
Hajdúszoboszló Városi Önkormányzata  
 Képvisel ı-testületének 6/2009. (IV.23.) számú rendelete  

az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodá sáról, a 
költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasznál ásáról  

 
Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete az Államháztartásról 
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a 
alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a 
költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, 
beszámolásának rendszerérıl szóló – többször módosított – 
217/98. (XII.30.) és a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletekben 
meghatározottakat – a 2008. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az 
önkormányzat költségvetési szerveire. 
 

2. §. 
 
/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma:  14 
b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma: 
   6 
 
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott önállóan és részben 
önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. 
 
/3/ A címrendet az önkormányzat 2/2008. (II.28.) számú 2008. évi 
költségvetésérıl szóló rendelet tartalmazza. 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi 
költségvetésének teljesítése  

 
3. §. 

 
Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadás bevételi fıösszegét        
6.278.359/eFt-ban  állapítja meg a következı részletezés szerint: 
 
 
Mőködési jelleg őek: 
 
1. Intézményi bevételek /1 sz. melléklet/       734.120/eFt 
2. Részben önálló intézmények bevétele /2 sz. melléklet/         
                        81.539/eFt 



3. Helyi adóbevételek /3 sz. melléklet/    1.164.460/eFt 
4. Önkormányzat egyéb bevétele /2,4,5 sz. melléklet/                 
                     325.073/eFt 
5. Központosított elıirányzatok /6. sz. melléklet/        
                      492.484/eFt 
6. Állami támogatás                  1.997.629/eFt 
7. Átengedett központi adók / 3. sz. melléklet/       763.745/eFt 
 
 Mőködési bevételek összesen:    5.559.050/eFt 
 
 
Felhalmozás jelleg őek: 
 
1. Vagyonhasznosítási bevétel /7. sz. melléklet/  514.357/eFt 
2. Lakásgazdálkodási bevétel /7. sz. melléklet/                 1.974/eFt 
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5. sz. melléklet/       
                            241.253/eFt 
 
 Felhalmozási bevétel összesen:   757.584/eFt 
 
1. Pénzkészlet változás                   - 54.493/eFt 
2. Átfutó bevétel               16.218/eFt 
 
 
        
 Bevétel mindösszesen:         6.278.359/eFt 
 
 

4. §. 
 
 
Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadás kiadási fıösszegét                        
6.278.359 /eFt-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint: 
 
Mőködési jelleg őek: 
 
1. Költségvetési intézmények kiadása /8 sz. melléklet/  
                          3.151.369/eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadása /9 sz. melléklet/     
                   223.569/eFt 
3. Önkormányzati feladatok /9, 10 sz. melléklet/  824.888/eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11 sz. melléklet/  312.896/eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12 sz. melléklet/             254.616/eFt 
6. Átadott pénzeszközök /10,11,15 sz. melléklet./          45.632/eFt 
7. Céltartalékok /13 sz. melléklet/                118.667/eFt 
8. Karbantartási kiadások                    2.264/eFt 
 
Mőködési jelleg őek összesen:                      4.933.895/eFt 

 
Felhalmozási jelleg őek: 



 
1. Intézmények  beruházásai, felújításai /8-9 mellékletek/       
                     72.988/eFt 
2. Beruházások és  átadott  
    pénzeszközök /10,14,15 sz. mellékletek/    731.711/eFt 
3. Központi intézményfelújítások           2.660/eFt 
4. Lakásgazdálkodás              250/eFt 
5. Értékpapír értéknövekedése                          832/eFt 
  
Felhalmozási jelleg őek összesen:              808.441/eFt 
 
1. Hiteltörlesztés        387.000/eFt 
2. Átfutó kiadás          30.463/eFt 
3. Pénzmaradványt terhelı kifizetések     118.560/eFt 
 
Kiadások mindösszesen:            6.278.359/eFt 

 
5.§. 

 
/1/ A fejlesztési kiadások teljesítése a 8-9-10, 14-15 sz. 
mellékletek szerinti részletezésben 804.699/eFt-ban kerül 
elfogadásra. 
 

6. §. 
 
A képviselı-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 
916 fıben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 16 
sz. melléklet mutat be. 
A képviselı-testület a 2004-2008 években létszámleépítés miatt 
megszüntetett álláshelyeket 2008. évben nem állította vissza. 
 

7. §. 
 
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi 
felülvizsgált pénzmaradványát a 17 sz. melléklet részletezésének 
megfelelıen 557.428 /eFt-ban fogadja el, melybıl a személyi 
juttatás 79.238 /eFt, járulékok 20.776 /eFt, áthúzódó 
kötelezettségek 87.926 /eFt, szakképzési és egyéb feladatokra 
elkülönített 124.044 /eFt, felhalmozásra 21.999 /eFt. 
 

8. §. 
 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összege 2009. évben a 
rendelet elfogadását követıen azonnal szabadon felhasználható, 
illetve a kiemelt elıirányzatok között a képviselı-testület 
jóváhagyásával átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan 
formában használható fel, hogy a 2009. évre áthúzódó 
kötelezettségek kifizetésre kell hogy kerüljenek. A szabad 
pénzmaradvány mínuszba nem futhat. 
 



9. §. 
 
A 2008. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában 
lévı ingatlanok kimutatását a mellékelt kataszteri naplók 
tartalmazzák, melyek az önkormányzati vagyonrendelet függelékét 
képezik. 
 

10. §. 
 
 
E rendelet megalkotása napján lép hatályba. 

 
 
 
 

Dr. Sóvágó László      Dr. Vincze Ferenc 
polgármester                         jegyz ı 

 
 


