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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
 

6/2012. (V. 14.) önkormányzati rendelete 
 

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  
4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet, valamint 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 - 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, a 12/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel, 
valamint a 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2011. (II. 14.) 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet), valamint a 3/2012. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletet 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 14 078,5 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a 
költségvetési bevételek összege 11 310,4 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 
2 768,1 millió Ft. 

(2) Az önkormányzat közgyűlése a 2011. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási 
oldalát 14 078,5 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  
5 742,1 millió Ft. 

(3) A költségvetési hiány 2 768,1 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 10 041,4 millió Ft 
melyből e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: 
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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.) megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 4 530,1 millió Ft 
bi.) támogatásértékű beruházási bevétel: 394,9 millió Ft 
bj.) támogatásértékű felújítási bevétel: 693,4 millió Ft 
bk.) támogatásértékű működési bevétel: 144,8 millió Ft 
bl.) 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 

finanszírozási kiadások:  5 742,1 millió Ft.” 
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4. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő 5. napon 

hatályát veszti.  
 
(2) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 1., 

1/a., 2/a., 3/a. mellékletei helyébe e Rendelet 1., 1/a., 2/a., 3/a. mellékletei lépnek. 
 
(3) Hatályát veszíti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése. 
 
Debrecen, 2012. május 10. 
 
 
 

Dr. Györgyi Zoltán sk. 
megyei főjegyző 

Bodó Sándor sk. 
a megyei közgyűlés elnöke 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
 

7/2012. (V. 14.) önkormányzati rendelete 
 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
23/1996. (XII. 20.) MÖR rendelet, valamint 

a megyei önkormányzat jelképeiről szóló 7/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ötv. 16. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és 
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében 
foglaltakra a következő rendeletet alkotja: 
 
 

Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 
1. §  

 
Hatályukat vesztik a következő rendelkezések: 
a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/1996. (XII. 20.) 

MÖR rendelet 9. §-a, valamint 
b) a megyei önkormányzat jelképeiről szóló 7/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 12. §-a. 
 

Záró rendelkezések 
 
2. § 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon 
hatályát veszti. 
 
 
Debrecen, 2012. május 10. 
 
 
 

Dr. Györgyi Zoltán sk. Bodó Sándor sk. 
megyei főjegyző a megyei közgyűlés elnöke 
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
 

8/2012. (V. 14.) önkormányzati rendelete 
 

a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a megyei önkormányzat 
könyvvizsgálójának, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését 
követően – a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról a következőket rendeli 
el:  
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) Az önkormányzat közgyűlése a 2011. évi zárszámadás teljesített bevételeinek főösszegét 

13 156,4 millió Ft-ban állapítja meg (ebből a finanszírozási műveletek bevételei: 2 511,2  
millió Ft) e rendelet 1. melléklete szerint. 

 
(2) Az önkormányzat közgyűlése a 2011. évi zárszámadás teljesített kiadásainak főösszegét 

12 590,1 millió Ft-ban állapítja meg (ebből a finanszírozási műveletek kiadásai: 5 677,1  
millió Ft) e rendelet 1. melléklete szerint. 

 
(3) Az önkormányzat közgyűlése a pénzeszközök változását e rendelet 3.g. melléklete szerint 

fogadja el. 
 

2. Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak főbb adatai 
 

2. § 
 
(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímeit az önkormányzat és az 

önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek 
vonatkozásában, bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezésben e 
rendelet 1., valamint 2. a. melléklete szerint állapítja meg a közgyűlés. 

(2) A megyei önkormányzat bevételei: 
a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények saját bevétele 1 570,0 millió Ft, 
b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 9 081,8 millió Ft, melyből 

e rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: 
ba.)   működési és ÁFA bevételek: 342,1 millió Ft 
bb.)   sajátos működési bevételek összege: 1 402,9 millió Ft 
bc)    sajátos felhalmozási és tőkebevételek összege: 10,3 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    
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         önkormányzatok támogatása: 104,5 millió Ft 
bg.)   központosított támogatás: 97,9 millió Ft 
bh.)   megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 4 530,1 millió Ft 
bi.)    támogatásértékű beruházási bevétel: 69,6 millió Ft 
bj.)    támogatásértékű felújítási bevétel: 408,4 millió Ft 
bk.)   támogatásértékű működési bevétel: 111,8 millió Ft 
bl.)    működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről:  0,2 millió Ft 
 

 
bm.)  előző évi központi költségvetés visszatérülés: 22,4 millió Ft 
bn.)   támogatási kölcsön visszatérülése:  3,6 millió Ft 
 

 
 

c.) finanszírozási bevételek 2 511,2   millió Ft 
      melyből e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: 
ca.) előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra 

(intézményi): 
 

1 928,8 millió Ft 
cb.) előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 

(intézményi): 
 

506,0 millió Ft 
cc.) előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 76, 4 millió Ft 
   

 
3. § 

 
(1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg jogcímeit a működési, 

fenntartási, kiadási előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan 
működő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként 
részletezve a következők, s e rendelet 1. és 1. a., valamint 3. a. melléklete szerint állapítja 
meg a közgyűlés. 

(2) A közgyűlés: 
a) a felújítási előirányzatokat célonként a 3. b. melléklet,  
b) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. b. melléklet,  
c) az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként az 1., 1. a., 2. a., 3. a., 3. b., 3. 

c., 3. d. mellékletek,  
d) az éves létszámkeretet az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő 

költségvetési szervenként a 4. melléklet,  
e) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató 

jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket 
is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. a. melléklet,  

f) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projektek 
bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő 
hozzájárulásokat a 3. b.5. melléklet,  

g) a kiemelt előirányzatok jóváhagyását a következő részletezéssel 
ga) személyi jellegű kiadások,  
gb) munkaadókat terhelő járulékok,  
gc) dologi jellegű kiadások,  
gd) ellátottak pénzbeli juttatásai,  
ge) speciális célú támogatások,  
gf) beruházások,  
gg) felújítások,  
gh) egyéb felhalmozási célú kiadás (pl. pénzeszköz átadás), 
a 3.a. melléklet szerint állapítja meg. 
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(3) A megyei önkormányzat kiadásai:      
a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása:  4 860,6  millió Ft, 
b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított kiadása:  2 052,3  millió Ft, 

amelyből e rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: 
ba) központosított kiadások: 990,9 millió Ft, 
bb) az önkormányzat hivatala: 928,4 millió Ft, 
bc) a kisebbségi önkormányzatok: 5,1 millió Ft, 
bd) közgyűlés kiadásai: 69,5 millió Ft, 
be) kötelező és önként vállalt feladatok: 58,4 millió Ft, 

c) finanszírozási kiadások: 5 677,1 millió Ft, 
melyből: 
ca) felhalmozási célú hitel törlesztése: 12,0 millió Ft, 
cb) hitel visszafizetés kötvény forrásból: 1 135,0 millió Ft, 
cc) Hajdú-Bihar 2028 kötvény visszafizetése: 4 530,1 millió Ft. 

 
4. § 

 
(1) A közgyűlés az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 502,3 millió Ft 

összeggel hagyja jóvá. Ezen belül az önkormányzat hivatalának a rendelet 3. e. melléklet 
szerinti pénzmaradványa 167,6 millió Ft, az intézmények pénzmaradványa a 3.f. melléklet 
szerint 334,7 millió Ft.  

 
(2) A jóváhagyott pénzmaradványból a rendelet 3. e. és 3. f. mellékletei szerint az 

önkormányzat hivatalát 167,6 millió Ft, az intézményeket 334,7 millió Ft illeti meg, 
melynek felhasználásával a közgyűlés 2012. június 30. napjáig dönt.  

 
5. § 

 
(1) A közgyűlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala 1.059,9 fő 

engedélyezett létszámkeretén belül a munkavállalói záró létszámát e rendelet 4. melléklete 
szerint 2011. évre együttesen 861,4 főben határozza meg. 

 
(2) Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat vagyonának értékét a rendelet 5. 

melléklete szerinti részletezettséggel, a számviteli értékelési szabályoknak megfelelően 
dokumentáltan, a 2011. december 31-ei állapotnak megfelelően 20.170,3 millió Ft-ban 
állapítja meg. 

 
6. § 

 
(1) E rendelet 5. melléklete az önkormányzat vagyonát a 2011. december 31-ei állapot szerint 

tartalmazza. 
 
(2) E rendelet 6. mellékletében az önkormányzat vagyona a 2010. december 31-ei állapotnak 

megfelelő. 
 
(3) E rendelet 7. a-d. mellékletei az önkormányzat törzs és egyéb vagyonát a 2011. december 

31-ei állapot szerint mutatják be. 
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7. § 

 
(1) E rendelet 2. b-c. melléklete a normatív állami támogatás 2011. évi előirányzatait, a 3.b.2. 

melléklete az önkormányzat éven túli kötelezettségvállalásait, a 8. melléklet az 
önkormányzat által 2011. évben nyújtott közvetett támogatásokat, 9. melléklete az 
önkormányzat 2011. évi önként vállalt feladatainak teljesítését mutatja be. 

 
(2) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat intézményei 2011. évben a 10. melléklet 

szerinti nyersanyagnormát alkalmazták.  
 
(3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2011. évben a 11. a. és a 11. b. 

melléklet szerinti Címrendet alkalmazta.  
 

3. Záró rendelkezések 
 

8. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a:  
 

a) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet, 

b) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 
5/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet, 

c) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 
7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 

d) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 
9/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet, 

e) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 
10/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet, 

f) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 
12/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, 

g) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 
4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet. 
 

Debrecen, 2012. május 10. 
 
 

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

 
 


