Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
3/2008. (II.25.)
rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló CLXIX. törvényben foglaltakra tekintettel –
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl a következı rendeletet
alkotja:
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed
- a képviselı-testületre, annak bizottságaira,
- a polgármesteri hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).
(2) E rendelet rendelkezéseit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában annak
2008. évi költségvetésérıl szóló 4/2008. (II.21.) ckök. sz. határozatában foglaltak figyelembe
vételével kell alkalmazni.

II. Fejezet
1. A költségvetés címrendje
2. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
1. Polgármesteri Hivatal
2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
1. Eszterlánc Óvoda
2. Városi Könyvtár és Közmővelıdési Intézmény
3. Családsegítı Szolgálat és Gondozási Központ
4. Gyermekjóléti Szolgálat
5. Önkormányzati Bölcsıde
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési
intézmények külön-külön címet alkotnak.
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államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 67. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján.

2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési fıösszege
3. §
A képviselı-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
2008. évi költségvetését
a)
1.716.983. eFt bevétellel
b)
2.110.621. eFt kiadással
c)
393.638. eFt forráshiánnyal
állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint.
3. A költségvetés bevételei, kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat központi költségvetésbıl származó bevételeinek részletezését a 3. sz.
melléklet tartalmazza.
(2) A képviselı-testület a 3. § a) pontjában megállapított bevételi fıösszeget bevételi
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
48.482. eFt
a) Intézményi mőködési bevételek:
b) Önkormányzat sajátos mőködési bevételei.:
834.750. eFt
c) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele:
40.300. eFt
d) Mőködési célú támogatás, átvett pénzeszköz:
128.277. eFt
ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz:
36.010. eFt
e) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz:
71.380. eFt
f) Önkormányzat költségvetési támogatása:
481.294. eFt
g) Felhalmozási hitelek:
73.793. eFt
h) Elızı évi pénzmaradvány:
38.707. eFt
5. §
(1) A képviselı-testület a 3. § b) pontjában megállapított kiadási fıösszeget kiemelt
elıirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Személyi jellegő kiadások:
b) Munkaadókat terhelı járulékok:
c) Dologi kiadások:
d) Ellátottak pénzbeni juttatásai:
e) Speciális célú támogatások
f) Felhalmozási és tıkejellegő kiadások:
g) Kamatkiadások, hitelek kamatai:
i) Céltartalék:
j) Hitelek:

800.216. eFt
256.787. eFt
428.044. eFt
64.733. eFt
20.970. eFt
439.657. eFt
23.000. eFt
20.000. eFt
57.214. eFt
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(2) A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi mőködési célú bevételei és kiadásai
mérlegét a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselı-testület a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően
az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi mőködési és tıke jellegő bevételeit
jogcímenként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait
a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselı-testület a felhalmozási céltartalékot 20.000 eFt összegben hagyja jóvá a 7. sz.
melléklet szerint.
(7) A képviselı-testület általános tartalékot nem képez.
(8) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi mőködési és
felhalmozási bevételeit forrásonként külön-külön címenként a 8-14. sz. mellékletek, összesítve
a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselı-testület az önkormányzat többéves kihatással járódöntésekbıl származó
kötelezettségeit éves bontásban a 17. sz. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselı-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2008. évi
összegeit a 18. sz. melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselı-testület a gördülı tervezés keretében az önkormányzat 2008., 2009, 2010.
évre elıre jelzett bevételi és kiadási elıirányzatait a 21. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.
(12) A képviselı-testület az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az
elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 20. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. A költségvetési létszámkeret
6. §
A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. évi engedélyezett
létszámkeretét a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
7. §
(1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését 1.800 eFt mérleg
fıösszeggel építi be az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletébe a 19. sz. melléklet
szerint.
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kapcsolódó önkormányzati támogatás összegét 1.320 eFt összegben hagyja jóvá.

6. A költségvetési forráshiány és finanszírozása
8. §
(1) A rendelet 3. § c) pontja 393.638. eFt hiányt tartalmaz, melybıl a mőködési hiány
133.252. eFt, a felhalmozási hiány 260.386. eFt.
(2) A képviselı-testület az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges likviditás
folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 90.000. eFt folyószámlahitel
rendelkezésre állását engedélyezi.
(3) A képviselı-testület az önkormányzat pénzügyi-likviditási nehézségeire tekintettel
pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési
önkormányzatok támogatására.
(4) A képviselı-testület az önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált
többletbevételeit, valamint a polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a kiadási
megtakarítást a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.
(5) A képviselı-testület a felhalmozási hiányt hitel felvételével, kötvény kibocsátásával
finanszírozza.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei kötelesek –amennyiben az önerı rendelkezésre
áll– az önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt
feladatokhoz rendelt források bıvítése érdekében pályázati lehetıségekkel élni.

III. Fejezet
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

1. Általános rendelkezések
9. §
(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott önkormányzati feladatok
felhalmozási jellegő kiadásaira kötelezettség a felhalmozási célú bevételek teljesítésével
arányosan vállalható.
(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerzıdéseknek tartalmaznia kell a pénzügyi
teljesítés határidejét, amely leghamarabb a számla kibocsátását követı 15. nap lehet.
(3) A képviselı-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B § (1)
bekezdésében meghatározott nettó 5.000.000.- Ft alatti értékő szerzıdés esetén a közzétételt
mellızi.
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gondoskodik az Áht. 15/B § (1) bekezdésében meghatározott adatoknak az önkormányzat
honlapján – a szerzıdés létrejöttét követı 60 napon belül – történı közzétételérıl, és azok öt
éves idıtartamú elérhetıségének biztosításáról.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezetı
pénzintézetnél történı pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(6) A képviselı-testület az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi
mőveletek lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a tett
intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(7) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezıtlen alakulása esetén
meghatározott idıtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekrıl
utólag a képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezıtlennek
minısül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének
kihasználtsága a 85 %-ot meghaladja.

2. A költségvetési szervek gazdálkodása
10. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
a) az Alapító Okiratban elıírt, illetve engedélyezett, valamint a Költségvetési
Alapokmányban, továbbá a Szervezeti és Mőködési szabályzatban részletezett
feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerő használata
következményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belsı ellenırzési elıírások betartásával
kötelesek végrehajtani.
(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények költségvetési
támogatását a képviselı-testület havonként az éves elıirányzat 1/12-ed része szerinti
ütemezésben, az intézményvezetı által összeállított finanszírozási ütemterv alapján biztosítja.
(3) Az intézmények 2008. évi költségvetési elıirányzatai az ezen rendeletben
meghatározottakhoz képest változhatnak, a képviselı-testület döntései eredményeképpen:
- a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
- a központi döntés alapján kapott pótelıirányzattal.
(4) Az intézmény elıirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási elıirányzatának
fıösszegét, a kiemelt elıirányzatokat és a megfelelı részelıirányzatokat felemelheti:
- a tervezett összelıirányzatot meghaladó többletbevételébıl,
- az elızı évi pénzmaradványából a képviselı-testület jóváhagyása után.
Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-módosítással összefüggésben
bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a polgármester a képviselı-testületet minden
negyedév végéig tájékoztatja, s a képviselı-testület ez alapján módosítja költségvetési
rendeletét.
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többletbevételébıl az éves személyi juttatások és az azzal összefüggı munkaadót terhelı
járulékok elıirányzatát legfeljebb
a) a többletbevétellel összefüggı feladat elvégzéséhez szükséges – nem a személyi
juttatások körébe tartozó – közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételbıl történı
teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, és
b) szerzıdés esetén az abban meghatározott összeggel megemelheti.
(6) Nem emelhetı a személyi juttatások elıirányzata az alábbi bevételek elıirányzatot
meghaladó többletébıl:
a) intézményi helyiségek bérleti díja,
b) elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök, készletek értékesítésébıl
befolyt bevétel,
c) a dolgozó, tanuló kártérítése, munkaruha és egyéb térítése,
d) a kamat, a kötbér, bírság, kártérítés, adók visszatérítésébıl származó pénzösszeg,
e) meghatározott rendeltetéssel (pl. adomány) adott pénzeszközök.
(7) A (4)-(5) bekezdés szerinti elıirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a
költségvetési évben, sem a következı év(ek)ben nem járhat.
(8)) A gazdálkodás során a tervezett személyi juttatásokból keletkezett megtakarítást az
intézmények semmilyen jogcímen nem használhatják fel. Felhasználásáról a képviselıtestület dönt.
(9) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelıirányzatok között
átcsoportosítást hajthatnak végre.
(10) Az intézmények és az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszköz év végi záró
állománya az áthúzódó kiadások teljesítésére az elızı évi elıirányzatokon belül
felhasználható.
11. §
A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektıl elvonásra kerül:
a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggı
egyéb bevételeknek a többlete,
b) céltámogatás adott feladatra fel nem használt része,
c) munkaadókat terhelı járulékok azon része, amely nem köthetı a személyi juttatások
maradványához,
d) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
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12. §
(1) A képviselı-testület a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1)
bekezdésében foglalt, illetményalapot 2008. január 1-jétıl 38.650.- Ft-ban állapítja meg
(2) A képviselı-testület a közalkalmazottak 2008. évi bérét a közalkalmazottak jogállásáról
szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza
meg.
(3) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által
megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell
gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt
megelızı munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(4) A képviselık és külsı bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függıen
számlára történı átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.
A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgyhónapot követı 3-án –
amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelızı munkanapon – a jogosult számláján
jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történı felvételt választotta,
úgy a tiszteletdíj felvételére a tárgy hónapot követı hó 3-án – ha az munkaszüneti napra esik,
az azt megelızı munkanapon – van lehetıség.

4. Elıirányzat felhasználás és módosítás
13. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
(2) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelıirányzat esetén a költségvetési
rendelet negyedévente módosítható.
(4) Az évközi központi elıirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a
költségvetési rendelet egyidejő módosítása érdekében a képviselı-testület elé terjeszteni.
(5) A képviselı-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott
kiadási elıirányzatok és létszámkeretek között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
14. §
Az élelmezési feladatokkal összefüggı bevételi és kiadási elıirányzatokat kizárólag az
élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más
elıirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

-85. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) A képviselı-testület az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet alapján az intézményhez történı önkormányzati biztos kirendeléséhez főzıdı
értékhatárt a következık szerint állapítja meg:
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény elismert 30 napon túli
tartozásállományát egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke
eléri az intézmény éves eredeti elıirányzatának 10 %-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a
100.000 eFt-ot.
(2) A képviselı-testület a szociális tevékenység és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott
keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Népjóléti Bizottságra ruházza át.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések
16. §

(1) A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított
szabályoknak megfelelıen gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív
végrehajtásáról.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-jétıl kell
alkalmazni.

Hajdúsámson, 2008. február 25.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2008. február 26.
Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

A rendelet mellékletei:
1. sz. melléklet:

Címrend

2. sz. melléklet:

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege (bevételi és kiadási jogcímenként)

3. sz. melléklet:

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (Kv.tv.3. sz. mell),
személyi jövedelemadó (Kv.tv.4.sz.mell),
központosított elıirányzatok (Kv.tv.5.sz.mell.)
kötött felhasználású támogatások (Kv.tv.8.sz.mell.)

4. sz. melléklet:

Az önkormányzat mőködési célú (folyó) bevételei, mőködési célú
(folyó) kiadásai mérlege

5. sz. melléklet:

Az önkormányzat tıke jellegő bevételei és kiadásai mérlege

6. sz. melléklet:

Az önkormányzat 2008. évi mőködési és tıke jellegő bevételei

7. sz. melléklet:

Az önkormányzat 2008. évi felhalmozási kiadásai
(fejlesztési kiadások, felújítási feladatok, felhalmozási céltartalék)

8. sz. melléklet:

A Polgármesteri Hivatal költségvetése (bevételei forrásonként,
kiadásai kiemelt elıirányzatonként, létszámkerete)

8/a. sz. melléklet:

A Polgármesteri Hivatal mőködési, felhalmozási és tıke jellegő
bevételei

8/b. sz. melléklet:

A Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai feladatonként

9. sz. melléklet:

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény költségvetése (bevételei forrásonként, kiadásai
kiemelt elıirányzatonként, létszámkerete)

9/a. sz. melléklet:

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény – a Mővészetoktatás költségvetése (bevételei forrásonként,
kiadásai kiemelt elıirányzatonként, létszámkerete)

10. sz. melléklet:

Az Eszterlánc Óvoda költségvetése (bevételei forrásonként, kiadásai
kiemelt elıirányzatonként, létszámkerete)

11. sz. melléklet:

A Város Könyvtár és Közmővelıdési Intézmény költségvetése
(bevételei forrásonként, kiadása kiemelt elıirányzatonként,
létszámkerete)

12. sz. melléklet:

Az Önkormányzati Bölcsıde költségvetése (bevételei forrásonként,
kiadása kiemelt elıirányzatonként, létszámkerete)

-213. sz. melléklet:

A Családsegítı Szolgálat és Gondozási Központ költségvetése
(bevételei forrásonként, kiadása kiemelt elıirányzatonként,
létszámkerete)

14. sz. melléklet:

A Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése (bevételei forrásonként,
kiadása kiemelt elıirányzatonként, létszámkerete)

15. sz. melléklet:

Mőködési kiadások és bevételek intézmények szerinti bontásban

16. sz. melléklet:

Az önkormányzati intézményeinek engedélyezett létszámkerete
(összesítı táblázat)

17. sz. melléklet:

Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok
szerint, évenkénti bontásban

18. sz. melléklet:

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2008. évben

19. sz. melléklet:

Hajdúsámson Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata költségvetése

20. sz. melléklet:

Elıirányzat felhasználási ütemterv

21. sz. melléklet:

Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009., 2010., 2011.
évi alakulását bemutató mérleg (Gördülı tervezés)

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2008. (V. 16.)
rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.)
rendeletének módosítására

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete – a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 53. §-ában meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2008. évi
költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.) rendeletét a következık szerint módosítja:
1. §

A rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„3. § A képviselı-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) 2008. évi költségvetését
a)
1.690.781 E Ft bevétellel
b)
2.110.621 E Ft kiadással
c)
419.840 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint.”

2. §
A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„4. §. (2) A képviselı-testület a 3. § a) pontjában megállapított bevételi fıösszeget bevételi
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Intézményi mőködési bevételek:
49.482 E Ft
b) Önkormányzat sajátos mőködési bevételei.:
834.750 E Ft
c) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele:
39.300 E Ft
d) Mőködési célú támogatás, átvett pénzeszköz:
128.277 E Ft
ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz:
36.010 E Ft
e) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz:
71.380 E Ft
f) Önkormányzat költségvetési támogatása:
481.294 E Ft
g) Felhalmozási hitelek:
73.793 E Ft
h) Elızı évi pénzmaradvány:
12.505 E Ft”

3. §
(1) A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„8. § (1) A rendelet 3. § c) pontja 419.840 E Ft hiányt tartalmaz, melybıl a mőködési hiány
152.631 E Ft, a felhalmozási hiány 267.209 E Ft.”

4. §
(1) A Rendelet 2, 4, 5, 6, 8, 8/a, 20 számú mellékletei helyébe e Rendelet szerinti 2, 4, 5, 6, 8,
8/a, 20 számú mellékletek lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2008. május 16.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2008. május 16.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
11/2008. (VI. 13.)
rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.)
rendeletének módosítására

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete – a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 53. §-ában meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2008. évi
költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.) rendeletét a következık szerint módosítja:
1. §

A rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„3. § A képviselı-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) 2008. évi költségvetését
a)
1.876.112 E Ft bevétellel
b)
2.269.621 E Ft kiadással
c)
393.509 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint.”

2. §
A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„4. §. (2) A képviselı-testület a 3. § a) pontjában megállapított bevételi fıösszeget bevételi
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
66.036 E Ft
a) Intézményi mőködési bevételek:
b) Önkormányzat sajátos mőködési bevételei.:
834.750 E Ft
c) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele:
39.300 E Ft
d) Mőködési célú támogatás, átvett pénzeszköz:
104.295 E Ft
ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz:
36.010 E Ft
e) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz:
71.380 E Ft
f) Önkormányzat költségvetési támogatása:
674.053 E Ft
g) Felhalmozási hitelek:
73.793 E Ft
h) Elızı évi pénzmaradvány:
12.505 E Ft”

3. §
A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„5. §. (1) A képviselı-testület a 3. § b) pontjában megállapított kiadási fıösszeget kiemelt
elıirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi jellegő kiadások:
b) Munkaadókat terhelı járulékok:
c) Dologi kiadások:
d) Ellátottak pénzbeni juttatásai:
e) Speciális célú támogatások
f) Felhalmozási és tıkejellegő kiadások:
g) Kamatkiadások, hitelek kamatai:
i) Céltartalék:
j) Hitelek:

801.737 E Ft
260.001 E Ft
429.719 E Ft
217.059 E Ft
21.104 E Ft
439.787 E Ft
23.000 E Ft
20.000 E Ft
57.214 E Ft”

4. §
(1) A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„8. § (1) A rendelet 3. § c) pontja 393.509 E Ft hiányt tartalmaz, melybıl a mőködési hiány
126.300 E Ft, a felhalmozási hiány 267.209 E Ft.”

5. §
(2) A Rendelet 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8/a, 8/b, 9, 11, számú mellékletei helyébe e Rendelet szerinti 2,
4, 5, 6, 7, 8, 8/a, 8/b, 9, 11 számú mellékletek lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2008. június 13.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2008. június 13.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
20/2008. (VIII. 27.)
rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.)
rendeletének módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete – a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 53. §-ában meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2008. évi
költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.) rendeletét a következık szerint módosítja:

1. §

A rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„3. § A képviselı-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) 2008. évi költségvetését
a)
2.556.710 E Ft bevétellel
b)
2.625.915 E Ft kiadással
c)
69.205 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint.”

2. §
A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„4. §. (2) A képviselı-testület a 3. § (a) pontjában megállapított bevételi fıösszeget bevételi
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Intézményi mőködési bevételek:
91.265 E Ft
b) Önkormányzat sajátos mőködési bevételei.:
594.353 E Ft
c) Mőködési célú támogatás, átvett pénzeszköz:
72.066 E Ft
ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz:
36.010 E Ft
d) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz:
63.140 E Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása:
991.366 E Ft
f) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek:
39.300 E Ft
f) Felhalmozási hitelek:
57.299 E Ft
g) Mőködési hitelek:
135.416 E Ft
g) Értékpapírok bevételei
500.000 E Ft
h) Elızı évi pénzmaradvány:
12.505 E Ft”

3. §
A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„5. §. (1) A képviselı-testület a 3. § (b) pontjában megállapított kiadási fıösszeget kiemelt
elıirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Személyi jellegő kiadások:
b) Munkaadókat terhelı járulékok:
c) Dologi kiadások:
d) Ellátottak pénzbeni juttatásai:
e) Speciális célú támogatások
f) Felhalmozási és tıkejellegő kiadások:
g) Kamatkiadások, hitelek kamatai:
i) Céltartalék:
j) Fejlesztési céltartalék
j) Hitelek:

773.531 E Ft
255.656 E Ft
443.670 E Ft
240.391 E Ft
20.590 E Ft
550.048 E Ft
30.384 E Ft
9.257 E Ft
80.654 E Ft
221.734 E Ft

4. §

A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„8. § (1) A rendelet 3. § (c) pontja 69.205 E Ft hiányt tartalmaz, melybıl a mőködési hiány
69.205 E Ft, a felhalmozási hiány megszünt.”

5. §
A Rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„9. § (5) Az önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszközeit a
számlavezetı pénzintézetnél történı pénzlekötés útján hasznosíthatja, kivéve a kötvény
kibocsátásból származó szabad pénzeszközöket, amelyek hasznosítása tekintetében a
Hajdúsámson Város Önkormányzata Devizapolitikai és Likvid Pénzeszközök Kezelésének
Szabályzata elıírásait kell alkalmazni.
(6) A Képviselı-testület az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi
mőveletek lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy a kötvény
kibocsátásból származó szabad pénzeszközök tekintetében a Hajdúsámson Város
Önkormányzata Devizapolitikai és Likvid Pénzeszközök Kezelésének Szabályzata elıírását
kell alkalmazni. A polgármester a tett intézkedésérıl a soron következı képviselı-testületi
ülésen tájékoztatást ad.”

6. §
A rendelet 9. §-a következı (8) bekezdéssel egészül ki:
„9. § (8) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert szükség esetén munkabér hitel
felvételére. A polgármester a munkabér hitel felvételérıl a képviselı-testületet a soron
következı testületi ülésen tájékoztatást ad.”

7. §
(3) A Rendelet 2, 4, 5, 6, 8, 8/a, 9, 9/a, 10, 11, 12, 13, 14, 19 számú mellékletei helyébe e
Rendelet szerinti 2, 4, 5, 6, 8, 8/a, 9, 9/a, 10, 11, 12, 13, 14, 19 számú mellékletek lépnek.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2008. augusztus 26.

Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı
E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2008. augusztus 27.
Bagolyné Szőcs Mariann
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
22/2008. (IX.23.)
rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.)
rendeletének módosítására

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete – a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 53. §-ában meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2008. évi
költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.) rendeletét a következık szerint módosítja:
1. §
A rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„3. § A képviselı-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) 2008. évi költségvetését
a)
2.698.447 E Ft bevétellel
b)
2.742.187 E Ft kiadással
c)
43.740 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint.”
2. §
A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„4. §. (2) A képviselı-testület a 3. § (a) pontjában megállapított bevételi fıösszeget bevételi
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Intézményi mőködési bevételek:
91.265 E Ft
594.353 E Ft
b) Önkormányzat sajátos mőködési bevételei.:
c) Mőködési célú támogatás, átvett pénzeszköz:
71.959 E Ft
ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz:
36.010 E Ft
d) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz:
63.140 E Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása:
1.043.210 E Ft
f) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek:
39.300 E Ft
g) Felhalmozási hitelek:
57.299 E Ft
h) Mőködési hitelek:
225.416 E Ft
i) Értékpapírok bevételei
500.000 E Ft
j) Elızı évi pénzmaradvány:
12.505 E Ft”
3. §
A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„5. §. (1) A képviselı-testület a 3. § (b) pontjában megállapított kiadási fıösszeget kiemelt
elıirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Személyi jellegő kiadások:

774.653 E Ft

b) Munkaadókat terhelı járulékok:
c) Dologi kiadások:
d) Ellátottak pénzbeni juttatásai:
e) Speciális célú támogatások
f) Felhalmozási és tıkejellegő kiadások:
g) Kamatkiadások, hitelek kamatai:
h) Céltartalék:
i) Fejlesztési céltartalék
j) Hitelek:

256.554 E Ft
441.773 E Ft
265.888 E Ft
20.885 E Ft
444.639 E Ft
30.384 E Ft
8.897 E Ft
186.780 E Ft
311.734 E Ft

4. §
A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„8. § (1) A rendelet 3. § (c) pontja 43.740 E Ft hiányt tartalmaz, melybıl a mőködési hiány
59.588 E Ft, a felhalmozási többlet 15.848 E Ft.”
7. §

(4) A Rendelet 2, 4, 5, 6, 8, 8/a, 8/b, 9, 9/a, 10, 11, 12, 13, 14, 19 számú mellékletei helyébe e
rendelet szerinti 2, 4, 5, 6, 8, 8/a, 8/b, 9, 9/a, 10, 11, 12, 13, 14, 19 számú mellékletek
lépnek.
(5) A rendelet 9. § (8) bekezdése hatályát veszti.
(3) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2008. szeptember 22.

Dr Bora Bernadett
aljegyzı

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2008. szeptember 23.

Dr Bora Bernadett
aljegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
25/2008.(X. 28.)
rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.)
rendeletének módosítására

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete – a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 53. §-ában meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2008. évi
költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.) rendeletét a következık szerint módosítja:

1. §
A rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„3. § A képviselı-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) 2008. évi költségvetését
a)
2.991.548 E Ft bevétellel
b)
3.062.669 E Ft kiadással
c)
71.121 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint.”

2. §
A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„4. §. (2) A képviselı-testület a 3. § (a) pontjában megállapított bevételi fıösszeget bevételi
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Intézményi mőködési bevételek:
91.965 E Ft
b) Önkormányzat sajátos mőködési bevételei.:
594.353 E Ft
c) Mőködési célú támogatás, átvett pénzeszköz:
91.152 E Ft
36.010 E Ft
ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz:
d) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz:
187.232 E Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása:
1.132.326 E Ft
f) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek:
39.300 E Ft
g) Felhalmozási hitelek:
57.299 E Ft
h) Mőködési hitelek:
285.416 E Ft
i) Értékpapírok bevételei:
500.000 E Ft
j) Elızı évi pénzmaradvány:
12.505 E Ft”

3. §
A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„5. §. (1) A képviselı-testület a 3. § (b) pontjában megállapított kiadási fıösszeget kiemelt
elıirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Személyi jellegő kiadások:
b) Munkaadókat terhelı járulékok:
c) Dologi kiadások:
d) Ellátottak pénzbeni juttatásai:
e) Speciális célú támogatások
f) Felhalmozási és tıkejellegő kiadások:
g) Kamatkiadások, hitelek kamatai:
h) Céltartalék:
i) Fejlesztési tartalék :
j) Hitelek:

785.340 E Ft
261.350 E Ft
478.072 E Ft
350.304 E Ft
20.885 E Ft
575.962 E Ft
31.554 E Ft
8.597 E Ft
178.871 E Ft
371.734 E Ft

4. §

(6) A Rendelet 2, 4, 5, 6, 8, 8/a, 8/b, 9, 9/a, 10, 11, 12, 13, 14, 19 számú mellékletei helyébe e
rendelet szerinti 2, 4, 5, 6, 8, 8/a, 8/b, 9, 9/a, 10, 11, 12, 13, 14, 19 számú mellékletek
lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2008. október 28.

Dr Bora Bernadett
aljegyzı

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2008. október 29.

Dr Bora Bernadett
aljegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
33/2008. (XII. 17.)
rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.)
rendeletének módosítására

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete – a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 53. §-ában meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2008. évi
költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.) rendeletét a következık szerint módosítja:

1. §
A rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„3. § A képviselı-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) 2008. évi költségvetését
a)
3.089.878 E Ft bevétellel
b)
3.168.006 E Ft kiadással
c)
78.128 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint.”

2. §
A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„4. §. (2) A képviselı-testület a 3. § (a) pontjában megállapított bevételi fıösszeget bevételi
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Intézményi mőködési bevételek:
110.724 E Ft
b) Önkormányzat sajátos mőködési bevételei.:
594.353 E Ft
c) Mőködési célú támogatás, átvett pénzeszköz:
93.959 E Ft
36.010 E Ft
ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz:
d) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz:
187.232 E Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása:
1.169.090 E Ft
f) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek:
39.300 E Ft
g) Felhalmozási hitelek:
57.299 E Ft
h) Mőködési hitelek:
325.416 E Ft
i) Értékpapírok bevételei:
500.000 E Ft
j) Elızı évi pénzmaradvány:
12.505 E Ft”

3. §
A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„5. §. (1) A képviselı-testület a 3. § (b) pontjában megállapított kiadási fıösszeget kiemelt
elıirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Személyi jellegő kiadások:
b) Munkaadókat terhelı járulékok:
c) Dologi kiadások:
d) Ellátottak pénzbeni juttatásai:
e) Speciális célú támogatások
f) Felhalmozási és tıkejellegő kiadások:
g) Kamatkiadások, hitelek kamatai:
h) Céltartalék:
i) Fejlesztési tartalék :
j) Hitelek:

786.013 E Ft
261.781 E Ft
489.931 E Ft
383.608 E Ft
20.885 E Ft
588.127 E Ft
38.459 E Ft
8.597 E Ft
178.871 E Ft
411.734 E Ft

4. §
A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„8. § (1) A rendelet 3. § (c) pontja 78.128 E Ft hiányt tartalmaz, melybıl a mőködési hiány
80.327 E Ft, a felhalmozási többlet 2.199 E Ft.”
5. §

(7) A Rendelet 2, 4, 5, 6, 8, 8/a, 8/b, 9, 9/a, 10, 11, 12, 13, 14, 19 számú mellékletei helyébe e
rendelet szerinti 2, 4, 5, 6, 8, 8/a, 8/b, 9, 9/a, 10, 11, 12, 13, 14, 19 számú mellékletek
lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2008. december 16.

Kanyóné Papp Klára
jegyzı

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2008. december 17.
Kanyóné Papp Klára
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
4/2009. (III. 11.)
rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.)
rendeletének módosítására

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete – a 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 53. §-ában meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2008. évi
költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 25.) rendeletét a következık szerint módosítja:

1. §
A rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„3. § A képviselı-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) 2008. évi költségvetését
a)
3.283.170 E Ft bevétellel
b)
3.350.754 E Ft kiadással
c)
67.584 E Ft forráshiánnyal
ebbıl: 79.678 E Ft mőködési forráshiány
12.295 E Ft felhalmozási többlet
állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi mérleg) szerint.”

2. §
A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„4. §. (2) A képviselı-testület a 3. § (a) pontjában megállapított bevételi fıösszeget bevételi
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Intézményi mőködési bevételek:
138.363 E Ft
b) Önkormányzat sajátos mőködési bevételei.:
586.278 E Ft
c) Mőködési célú támogatás, átvett pénzeszköz:
112.216 E Ft
36.010 E Ft
ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz:
d) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz:
305.771 E Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása:
1.173.228 E Ft
f) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek:
39.300 E Ft
g) Felhalmozási hitelek:
57.299 E Ft
h) Mőködési hitelek:
358.210 E Ft
i) Értékpapírok bevételei:
500.000 E Ft
j) Elızı évi pénzmaradvány:
12.505 E Ft”

3. §

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„5. §. (1) A képviselı-testület a 3. § (b) pontjában megállapított kiadási fıösszeget kiemelt
elıirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Személyi jellegő kiadások:
b) Munkaadókat terhelı járulékok:
c) Dologi kiadások:
d) Ellátottak pénzbeni juttatásai:
e) Speciális célú támogatások
f) Felhalmozási és tıkejellegő kiadások:
g) Kamatkiadások, hitelek kamatai:
h) Céltartalék:
i) Fejlesztési tartalék :
j) Hitelek:

794.823 E Ft
264.552 E Ft
480.694 E Ft
382.586 E Ft
20.885 E Ft
725.564 E Ft
38.459 E Ft
8.084 E Ft
223.373 E Ft
411.734 E Ft”

4. §
A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép.
„8. § (1) A rendelet 3. § (c) pontja 67.584 E Ft hiányt tartalmaz, melybıl a mőködési hiány
79.678 E Ft, a felhalmozási többlet 12.295 E Ft.”
5. §

(8) A Rendelet 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8/a, 8/b, 9, 9/a, 10, 11, 12, 13, 14, 19 számú mellékletei
helyébe e rendelet szerinti 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8/a, 8/b, 9, 9/a, 10, 11, 12, 13, 14, 19 számú
mellékletek lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2009. március 10.

Kanyóné Papp Klára
jegyzı

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2009. március 11.

Kanyóné Papp Klára
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

