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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyűlés valamennyi
bizottsága véleményének kikérését követően a 6/2012. (V. 14.) önkormányzati rendelettel
módosított 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következő
rendeletet alkotja:
I.
Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §
A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat közgyűlése a 2012. évi költségvetését 346.635 ezer forint költségvetési
bevétellel és 1.044.040 ezer forint kiadással hagyja jóvá, megállapítja, hogy a költségvetés
egyenlege 697.405 E Ft hiányt mutat, melyből 584.105 E Ft a működési, 113.300 E Ft a
felhalmozási hiány.
(2) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, 697.405 E Ft pénzmaradvány
igénybevételével történik, melyből a működési célú igénybevétel 584.105 E Ft, a
felhalmozási célú igénybevétel 113.300 E Ft.
2. §
A Rendelet 2. § (1)-(2), valamint (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A megyei önkormányzat működési költségvetése:
a) működési bevételek mindösszesen:
346.635 ezer forint
b) működési kiadások mindösszesen:
930.740 ezer forint
c) működési hiány:
584.105 ezer forint
d) működési célú finanszírozási bevétel
584.105 ezer forint.
(részletesen bemutatva az 1.a., 1.b., 1.c. mellékletekben)
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(2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:
a) felhalmozási bevételek mindösszesen:
0 ezer forint
b) felhalmozási kiadások mindösszesen:
113.300 ezer forint
c) felhalmozási hiány
113.300 ezer forint
d) felhalmozási célú finanszírozási bevétel
113.300 ezer forint.
(részletesen bemutatva az 1.a, 1.b, 1.c mellékletekben, a felhalmozási kiadások
jogcímenkénti részletezését az 1. j. melléklet tartalmazza)
(5) A közgyűlés 2012. évi költségvetésében 47.000 ezer forint pénzeszközátadást állapít meg
az 1.d. melléklet szerint.
II.
A közgyűlés hivatalára vonatkozó szabályok
3. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2012. évi bevételeit 340.735 ezer forintban,
kiadásait 340.735 ezer forintban határozza meg. (részletesen bemutatva a 3. a., 3. b., 3.c.
mellékletekben)
Záró rendelkezések
4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3/2012. (II. 21.)
önkormányzati rendeletének 1.a.,1.b., 1.c., 1.d., 1.e, 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.b., 3.c.
melléklete helyébe, e rendelet 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 1.e, 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.b., 3.c.
melléklete lép.
Debrecen, 2012. június 29.

Dr. Györgyi Zoltán sk.
megyei főjegyző

Bodó Sándor sk.
a megyei közgyűlés elnöke
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, valamint
a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK
rendelet módosításáról
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdés a) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva, az Ötv. 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, - a közgyűlés
valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően - a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ), valamint a kitüntető díjak
alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet (továbbiakban:
Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
Módosító rendelkezések
1. §
Az SZMSZ 2. mellékletének I/2. Tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos átruházott
hatáskörök alcím kiegészül a következő 12. ponttal:
„12. A megyei önkormányzatnak az egyes gazdasági társaságokban meglévő - 25 %-ot meg
nem haladó - tőkerészesedéseihez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlása.”
2. §
(1) A Rendelet 2. § (8) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme" adományozható azoknak, akik a
tudományos, kulturális, sportéletben, a közigazgatásban, a megye nemzetközi kapcsolatainak
építésében, a megye közbiztonságának javításában, vagy más területeken kimagasló
eredményeket értek el, vagy tevékenységükkel (eredményeikkel) méltóvá váltak az
elismerésre.”
(2) A Rendelet 3. § (9)-(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A beérkezett javaslatok alapján a Bocskai-díj és az Önzetlenség-díj esetében valamennyi bizottság véleményének kikérését követően - a közgyűlés elnöke, az Arany Sándordíj esetében a Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, a Kovács Pál-díj, a Kölcsey
Ferenc-díj, a Maróthi György-díj, az Év Civil Szervezete díj, a Civilek Támogatásáért díj,
valamint az Emlékérme esetében a Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, a
Nemzetiségi-díj esetében a Nemzetiségek Tanácsnoka tesz javaslatot az adományozásra.
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(10) A kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell az odaítélés
sorrendjét is.”
Záró rendelkezések
3. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon
hatályát veszti.
Debrecen, 2012. június 29.

Dr. Györgyi Zoltán sk.
megyei főjegyző

Bodó Sándor sk.
a megyei közgyűlés elnöke
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