Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – a Magyarország
2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltak figyelembe vételével –
valamint a Képviselő-testület által a 337/2011. (XI. 24.) öh. sz. határozattal elfogadott 2012. évi
költségvetési koncepcióban meghatározott alapelvek, iránymutatások szerint Hajdúsámson Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed
- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- Hajdúsámson Város Önkormányzatára
- Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatalára,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),
- a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Hajdúsámsoni
Mikrotérségi Szociális Szolgálatra
(2) Az önkormányzat a költségvetési kiadások és feladatok átláthatósága érdekében címrendet
alkalmaz. Az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését a
címrend szerint az I. fejezet, a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulásnak
fenntartásra átadott intézmények költségvetését a II. fejezet tartalmazza. A költségvetési szervek
és egyéb kiemelt feladatok a fejezeten belül külön címeket és alcímeket alkotnak. A Képviselőtestület a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

II. Fejezet
Az önkormányzat 2012. évi költségvetése
2. §
A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
Bevételek mindösszesen: 2.317.240 E Ft
Kiadások mindösszesen: 2.510.081 E Ft
Hiány:
192.841 E Ft
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KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
2.058.357 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
2.497.329 E Ft
Költségvetési hiány:
438.972 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány (várható):

258.883 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.350.171 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.560.162 E Ft
Költségvetési hiány:
209.991 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

36.295 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
708.186 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
937.167 E Ft
Költségvetési hiány:
228.981 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

222.588 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

A Képviselő-testület a hiányt mindösszesen 192.841 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet
(Pénzügyi mérleg) szerint, melyből működési hiány 173.696 E Ft, felhalmozási hiány 19.145 E Ft.
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A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§
(1)

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a
3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)

A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4.
sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei összesített bevételeit és kiadásait
kiemelt előirányzatonként, fejezetenkénti bontásban az 5. sz. melléklet, az önkormányzat
bevételeit jogcím-csoportonként az 5/A. sz. melléklet, a pénzeszköz átvételeket az 5/B. sz.
melléklet, a pénzeszköz átadásokat az 5/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)

A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait kiemelt
előirányzatonként alcímenkénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási
ütemtervét a 6/I. sz. melléklet szerint fogadja el.

(6)

Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6/A. és 6/B.
számú mellékletek tartalmazzák.

(7)

A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.

(8)

Az önkormányzat kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 6/D. sz. melléklet tartalmazza.

(9)

A 6/E. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított
szociális ellátások előirányzatait.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a
6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket
kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.
(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 6/H. sz.
melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(12) Az önkormányzat tartalékait a 6/J. sz. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.
(13) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatala bevételeit és kiadásait kiemelt
előirányzatonként, alcímenkénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási
ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét
a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint,
előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
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(16) A Képviselő-testület az Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény
bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/A.
sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat bevételeit és kiadásait a
11. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 11/A. sz. mellékletek szerint
hagyja jóvá.
(18) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi engedélyezett
létszámkeretét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2012. évi összegeit a
13. sz. melléklet szerint fogadja el.
(20) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 14.sz. melléklet szerint fogadja
el.
A költségvetési tartalékok
4. §
(1)

A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 6/J.
mellékletében meghatározott összegű általános tartalékot biztosít a költségvetésben.

(2)

Általános tartalék felhasználására legkorábban 2012. augusztus 1. napját követően kerülhet sor.

(3)

A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetési forráshiány és finanszírozása
5. §

(1)

Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2011. évi
zárszámadás során jóváhagyásra kerülő pénzmaradványt.

(2)

A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához
szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50.000 E
Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi.

(3)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni
felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi
ülésen tájékoztatást ad.

(4)

Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden
költségvetési szerv vonatkozásában – a hiány csökkentésére kell fordítani.

(5)

A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a
költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarítást a
költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.

(6)

Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt
be a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény 6. számú mellékletében
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rendelkezésre álló „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására”. Az elnyert támogatás összegét a működési forráshiány csökkentésére fordítja.
(7)

Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való megfelelés esetén pályázatot
nyújt be a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény 5. számú mellékletében
rendelkezésre álló „Önkormányzati felzárkóztató támogatás” előirányzatra. Az elnyert
támogatás összegét a működési forráshiány csökkentésére fordítja.

(8)

A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási pénzmaradvánnyal,
szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi.

(9)

A hitel felvételére – a likvid hitel kivételével – a Stabilitási törvényben megfogalmazott
korlátok figyelembe vételével kerülhet sor, mely a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
III. Fejezet
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
Általános rendelkezések
6. §

(1) Az Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére
felhalmozási célú kötelezettségvállalás a felhalmozási célú bevételekből származó
előirányzatokkal egyezően tehető, működési bevétel előirányzata terhére felhalmozási célú
kötelezettség nem vállalható.
(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a
pénzügyi teljesítés határidejét, amely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.
(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. CXII. törvény szerint a nettó 5.000.000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a
közzétételt mellőzi.
(4) Az 5.000.000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a Polgármester gondoskodik a
2011. CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján,
vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő
közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.
(5) A Polgármester gondoskodik az államháztartási törvény szerinti nem normatív, céljellegű,
működési és fejlesztési támogatásokra vonatkozó adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a
helyben szokásos módon – a döntés meghozatalát követő 60 napon belül – történő közzétételéről,
és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.
(6) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit
betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(7) A Képviselő-testület a kötvény kibocsátásából származó fejlesztési célú pénzeszközök (6)
bekezdés szerinti hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a Pénzügyi-Beruházási Bizottság
hatáskörébe utalja. A jegyző a Pénzügyi-Gazdasági Iroda adatszolgáltatása alapján gondoskodik a
bizottsági ülés időben történő összehívásáról és az előterjesztés elkészítéséről a lejárat napjára. A
Polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a Polgármesteri tájékoztató keretében nyújt
információt a Képviselő-testület részére.
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(8) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök (6) bekezdés szerinti
hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a Polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést
kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A Polgármester a betétben elhelyezett
pénzeszközökről a Polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület
részére.
(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén
meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a
Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a
likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80 %-ot
meghaladja.
A költségvetési szervek gazdálkodása
7. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, a Szervezeti és Működési szabályzatban
részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata
követelményeinek érvényesítésével,
a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek
végrehajtani.
(2)

Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladati ellátását szolgáló személyi juttatásokkal
és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival
minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban
megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.

(3)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési
szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, melyeket kizárólag az önállóan
működő költségvetési szerv érdekében használhat fel.

(4)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények önkormányzati támogatása az
intézményvezető által a tényleges kifizetési kötelezettségek alapján összeállított heti szintre
lebontott finanszírozási igény szerint történik, maximum az előirányzat felhasználási
ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig.

(5)

Az intézmények 2012. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők
szerint kerülhet sor:
növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével,
vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó
általi intézményhez rendelése esetén,
csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a
központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, illetve feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, illetve
pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
a Képviselő-testület által a pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított alul-,
vagy túlfinanszírozás összegével.

-

-

(6)

A személyi juttatások előirányzata nem emelhető az intézményi működési bevételek
előirányzatot meghaladó többletéből.
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(7)

(8)

(9)

A gazdálkodás során a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatásokból keletkezett
megtakarításból a költségvetési szervek jutalmazásra, vagy egyéb adható juttatásra,
költségtérítésre kizárólag a határozatlan időre foglalkoztatott munkavállaló jogviszonyának
megszűnése esetén használhatnak fel vezetői döntés alapján.
Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – amelynek a címadományozás nem
része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a
fedezetet.
Az intézményi költségvetésben a felmentési illetmények, végkielégítések és jubileumi jutalmak
kifizetése céljából biztosított előirányzatok felhasználásáról a pénzmaradvány elszámolás
keretében dokumentáltan számot kell adni.

(10) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrás
igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz
szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően.
(11) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az
önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
(12) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési
bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
A pénzmaradvány elszámolása
8. §
(1)
(2)

A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb
bevételeknek a többlete,
meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok
fel nem használt része,
munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető a személyi juttatások
maradványához,
feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
A költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,
azt gazdasági szükséghelyzetben, illetve jelentős összegű költségvetési hiány esetében
korlátozhatja vagy elvonhatja.
Személyi juttatások
9. §

(1)

A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1)
bekezdésében foglalt illetményalapot 2012. január 1-jétől 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(2)

A köztisztviselők részére megállapított cafeteria juttatás mértéke 200.000 Ft/fő/év, mely összeg
tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is.

(3)

A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2012.évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról
szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv. 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával
kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.

(4)
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(5)

Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által
megválasztott lakossági folyószámlára – a közcélú foglalkoztatottak kivételével – utalással
történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell
intézkedni.

(6)

A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára
történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.
Előirányzat felhasználás és módosítás
10. §

(1)

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év
közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak
szerint.

(2)

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3)

Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési
rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(4)

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám
előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5)

Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési
kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével
összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(6)

A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen
kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(7)

A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más
kiadásnemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési
kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb,
jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.
Többletfedezetet év közben ezen kiadásokra a Képviselő-testület nem biztosít, azt az
intézménynek saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia.

(8)

A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a
jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból
2012. évben határozott időre, 2012. november 30. napjáig legalább 4 órás rokkant nyugdíjas
személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi
juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez
kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás
előirányzatára.
(10) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a
költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a
tervezettől elmaradnak.
(11) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja
költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.
(9)
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Az önkormányzati biztos kirendelése
11. §
(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71.§-a alapján az
irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének
szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30
napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10
%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az
érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalható
kötelezettség és rendelhető el utalványozás.
(3) Az önkormányzati biztos a költségvetési szerv szervezeti felépítését, működési folyamatát és
gazdálkodását érintő racionalizálási javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.
Egyéb rendelkezések
12. §
A Képviselő-testület a szociális tevékenység és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott
keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört az Oktatási és Népjóléti Bizottságra illetve a
Polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
13. §
(1)

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított
szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.
Hajdúsámson, 2012. február 23.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző
E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Hajdúsámson, 2012. február 24.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

10

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (IV. 16.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.24.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában

meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.
(II.24.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
Bevételek mindösszesen: 2.553.072 E Ft
Kiadások mindösszesen: 2.763.949 E Ft
Hiány:
210.877 E Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
2.294.189 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
2.763.949 E Ft
Költségvetési hiány:
469.760 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány (várható):

258.883 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.577.633 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.796.475 E Ft
Költségvetési hiány:
218.842 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

36.295 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
716.556 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
954.722 E Ft
Költségvetési hiány:
238.166 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

222.588 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

A Képviselő-testület a hiányt mindösszesen 210.877 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet
(Pénzügyi mérleg) szerint, melyből működési hiány 182.547 E Ft, felhalmozási hiány 28.330 E Ft.”

2. §
(1) A rendelet 2., 3., 4., 5., 5/A., 5/B., 5/C., 6., 6/B., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
számú mellékletei helyébe e rendelet 2., 3., 4., 5., 5/A., 5/B., 5/C., 6., 6/B., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G.,
7., 8., 9., 10., 11., 12. számú mellékletei lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2012. április 16.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző
E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Hajdúsámson, 2012. április 16.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (VI. 29.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.24.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában

meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.
(II.24.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
Bevételek mindösszesen: 2.893.570 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3.039.028 E Ft
Hiány:
145.458 E Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
2.529.134 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
3.039.028 E Ft
Költségvetési hiány:
509.894 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány (várható):

364.436 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.662.838 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.915.866 E Ft
Költségvetési hiány:
253.028 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

137.719 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
866.296 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.110.410 E Ft
Költségvetési hiány:
244.114 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

226.717 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

A Képviselő-testület a hiányt mindösszesen 145.458 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet
(Pénzügyi mérleg) szerint, melyből működési hiány 115.309 E Ft, felhalmozási hiány 30.149 E Ft.”

2. §
(1) A rendelet 2., 3., 4., 5., 5/A., 5/B., 5/C., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/H., 7., 8., 9., 10.,
11., 12. számú mellékletei helyébe e rendelet 2., 3., 4., 5., 5/A., 5/B., 5/C., 6., 6/A., 6/B., 6/D.,
6/E., 6/F., 6/G., 6/H., 7., 8., 9., 10., 11., 12. számú mellékletei lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2012. június 28.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző
E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Hajdúsámson, 2012. június 29.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (VII.12.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.24.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában

meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.
(II.24.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
Bevételek mindösszesen: 2.976.280 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3.127.858 E Ft
Hiány:
151.578 E Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
2.611.844 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
3.127.858 E Ft
Költségvetési hiány:
516.014 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány (várható):

364.436 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.719.835 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.988.663 E Ft
Költségvetési hiány:
268.828 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

137.719 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
892.009 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.126.443 E Ft
Költségvetési hiány:
234.434 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

226.717 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

A Képviselő-testület a hiányt mindösszesen 151.578 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet
(Pénzügyi mérleg) szerint, melyből működési hiány 131.109 E Ft, felhalmozási hiány 20.469 E Ft.”

2. §
(1) A rendelet 2., 3., 4., 5., 5/A., 5/B., 5/C., 6., 6/C., 6/D., 6/E., 6/F., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9/A., 10.,
10/A., 11., 11/A., 12. számú mellékletei helyébe e rendelet 2., 3., 4., 5., 5/A., 5/B., 5/C., 6., 6/C.,
6/D., 6/E., 6/F., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9/A., 10., 10/A., 11., 11/A., 12. számú mellékletei lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az első félévi beszámoló
elkészítése során alkalmazni kell.
Hajdúsámson, 2012. július 11.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző
E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Hajdúsámson, 2012. július 12.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2012. (VIII. 14.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.24.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában

meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.
(II.24.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
Bevételek mindösszesen: 2.967.670 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3.119.248 E Ft
Hiány:
151.578 E Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
2.603.234 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
3.119.248 E Ft
Költségvetési hiány:
516.014 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány (várható):

364.436 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.711.225 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.980.053 E Ft
Költségvetési hiány:
268.828 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

137.719 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
892.009 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.126.443 E Ft
Költségvetési hiány:
234.434 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

226.717 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

A Képviselő-testület a hiányt mindösszesen 151.578 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet
(Pénzügyi mérleg) szerint, melyből működési hiány 131.109 E Ft, felhalmozási hiány 20.469 E Ft.”

2. §
(1) A rendelet 2., 3., 5., 5/A., 6., 6/B., 6/D., 6/E., 6/I., 7., 7/A. számú mellékletei helyébe e rendelet
2., 3., 5., 5/A., 6., 6/B., 6/D., 6/E., 6/I., 7., 7/A. számú mellékletei lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az első félévi beszámoló
elkészítése során alkalmazni kell.
Hajdúsámson, 2012. augusztus 14.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Hajdúsámson, 2012. augusztus 14.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012. (IX. 04.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.24.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában

meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.
(II.24.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
Bevételek mindösszesen: 2.996.120 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3.147.698 E Ft
Hiány:
151.578 E Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
2.631.684 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
3.147.698 E Ft
Költségvetési hiány:
516.014 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

364.436 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.739.675 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
2.008.503 E Ft
Költségvetési hiány:
268.828 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

137.719 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
892.009 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.126.443 E Ft
Költségvetési hiány:
230.305 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

226.717 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

A Képviselő-testület a hiányt mindösszesen 151.578 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet
(Pénzügyi mérleg) szerint, melyből működési hiány 131.109 E Ft, felhalmozási hiány 20.469 E Ft.”

2. §
(1) A rendelet 2., 3., 5., 5/A., 5/B., 5/C., 6, 6/D., 6/I. számú mellékletei helyébe e rendelet 2., 3., 5.,
5/A., 5/B., 5/C., 6, 6/D., 6/I. számú mellékletei lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az első félévi beszámoló
elkészítése során alkalmazni kell.
Hajdúsámson, 2012. szeptember 3.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Hajdúsámson, 2012. szeptember 4.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2012. (IX. 26.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.24.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában

meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 3/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
Bevételek mindösszesen: 3.423.844 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3.593.350 E Ft
Hiány:
169.506 E Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
3.059.408 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
3.593.350 E Ft
Költségvetési hiány:
533.942 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

364.436 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.828.006 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
2.096.544 E Ft
Költségvetési hiány:
268.538 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

137.719 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.231.402 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.484.054 E Ft
Költségvetési hiány:
252.652 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

226.717 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

A Képviselő-testület a hiányt mindösszesen 169.506 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet
(Pénzügyi mérleg) szerint, melyből működési hiány 130.819 E Ft, felhalmozási hiány 38.687 E Ft.”

2. §
(1) A rendelet 2., 3., 4., 5., 5/A., 5/B., 5/C., 6, 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/I., 6/J., 7.,
7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10., 10/A., 11., 11/A., 12. számú mellékletei helyébe e rendelet 2., 3., 4.,
5., 5/A., 5/B., 5/C., 6, 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/I., 6/J., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A.,
10., 10/A., 11., 11/A., 12. számú mellékletei lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2012. szeptember 25.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Hajdúsámson, 2012. szeptember 26.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2012. (X.25.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.24.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában

meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 3/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
Bevételek mindösszesen: 3.444.609 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3.559.707 E Ft
Hiány:
115.098 E Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
3.080.173 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
3.559.707 E Ft
Költségvetési hiány:
479.534 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

364.436 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.845.719 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
2.050.686 E Ft
Költségvetési hiány:
204.967 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

137.719 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.234.454 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.496.269 E Ft
Költségvetési hiány:
261.815 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

226.717 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

A Képviselő-testület a hiányt mindösszesen 115.098 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet
(Pénzügyi mérleg) szerint, melyből működési hiány 67.248 E Ft, felhalmozási hiány 47.850 E Ft.”

2. §
(1) A rendelet 2., 3., 4., 5., 5/A., 5/B., 5/C., 6, 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/E., 6/F., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A.,
9., 9/A., 10., 10/A., 11., 11/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 2., 3., 4., 5., 5/A., 5/B., 5/C.,
6, 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/E., 6/F., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10., 10/A., 11., 11/A. számú
mellékletei lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2012. október 25.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Hajdúsámson, 2012. október 25.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2012. (XII. 20.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.24.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában

meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 3/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
Bevételek mindösszesen: 3.522.083 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3.641.783 E Ft
Hiány:
119.700 E Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
3.157.647 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
3.641.783 E Ft
Költségvetési hiány:
484.136 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

364.436 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.883.914 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
2.094.131 E Ft
Költségvetési hiány:
210.217 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

137.719 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.273.733 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.534.900 E Ft
Költségvetési hiány:
261.167 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

226.717 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
12.752 E Ft
-12.752 E Ft

A Képviselő-testület a hiányt mindösszesen 119.700 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet
(Pénzügyi mérleg) szerint, melyből működési hiány 72.498 E Ft, felhalmozási hiány 47.202 E Ft.”

2. §
(1) A rendelet 2., 3., 4., 5., 5/A., 5/B., 5/C., 6, 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/I., 6/J., 7.,
7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10., 10/A., 11., 11/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 2., 3., 4., 5.,
5/A., 5/B., 5/C., 6, 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/I., 6/J., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10.,
10/A., 11., 11/A. számú mellékletei lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2012. december 20

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Hajdúsámson, 2012. december 20.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (III.01.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.24.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában

meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 3/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
Bevételek mindösszesen: 3.575.631 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3.592.047 E Ft
Hiány:
16.416 E Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
3.203.195 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
3.592.047 E Ft
Költségvetési hiány:
388.852 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

364.436 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

8.000 E Ft
12.752 E Ft
- 4.752 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.939.390 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
2.081.331 E Ft
Költségvetési hiány:
141.941 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

137.719 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.263.805 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.497.964 E Ft
Költségvetési hiány:
234.159 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

226.717 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

8.000E Ft
12.752 E Ft
- 4.752 E Ft

A Képviselő-testület a hiányt mindösszesen 16.416 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi
mérleg) szerint, melyből működési hiány 4.222 E Ft, felhalmozási hiány 12.194 E Ft.”

2. §
(1) A rendelet 2., 3., 4., 5., 5/A., 5/B., 5/C., 6, 6/B., 6/C., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A.,
10., 10/A., 11., 11/A., 12. számú mellékletei helyébe e rendelet 2., 3., 4., 5., 5/A., 5/B., 5/C., 6,
6/B., 6/C., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 10., 10/A., 11., 11/A., 12. számú
mellékletei lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2013. február 28.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Hajdúsámson, 2013. március 1.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (III.14.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.24.)
önkormányzati rendeletének módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában

meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 3/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
Bevételek mindösszesen: 3.575.052 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3.591.468 E Ft
Hiány:
16.416 E Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
3.202.616 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
3.591.468 E Ft
Költségvetési hiány:
388.852 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

364.436 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

8.000 E Ft
12.752 E Ft
- 4.752 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.938.811 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
2.080.752 E Ft
Költségvetési hiány:
141.941 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

137.719 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (4. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen:
1.263.805 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:
1.497.964 E Ft
Költségvetési hiány:
234.159 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány:

226.717 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei:
Hiteltörlesztés kiadásai:
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

8.000E Ft
12.752 E Ft
- 4.752 E Ft

A Képviselő-testület a hiányt mindösszesen 16.416 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. melléklet (Pénzügyi
mérleg) szerint, melyből működési hiány 4.222 E Ft, felhalmozási hiány 12.194 E Ft.”

2. §
(1) A rendelet 2., 3., 5., 5/A., 5/B.,6, 6/I., 7., 7/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 2., 3., 5., 5/A.,
5/B.,6, 6/I., 7., 7/A. számú mellékletei lépnek.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2013. március 14.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Hajdúsámson, 2013. március 14.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

