
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

9/2010. (IV. 30.) 

rendelete 

az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglaltak 
alapján a 2009. évi gazdálkodás végrehajtásáról szóló zárszámadásáról 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), 

- a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott  
Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálatra 

(2) E rendelet rendelkezéseit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a 29./2010. 
( IV. 26.) Ckök. sz. határozatában foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. 

 

(3) Az önkormányzat által fenntartott intézmények és ellátott feladatok külön címeket és 
alcímeket alkotnak. 

A Képviselı-testület a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 67. §-ában 
foglaltak alapján.  

 

II.  fejezet  

Az önkormányzat 2009. évi zárszámadásának fıbb adatai 

2. § 

(1) Az önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelıen: 

 
2.413.050 E Ft bevétellel 
2.221.193 E Ft kiadással 

207.174 E Ft módosított pénzmaradvánnyal 
jóváhagyja. 
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(2) Az önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadás bevételeit a következık szerint hagyja jóvá: 
Költségvetési bevételek:    2.372.545 E Ft 
Finanszírozási célú bevételek:        43.423 E Ft (pénzforgalom nélküli bevétel) 
Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek:        -2.918 E Ft 
 

(3) Az önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadás kiadásait a következık szerint hagyja jóvá: 
Költségvetési kiadások:    2.153.761 E Ft 
Finanszírozási célú kiadások:         45.546 E Ft 
Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások:           21.886 E Ft 
 

(4) A Képviselı testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi zárszámadását a 19. 
számú melléklet szerint 2.182 E Ft összeggel rendeletébe beépíti. 

 

3. § 

(1) A Képviselı-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként 
tartalmazó pénzügyi mérleget a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja 
el.  

(2) A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi mőködési mérlegét a 3. számú melléklet 
szerint fogadja el. 

(3) A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi felhalmozási mérlegét a 4. számú 
melléklet szerint fogadja el. 

 

4. § 

(1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi bevételeit a címrendnek megfelelı 
részletezésben, felhalmozási és mőködési bevételek szerinti bontásban bevételi 
jogcímcsoportonként az 5, 5/A,, 5/B., 5/E. számú mellékletekben foglaltaknak 
megfelelıen fogadja el.  

(2) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal mőködési és felhalmozási bevételeinek 
tételes kimutatását az 5/C. számú melléklet szerint fogadja el. 

(3) A Képviselı-testület az önkormányzat 20119. évi bevételeit forrásonként, fıbb 
jogcímcsoportonként az 5/D. sz. melléklet szerint fogadja el. 

(4) A Képviselı-testület az önkormányzatot 2009. évben megilletı normatív állami 
támogatások teljesülését a 6. sz. melléklet szerint elfogadja. 

(5)  A Képviselı-testület az önkormányzatot 2009. évben megilletı kötött felhasználású 
támogatások teljesülését a 6/A. számú melléklet szerint fogadja el.  

(6) Az önkormányzat részére 2009. évben nyújtott támogatásértékő bevételek és pénzeszköz-
átadások részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza. 
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5.§ 

 

(1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi kiadásait a címrendnek megfelelı 
részletezésben, felhalmozási és mőködési kiadások szerinti bontásban kiadási 
jogcímcsoportonként a 7, 7/A,, 5/B., 7/C. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelıen 
fogadja el.  

(2) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban a 8. sz. 
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg a Képviselı-testület. 

(3) Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2009. évi kiadásait és bevételeit a 9. 
számú melléklet szerint fogadja el a Képviselı-testület. 

(4) Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások részletezését a 10. számú melléklet 
tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat által 2009. évben teljesített pénzeszköz átadások és támogatásértékő 
kiadások a 11. számú mellékletben foglalt részletezés szerint teljesültek. 

(6) A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásait a 12. számú 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(7) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 12/A. számú melléklet ismerteti. 

(8) Az önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeinek évenkénti részletezését a 13. számú 
melléklet tartalmazza. 

(9)  Képviselı-testület a 2009. évi költségvetésben biztosított általános tartalék, valamint 
fejlesztési céltartalék felhasználását a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
6. § 

 

(1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány kimutatását a 20. számú 
melléklet szerinti pénzmaradvány kimutatásban foglalt tartalommal fogadja el, ennek 
megfelelıen a tárgyévi módosított pénzmaradványt összesen 207.174 E Ft összegben 
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja 
jóvá:  
 

a) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény:  

• Mőködési célú pénzmaradvány:                     19.521 E Ft 
- ebbıl kötelezettséggel terhelt:           19.521 E Ft 

 
b) Polgármesteri Hivatal:          

Pénzmaradvány összesen:           187.653 E Ft 
Ebbıl: 

• Felhalmozási célú pénzmaradvány:         129.749 E Ft 
- ebbıl kötelezettséggel terhelt:         129.749 E Ft 

• Mőködési célú pénzmaradvány:                      57.904 E Ft 
- ebbıl kötelezettséggel terhelt:           38.700 E Ft 
- szabad pénzmaradvány:            19.204 E Ft 
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(2) A tárgyévi szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselı-testület akként 
rendelkezik, hogy azt a 2010. évi gazdálkodás során az önkormányzat mőködési 
kiadásainak fedezetére, a mőködési forráshiány csökkentésére, illetve a mérlegkészítés 
idıpontját követıen esetlegesen felmerülı elızı évi szállítói kötelezettségek rendezésére 
fordítja. 

(3) A Képviselı-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv részére a 2009. évi 
zárszámadásban az (1) bekezdésben foglalt pénzmaradvány biztosításához 15.542 E Ft 
alulfinanszírozást hagy jóvá. 

(4) A Képviselı-testület az elızı években képzett költségvetési tartalékok állományát 
424.206 E Ft-ban állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú tartalék. 

 

7. § 

(1) Az önkormányzat és intézményei 2009. évi létszámának alakulását a 14. számú melléklet 
tartalmazza. 

8. § 

(2)  A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát e 
rendelet 21. számú mellékletében foglalt összetételben 6.038.024 E Ft-ban állapítja meg. 

 
9. § 

(1) Az önkormányzat által 2009. évben nyújtott közvetett támogatásokra vonatkozó adatok a 
18. számú mellékletben kerülnek feltüntetésre. 

 
 

10. § 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg az önkormányzat 2009. évi 

költségvetésérıl szóló többször módosított 3/2009. (II. 27.) rendelete hatályát veszti. 

 

Hajdúsámson, 2010. április 29. 

       

         Kanyóné Papp Klára                                                      Andó Lászlóné 
                    jegyzı                                                                                   polgármester 
 

 

E rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Hajdúsámson, 2010. április 30. 

 

        Kanyóné Papp Klára                                                       
                    jegyzı



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

14/2010. (VI. 11) 

önkormányzati rendelete 

Hajdúsámson Város Önkormányzata  2009. évi zárszámadásáról szóló 9/2010. (IV. 30.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról 
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglaltak alapján a 2009. évi 
gazdálkodás végrehajtásáról megalkotott 9/2010. (IV. 30.) zárszámadási rendeletét a következık 
szerint módosítja: 

1. § 

„ A rendelet II. fejezet 6. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

(5) A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány kimutatását a 20. számú 
melléklet szerinti pénzmaradvány kimutatásban foglalt tartalommal fogadja el, ennek megfelelıen 
a tárgyévi módosított pénzmaradványt összesen 207.174 E Ft összegben önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 

c) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény:  

• Mőködési célú pénzmaradvány:                     19.521 E Ft 
- ebbıl kötelezettséggel terhelt:           19.521 E Ft 

 
d) Polgármesteri Hivatal:          

Pénzmaradvány összesen:           187.653 E Ft 
Ebbıl: 

• Felhalmozási célú pénzmaradvány:         114.121 E Ft 
- ebbıl kötelezettséggel terhelt:         114.121 E Ft 

• Mőködési célú pénzmaradvány:                      73.532 E Ft 
- ebbıl kötelezettséggel terhelt:           38.700 E Ft 
- szabad pénzmaradvány:            34.832 E Ft 
 

e) A Képviselı-testület önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenként, célonkénti 
bontásban a pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  

  és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény:  
• Mőködési célú pénzmaradvány:                        19.521 E Ft 

- Ebbıl kötelezettséggel terhelt:              19.521 E Ft 
Célonként: 

- szállítói tartozásokra:                                18.750 E Ft 
- OKM KÉ 324/2009. pályázat támogatásából 

érkezett támogatásértékő bevétel 
fel nem használt összege (áthúzódó kötelezettségekre)          600 E Ft 

- Pedagógus továbbképzésre kapott támogatásból 
2010-re áthúzódó kötelezettségek                                      171 E Ft 

2. Polgármesteri Hivatal:   
  Pénzmaradvány összesen: 187.653 E Ft 
  Ebbıl: 

• Felhalmozási célú pénzmaradvány: 114.121 E Ft 
- Ebbıl kötelezettséggel terhelt: 114.121 E Ft 
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- Szállítói tartozásokra: 2.945 E Ft 
- Kötvény 2009. IV. negyedévi kamata: 2.436 E Ft 
- Felhalmozási célú függı kiadások rendezése 18.004 E Ft 
- A felhalmozási célú pénzmaradvány az  

önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének  
12. sz. mellékletében meghatározott fejlesztési 
kiadásokhoz kapcsolódóan megkötött  
kötelezettségvállalásokból eredı kifizetésekre 
kerülhet felhasználásra 90.736 E Ft 
 

• Mőködési célú pénzmaradvány: 73.532 E Ft 
- Ebbıl kötelezettséggel terhelt: 38.700 E Ft 
Célonként: 

- szállítói tartozásokra 21.346 E Ft 
- helyi adó túlfizetésekre 3.485 E Ft 
- egyéb helyi adóhoz kapcsolódó túlfizetésekre 814 E Ft 
- iparőzési adó miatti feltöltési kötelezettségre 6.351 E Ft 
- APEH-hez történı befizetési kötelezettségek 178 E Ft 
- területalapú támogatás visszafizetési kötelezettség 244 E Ft 
- kamat 2008. évi jogtalan igénybevett támogatás  miatt 719 E Ft 
- A társulási formában történı feladatellátáshoz kapcsolódó 

áthúzódó pénzeszköz átadási kötelezettség 5.382 E Ft  
- megbízási díjak, költségtérítések áthúzódó kötelezettségei 181 E Ft 

 
3. Szabad pénzmaradvány: 34.832 E Ft 

 
2. § 

 
„ A rendelet 6.§ (2) bekezdése a következı rendelkezéssel kiegészül: 
 
Ennek alapján a a szabad pénzmaradványból kerül kifizetésre a következı számla értéke, mely 
a 2009. évi III. negyedéves hulladékkezelési díjról szól és 2010. április 15-én érkezett be a 
Polgármesteri Hivatalba: 
Számla kiállítója: AKSD Városgazdálkodási Kft.  
Számla sorszáma:  09-A-376307 
Számla összege:  2.412.616 Ft 

 
3. § 

 
A rendelet  3, 4, 5, 5/A, 7, 7/A, 20. számú  mellékletei helyébe e rendelet  3, 4, 5, 5/A, 7, 7/A, 20.  
számú mellékletei lépnek. 

Hajdúsámson, 2010. június 11. 

       

         Kanyóné Papp Klára                                                      Andó Lászlóné 
                    jegyzı                                                                                   polgármester 
 

E rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Hajdúsámson, 2010. június 11. 

                                                           Kanyóné Papp Klára                                                  
                                                                         jegyzı                                                  
 

 


