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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
 

4/2012. (II.  29.) önkormányzati rendelete 
 

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  
4/2011. (II. 14.) 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 - az 5/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelettel, 
a 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelettel, a 9/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 
10/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel, valamint a 12/2011. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelettel módosított 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a 
következők szerint módosítja: 
 

1. § 
A Rendelet 1. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1) Az önkormányzat közgyűlése a 2011. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi 
oldalát 9 548,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a 
költségvetési bevételek összege 6 780,3 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 
2 768,1 millió Ft. 

 
(2) Az önkormányzat közgyűlése a 2011. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási 

oldalát 9 548,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a 
költségvetési kiadások összege 8 336,4 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege  
1 212,0 millió Ft. 

 
(3) A költségvetési hiány 2 768,1 millió Ft, melyből a működés hiánya 929,9 millió Ft.  A 

költségvetési hiány belső finanszírozását - az előző évek pénzmaradványának 
igénybevétele - meghaladó összegét a közgyűlés a kötvényforrás igénybevételével 
biztosítja. 

 
2. § 

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (2) A megyei önkormányzat bevételei: 
 

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 1 269,0 millió Ft 
 

b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 5 511,3 millió Ft 
melyből e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: 



3/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 

 

 

3 

 
ba.) működési és ÁFA bevételek: 321,1 millió Ft 
bb.) sajátos működési bevételek összege: 1 766,5 millió Ft 
bc) sajátos felhalmozási és tőkebevételek összege: 10,0 millió Ft 
bd.) normatív állami hozzájárulás összege: 1 927,4 millió Ft 
be.) kötött normatív állami hozzájárulás: 50,6 millió Ft 
bf.) önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került    
önkormányzatok támogatása: 104,5 millió Ft 
bg.) központosított támogatás: 97,9 millió Ft 
bh.) támogatásértékű beruházási bevétel: 394,9 millió Ft 
bi.) támogatásértékű felújítási bevétel: 693,4 millió Ft 
bj.) támogatásértékű működési bevétel: 144,8 millió Ft 
bk.) működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről:  0,2 millió Ft 

 
c) finanszírozási bevételek 2 768,1 millió Ft 
      melyből e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: 

 
ca.)  előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra 

(intézményi): 
 

    224,2 millió Ft 
cb.)  előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 

(intézményi): 
 

12,4 millió Ft 
cc.)  előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra 

(önkormányzat hivatala): 
 

117,5 millió Ft 
cd.)  előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 

(önkormányzat hivatala): 
 

130,4 millió Ft 
ce.) kötvényforrás igénybevétele működési célra: 467,5 millió Ft 
cf.) kötvényforrás igénybevétele felhalmozási célra: 539,7 millió Ft 
cg.) előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 76, 4 millió Ft 
ch.) hiány fedezete kötvényforrásból: 1 200,0 millió Ft 

 
3. § 

A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A megyei önkormányzat kiadásai: 

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása:  5 046,4   millió Ft 
 
b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat  

központosított kiadása:  3 290,0   millió Ft 
amelyből e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: 
 ba.) központosított kiadások:  1 946,8   millió Ft 

 bb.) az önkormányzat hivatala kiadása:  1 200,0   millió Ft 
bc.) közgyűlés kiadásai:            73,6   millió Ft 
bd.) kisebbségi önkormányzatok kiadásai:                   7,0   millió Ft 

 be.) kötelező és önként vállalt feladatok:                             62,6   millió Ft 
 

c) finanszírozási kiadások:  1 212,0 millió Ft.” 
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4. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.  
 
(2) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének  

1., 1/a., 2/a., 2/b., 2/c., 3/a., 3/b., 3/c.,3/d. és 8.mellékletei helyébe e Rendelet 1., 1/a., 2/a., 
2/b., 2/c., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d. és 8. mellékletei lépnek. 

 
Debrecen, 2012. február 27. 
 
 
 
 

Dr. Györgyi Zoltán s. k. 
megyei főjegyző 

Bodó Sándor s. k. 
a megyei közgyűlés elnöke 

 
 
 
 
 


