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13/2012. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 13/2012. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete a 2013. évi költségvetési gazdálkodás 
átmeneti szabályairól, valamint 
a megyei önkormányzat hivatala köztisztviselőit 
megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 
9/2001. (IX. 14.) MÖR rendelet módosításáról 

2. oldal 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
13/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete  

a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól, valamint 
a megyei önkormányzat hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló 9/2001. (IX. 14.) MÖR rendelet módosításáról 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló  
2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a közgyűlés valamennyi 
bizottsága véleményének kikérését követően – a következő rendeletet alkotja  
 

1. § 
A rendelet hatálya kiterjed a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, valamint a megyei 
önkormányzat hivatala gazdálkodására. 
 

2. § 
(1) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazást ad, hogy a megyei 

önkormányzat és a hivatal 2013. január 1-jétől a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba 
lépéséig bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 
– a közgyűlés 2012. évre vonatkozó döntéseinek megfelelően – módosított 
előirányzatainak szintjén időarányosan, a megváltozott feladatellátásnak megfelelően 
teljesítse. 

 
(2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2013. évi költségvetés 

részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésébe. 

 
3. § 

A közgyűlés a megyei önkormányzat hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és 
támogatásokról szóló 9/2001. (IX. 14.) MÖR rendelete 2. § (1) bekezdését a következők 
szerint módosítja:  
„(1) A közgyűlés 2013. évre vonatkozóan:  
- a hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítését a 

köztisztviselő alapilletményének 30 %-ában, 
- a hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek és ügykezelőinek 

illetménykiegészítését a köztisztviselő alapilletményének 10%-ában határozza meg.” 
 

4. § 
Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének hatályba lépéséig kell 
alkalmazni. 
 
Debrecen, 2012. december 14. 
 

Dr. Györgyi Zoltán sk. Bodó Sándor sk. 
megyei főjegyző a megyei közgyűlés elnöke 

 
 


