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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.)
önkormányzati rendelet, valamint
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Ötv. 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a
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 és a 9/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet), valamint a
2/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelettel és a 10/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelettel
módosított 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: SZMSZ) a következők
szerint módosítja:
Költségvetési rendelet módosítása
1. §
A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) „Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2012. évi költségvetését 1 240 832 ezer
forint költségvetési bevétellel és 1 938 237 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá,
megállapítja, hogy a költségvetés egyenlege 697 405 ezer forint hiányt mutat, melyből
584 105 ezer forint a működési, 113 300 ezer forint a felhalmozási hiány.”
2. §
(1) A Rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) „A megyei önkormányzat működési költségvetése:
a) működési bevételek mindösszesen:
1 124 532 ezer forint
b) működési kiadások mindösszesen:
1 708 637 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. számú mellékletekben)
(2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:
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a) felhalmozási bevételek mindösszesen:
116 300 ezer forint
b) felhalmozási kiadások mindösszesen:
229 600 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 számú mellékletekben, a felhalmozási
kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. j. számú melléklet tartalmazza)
(2) A Rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A közgyűlés 2012. évi költségvetésében 56 700 ezer forint pénzeszközátadást állapít meg az
1.d. számú melléklet szerint.”
3. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2012. évi bevételeit 1 043 033 ezer forintban,
kiadásait 1 043 033 ezer forintban határozza meg. (részletesen bemutatva a 3. a., 3. b., 3.c.
számú mellékletekben).”
SZMSZ módosítása
4. §

Az SZMSZ 2. mellékletének „A bizottságokra átruházott hatáskörökről” szóló II.
fejezete a következő szövegrésszel egészül ki:
„Pénzügyi Bizottság:
− Dönt a 16.000.000.-Ft és 80.000.000.-Ft közötti nettó forgalmi értékű ingatlanok
adásvételéről, cseréjéről, az 50.001-100.000.-Ft nettó forgalmi értékű ingó dolog
tulajdonjogának ingyenes átadásáról.
− Dönt az önkormányzat vagyonának 1-5 évre vagy határozatlan időre történő bérbe,
haszonbérbe adásáról.
− Dönt a 2.000.000.-Ft fölötti nettó egyedi nyilvántartási értékű ingó vagyon
adásvételéről.
− Dönt a 100.001-1.000.000.-Ft egyedi nettó érték közötti behajthatatlan követelés
törléséről.”
Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével a Rendelet 1.a.,1.b., 1.c., 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.b., 3.c., 1.d.,
1.e., 1.j. számú melléklete helyébe, e rendelet 1.a.,1.b., 1.c., 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.b., 3.c.,
1.d., 1.e., 1.j. számú melléklete lép.
Debrecen, 2012. szeptember 28.
Dr. Györgyi Zoltán sk.
megyei főjegyző

Bodó Sándor sk.
a megyei közgyűlés elnöke
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