
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2013. (IV. 25.) 

önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) c) kapott felhatalmazás 

alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A § (3) bekezdése 

alapján véleményezési jogkörében eljáró önkormányzati könyvvizsgáló véleményének 

kikérésével - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

I. fejezet  

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed  

- a Képviselő-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) Az önkormányzat által fenntartott intézmények és ellátott feladatok külön címeket és 

alcímeket alkotnak. 

A Képviselő-testület a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.  

 

 

II. fejezet  

 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 

Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának főbb adatai 

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 

 

2.296.362 E Ft bevétellel 

2.050.396 E Ft kiadással 

227.636 E Ft módosított pénzmaradvánnyal 

jóváhagyja. 
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(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadás bevételeit a következők szerint hagyja jóvá: 

 

Költségvetési bevételek:    2.084.103 E Ft 

Finanszírozási célú bevételek:                 220.989 E Ft 

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:       - 8.730 E Ft 

 

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá: 

 

Költségvetési kiadások: 2.057.038 E Ft 

Finanszírozási célú kiadások: 12.752 E Ft 

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: - 19.394 E Ft 

 

 

3. § 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként 

tartalmazó pénzügyi mérleget a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja 

el.  

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési mérlegét a 3. számú melléklet 

szerint fogadja el. 

 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi felhalmozási mérlegét a 4. számú 

melléklet szerint fogadja el. 

 

 

4. § 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi működési és 

felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a címrendnek megfelelő 

részletezésben az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi bevételeit bevételi 

forrásonként, főbb jogcímcsoportonként az 5/A. számú mellékletekben foglaltaknak 

megfelelően fogadja el. 

 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek 

és kiadásainak tételes kimutatását a 6. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési és felhalmozási 

bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 7. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(5) A Képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és 

kiadásainak tételes kimutatását a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 
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(6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2012. évi működési és felhalmozási 

bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 9. számú mellékletben foglaltaknak 

megfelelően fogadja el. 

 

(7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális 

Intézmény 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes 

kimutatását a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

(8) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat 2012. évi 

működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 11. számú 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

(9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2012. évben megillető normatív állami 

támogatások teljesülését a 6/A. számú melléklet szerint elfogadja. 

 

(10) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2012. évben megillető kötött felhasználású 

támogatások teljesülését a 6/B. számú melléklet szerint fogadja el.  

 

(11) Az önkormányzat részére 2012. évben nyújtott támogatásértékű bevételek és 

pénzeszköz-átvételek részletezését az 5/B. számú melléklet tartalmazza. 

 

(12) Az önkormányzat által 2012. évben teljesített pénzeszköz átadások és támogatásértékű 

kiadások az 5/C. számú mellékletben foglalt részletezés szerint teljesültek 

 

(13) Az önkormányzat által 2012. évben folyósított szociális ellátások részletezését a 6/E. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásait a 6/F. számú 

mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(15) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 6/G. számú melléklet ismerteti. 

 

(16) Az önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeinek 2012. évi részletezését a 6/H. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

(17) Az önkormányzat által 2012. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 13. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

5. § 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány kimutatását a 14. számú 

melléklet szerinti pénzmaradvány kimutatásban foglalt tartalommal fogadja el, 

ennek megfelelően a tárgyévi módosított pénzmaradványt összesen 227.636 E Ft 

összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

 

a) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:  

2012. évi pénzmaradvány összesen:    3.191 E Ft 

 Működési célú pénzmaradvány:    3.191 E Ft 

- kötelezettséggel terhelt:    3.191 E Ft 
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b) Eszterlánc Óvoda: 

2012. évi pénzmaradvány összesen:     9.231 E Ft 

 Működési célú pénzmaradvány:     9.231 E Ft 

- kötelezettséggel terhelt:     1.195 E Ft 

- szabad pénzmaradvány:     8.036 E Ft 

 

c) Petőfi S. Városi Könyvtár, Közművelődési és 

Muzeális Intézmény:      

2012. évi pénzmaradvány összesen:     1.835 E Ft 

 Működési célú pénzmaradvány:     1.835 E Ft 

- kötelezettséggel terhelt:            8 E Ft 

- szabad pénzmaradvány:     1.827 E Ft 

 

d) Hajdúsámson Város Önkormányzata:      

2012. évi pénzmaradvány összesen:    155.353 E Ft 

Ebből: 

 Működési célú pénzmaradvány:     66.453 E Ft 

- kötelezettséggel terhelt:     62.846 E Ft 

- szabad pénzmaradvány:       3.607 E Ft 

 Felhalmozási célú pénzmaradvány:    88.900 E Ft 

- kötelezettséggel terhelt:     88.900 E Ft 

 

e) Polgármesteri Hivatal:      

2012. évi pénzmaradvány összesen:     57.827 E Ft 

 Működési célú pénzmaradvány:     57.827 E Ft 

- kötelezettséggel terhelt:       2.427 E Ft 

- szabad pénzmaradvány:     55.400 E Ft 

 

f) Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat:      

2012. évi pénzmaradvány összesen:     199 E Ft 

 Működési célú pénzmaradvány:     199 E Ft 

- kötelezettséggel terhelt:     199 E Ft 

 

(2) A tárgyévi szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület valamennyi 

költségvetési szerv tekintetében akként rendelkezik, hogy azt a 2013. évi gazdálkodás 

során az önkormányzat működési kiadásainak fedezetére, illetve a mérlegkészítés 

időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére 

fordítja. 

 

(3) A Képviselő-testület az előző években képzett költségvetési tartalékok állományát 

162.086 E Ft-ban állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú tartalék. 

 

 

6. § 

 

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi létszámának alakulását a 12. számú melléklet 

tartalmazza. 
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7. § 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 15. 

számú mellékletében foglalt összetételben 6.763.963 E Ft-ban állapítja meg. 

 

 

III. fejezet  

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

8. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló többször módosított 3/2012. (II. 24.) rendelete hatályát veszti. 

 

 

Hajdúsámson, 2013. április 25. 

 

 

 

 Bagolyné Szűcs Mariann    Hamza Gábor 

     jegyző      polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E rendeletet a mai napon kihirdettem: 

 

Hajdúsámson, 2013. április 25. 

 

 

 Bagolyné Szűcs Mariann 

      jegyző 

 


