DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2013.(IX.6.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.8.) rendeletének módosításáról
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §
(1) bekezdése b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény
23.§ (1) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§.
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet az alábbi 13. § (15)- (16) és (17) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(15)

Demecser Város Önkormányzata központi költségvetési támogatását 19
449 ezer forinttal megemeli és egyben

Megnevezés

összeg / ezer forintban/

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
vis maior
szerkezetát. tart. a) beszámítás visszapótlása
szerkezetát. tart. c) gyermekétkeztetési feladatok
központosított PÉP
kompenzáció
Összesen

6
1
4
4

291
295
094
368
441
2 960
19 449

13.§
(16)

Demecser Város Önkormányzata központi költségvetésből kapott 19 449
ezer forint támogatás kiadásaira az alábbi előirányzatokat biztosítja:
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ezer forintban

Megnevezés

Kiadás

ebből
ebből
személyi j. járulék

ebből
dologi

ebből
intézmény
fin.

ebből
céltartalék

ebből
általános
tartalék

Önk. Hivatal
működése

6 291

Vis maior

1 295

szerkezet át.
tart. a)

4 094

4 094

szerkezet át.
tart. c)

4 368

4 368

Központosított
PÉP

441

441

Komp. SZAK

514

514

Komp.Óvoda

983

983

Komp. Hivatal

688

688

Komp. Város és
községgazd.

126

99

27

komp.isk. int.
Étkezés

206

163

43

komp.család és
nővédelem

142

112

30

nettó bérre
előleg
kompenzációhoz

301

Összesen

(17)

19 449

6 291
1 295

301
374

100

1 295

2 185

301

15 194

Demecser Város Önkormányzata általános tartalékát csökkenti 14 753
ezer forinttal és egyben a működésképtelen önkormányzati támogatás
előirányzatát is csökkenti 14 753 ezer forinttal, valamint csökkenti az
általános tartalék előirányzatát 441 ezer forinttal és csökkenti az átvett
pénzeszköz előirányzatát is 441 ezer forinttal. Az önkormányzati Hivatal
működéséhez kapott támogatás összegét az elszámolási kötelezettség
teljesítése miatt 2013. szeptember 1-től biztosítja a Demecseri
Polgármesteri Hivatalnak dologi kiadásra.
2.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (18) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(18)

Szociális Alapszolgáltatási Központnál az intézményfinanszírozást
megemeli 514 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 514 ezer forint
kiadási előirányzatot biztosít.
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ezer forintban
Megnevezés

Kiadás

ebből személyi j.

ebből járulék

Házi segítségnyújtás Demecser

52

41

11

Házi segítségnyújtás Gégény

12

10

2

Házi segítségnyújtás Kék

50

39

11

Szociális étkeztetés Demecser

27

21

6

Szociális étkeztetés Kék

6

5

1

Családsegítés Demecser

89

70

19

Családsegítés Gégény

36

29

7

Családsegítés Kék
Idősek nappali ellátása
Demecser
Gyermekjóléti szolgálat
Demecser

38

30

8

28

22

6

102

80

22

Gyermekjóléti szolgálat Gégény

36

28

8

Gyermekjóléti szolgálat Kék

38

30

8

514

405

109

Összesen

3.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (19) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(19)

A Demecseri Tündérkert Óvodánál az intézményfinanszírozást megemeli
983 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 983 ezer forint kiadási
előirányzatot biztosít.
ezer forintban
Megnevezés

ebből személyi
j.
ebből járulék

Kiadás

Óvoda Demecser

705

555

150

Óvoda Székely

262

206

56

Óvoda Berkesz

16

13

3

983

774

209

Összesen

4.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (20) bekezdéssel egészül ki.
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13.§
(20)

A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál az intézményfinanszírozást
megemeli 688 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 688 ezer forint
kiadási előirányzatot biztosít.
ezer forintban

Megnevezés
Polg, Hiv
Demecser
Polg, Hiv. Berkesz
Összesen

ebből
személyi j. ebből járulék

Kiadás
617
71
688

486
56
542

131
15
146

A Polgármesteri Hivatalnál biztosított cafetéria járulékával 916 ezer forinttal
csökkenti a járulék fizetés előirányzatát és a dologi kiadást megemeli 916 ezer
forinttal.
5.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (21) és (22) és (23)bekezdéssel egészül
ki.
13.§
(21)

Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál az intézményfinanszírozást csökkenti
960 ezer forinttal, és egyben a személyi juttatást csökkenti 760 ezer
forinttal és a járulékfizetési kötelezettséget is csökkenti 200 ezer forinttal.

(22)

Az önkormányzatnál csökkenti az Erkel Ferenc Művelődési Ház
intézményfinanszírozását 960 ezer forinttal s egyben megemeli a
közművelődési megállapodásra biztosított összeget 960 ezer forinttal az
áht. kívülre működési célú pénzeszköz átadást.

(23)

Az önkormányzatnál dologi kiadásként biztosított /közművelődési
megállapodásra/ 960 ezer forinttal csökkenti az előirányzatot és egyben
az áht. kívülre működési célú pénzeszköz átadást megemeli 960 ezer
forinttal.

6.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (24) bekezdéssel egészül ki.
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13.§
(24) Az önkormányzatnál a jogalkotás szakfeladaton biztosított 11 532 ezer
forint dologi kiadást az önkormányzati igazgatás szakfeladatra kerül.
7.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (25) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(25) Az önkormányzatnál az általános tartalékot csökkenti 555 ezer forinttal és a
2013. márciusi vis maior esemény dologi kiadására biztosít 555 ezer
forintot.
8.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (26) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(26) Az önkormányzatnál a beiskolázásra biztosított természetbeni juttatás
előirányzatát csökkenti 500 ezer forinttal és a pénzbeli ellátásnál a
rendkívüli szociális segély / Szoc. Biz.) előirányzatát megemeli 500 ezer
forinttal.
9.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (27) és (28) bekezdéssel egészül ki.
13.§
(27) Az
önkormányzatnál
a
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ
intézményfinanszírozását csökkenti 92 249 ezer forinttal, és egyben a
Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosít 92 249 ezer
forint támogatásértékű működési kiadást.
(28) Az önkormányzati összesített előirányzatoknál a Szociális Alapszolgáltatási
Központnál csökkenti a működési bevételt 40 435 ezer forinttal, a
működési pénzmaradványt 871 ezer forinttal, továbbá csökkenti az
intézmény finanszírozás bevételét 92 249 ezer forinttal. A kiadási
előirányzatot csökkenti 133 555 ezer forinttal, melyből személyi juttatás
53 920 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 14 415 ezer forint és dologi
kiadás 65 220 ezer forint. Az engedélyezett létszámot 36 fővel csökkenti.
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10.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
1.§
A Képviselőtestület
költségvetésének
bevételi főösszegét

Demecser

Város

Önkormányzata

2013.

982 885 eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegből
működési bevétel

959 186 eFt

felhalmozási bevétel
Összesen:

23 699 eFt
982 885 eFt

Kiadások főösszegét 982 885 eFt-ban állapítja meg:
Ebből:
Működési kiadások:
személyi juttatás
munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.
dologi kiadások
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
ellátottak pénzbeli juttatásai
Szociális kiadások
működési célú általános tartalék
céltartalék
Összesen:
Felhalmozási kiadások:
felújítás
beruházások
ingatlan vásárlás
felhalmozási hitel
felhalmozási hitel kamat
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
felhalmozási célú céltartalék

359 499 eFt
70 195 eFt
226 450 eFt
135 455 eFt
0 eFt
145 050 eFt
17 936 eFt
5 301 eFt
959 886 eFt
14 393 eFt
2 899 eFt
2 020 eFT
0 eFt
0 eFt
150 eFt
3 537 eFt

Összesen:

22 999 e Ft

6

évi

11.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
3.§
(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 232 925 eFt-ban állapítja meg,
melyből:
Személyi juttatás előirányzata:
Munkaadót terhelő járulék:
Dologi kiadások:
Szociális kiadások

67 089 e Ft
16 748 e Ft
20 176 e Ft
128 912 e FT

létszámot 20 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő 16 fő,
közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.
A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételét 232 925eFt-ban állapítja meg,
melyből közhatalmi bevétel 0 eFt, működési pénzmaradvány 5 833 eFt és
kapott támogatás 227 092 eFt.

12.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 4 § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép.
4.§
(1)

Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 85 345 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi előirányzata:
Munkaadót terhelő járulék:
Dologi kiadások:

52 705 e Ft
14 739 e Ft
17 901 e Ft

közalkalmazotti létszáma 26 fő.
(2)

Demecseri Tündérkert Óvoda bevételét 85 345 eFt-ban állapítja meg, melyből:
kapott támogatás:
működési pénzmaradvány

84 472 eFt
873 eFt

13.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép.
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5.§
(1) Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi előirányzata:
Munkaadót terhelő járulék:
Dologi kiadások:

0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft

Létszáma 0 fő.
(2) Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét 0 eFt-ban állapítja meg, melyből:
egyéb saját működési bevétel :
kapott támogatás
működési pénzmaradvány

0 eFt
0 eFt
0 eFt

14.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.
6.§
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 12 180 eFt-ban állapítja meg,
melyből:
Személyi előirányzata:
Munkaadót terhelő járulék:
Dologi kiadások:

4 473 e Ft
1 213 e Ft
6 494 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő./ melyből 1 fő GYED-en van/
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 12 180 eFt-ban állapítja meg,
melyből:
egyéb saját működési bevétel :
500 eFt
kapott támogatás
11 522 eFt
működési pénzmaradvány
158 eFt

15.§
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.)
önkormányzati rendelet 7. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép.
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7.§
(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési
kiadásait 952 522 e Ft-ban állapítja meg, melyből
Személyi előirányzata:
235 232e Ft
Munkaadót terhelő járulék:
37 495 e Ft
Dologi kiadások:
181 879e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
135 455 eFt
szociális juttatások
16 138 eFt
általános tartalék
17 936 eFt
céltartalék
5 301 eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait
323 086 eFt
Létszám előirányzatát 293 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám:
278 fő,
14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó.
(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 22 999 eFt-ban állapítja
meg, melyből :
Felhalmozási kiadások:
felújítás
beruházások
ingatlan vásárlás
felhalmozási hitel
felhalmozási hitel kamat
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
felhalmozási célú céltartalék

14 393 eFt
2 899 eFt
2 020 eFT
0 eFt
0 eFt
150 eFt
3 537 eFt

Összesen:

22 999 eFt

(4) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 975 521
eFt-ban állapítja meg ,melyből
működési bevétel
helyi adó
átengedett központi adók
egyéb sajátos bevétel
működési támogatások
egyéb működési bevétel
felhalmozási bevétel
kölcsön visszatérülés
felhalmozási tám ért. bevétel
pénzmaradvány működési
pénzmaradvány felhalmozási
hiány belső finanszírozásának felh.része
hiány külső finanszírozásának bevétele
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77 229 eFt
47 000 eFt
5 650 eFt
4 700 eFt
482 829 eFt
289 576 eFt
700 eFt
2 997 eFt
2 899 eFT
41 841 eFt
20 100 eFt
0 eFt
0 eFt

16.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azonban rendelkezéseit 2013. június
30-tól kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2013. szeptember 6. napján kihirdettem:

Barabás Jánosné dr.
jegyző
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I.

TÁRSADALMI HATÁSOK:
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi
költségvetés rendeletének módosítása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban
hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a
költségvetési jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthatnak segélyhez,
támogatáshoz, ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem
kiegészítését.
A kapott központi költségvetési támogatások meghatározzák az önkormányzat
működését.

II.

GAZDASÁGI HATÁSOK:
Nincs.

III.

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:
Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV.

KÖRNYEZETI HATÁSOK:
Egzakt módon nem mérhető.

V.

EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:
A
költségvetés
módosításáról
következményei nincs.

VI.

szóló

rendeletmódosításnak

egészségi

ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:
Nem ismert a rendelet módosítás szempontjából adminisztratív terhet növelő,
vagy esetlegesen csökkentő hatás.

VII.

JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS
ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE
A költségvetési rendeletet negyedévente a második negyedévtől módosítani kell.
2013. július végén kaptuk meg az Magyar Államkincstár Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Igazgatóságától a június végén utalt támogatások előirányzat
közléseit.

VIII.

JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI,
TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
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DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERÉTÓL
4516 DEMECSER KÉTEZER-EGY TÉR 1.
Száma:969-21 /2013.
INDOKOLÁS
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.)
rendeletének módosításáról
1.§.
Az önkormányzati hivatal működéséhez a központi költségvetés hozzájárulást
biztosít, mellyel év végén el kell számolni. 2013.év elején 4 hónapra állapították meg
a feladatalapú támogatást, melyet éves szintre kellett tervezni. 2013. áprilisi
állapotnak megfelelően új támogatás került megállapításra. Berkesz Község
Önkormányzata távozott a körjegyzőségből 2013. 03.31-ével. A bevételi többletünk
6 291 ezer forint.
2013. március 14-ével kezdődő ítéletidő kiadásához kaptunk a vis maior tartalékból
1 295 ezer forint támogatást.
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4.
melléklet 2. pontja tartalmazta a szerkezetátalakítási tartalékot 20 milliárd forintos
előirányzattal. A belügyminiszter 22/2013.(VI.11.) BM rendelete rögzítette a
szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályait. Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet I.1.c)
alpontja szerinti összeg tartalmazta a beszámítási összeget, mely Demecser Város
Önkormányzatánál 10 917 675 forint elvonást jelentett. A szerkezetátalakítási
tartalék a) pontja szerint a támogatás mértéke az elvont összegnek 75%-a, ha az egy
lakosra jutó adóerő képesség 5 001-10 000 forint közötti. Önkormányzatunk ebbe
a sávba esik, így éves szinten 8 188 256 forint kerül vissza önkormányzatunkhoz.
Ezen összeg 50%-át 2013. június 28-ig leutalták önkormányzatunknak és a
fennmaradó 50%-ot 3 egyenlő részletben július 25-éig, augusztus 26-áig és 2013.
november 25-éig utalják le. Az előirányzatot a tényleges leutaláshoz kell igazítani a
Magyar Államkincstár 2013. július 22-ei értesítése alapján.
A szerkezetátalakítási tartalék c) pontja alapján a gyermekétkeztetési feladatok
támogatásának kiegészítésére előleget kaptunk 4 368 000 forintot. A szükséges
táblázatokat
a
Magyar
Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Igazgatóságának megküldtük, mely szerint további támogatásra leszünk jogosultak.
Az óvodai társulásnál a következő előleg leutalásánál tudjuk számszerűsíteni a társ
települések támogatásának összegét.
2012. IV. negyed évében a prémium éves foglalkoztatás keretében az DOC-nál
foglalkoztatott dolgozó is nyugdíjba tudott vonulni. A negyed évet követő igényléssel
ezen foglalkoztatási forma önkormányzatunknál megszűnt.
2013. évben is biztosítják a központi költségvetésből a dolgozóknak a kompenzációt,
melynek lényege, hogy a nettó munkabére a dolgozónak ne csökkenjen az
adójogszabályok változása miatt.
A többletbevételek általános tartalékba kerülnek, majd az önkormányzatunk
tervezett működésképtelen támogatását csökkentik. A polgármesteri hivatal többlet
támogatása elszámolási kötelezettséggel terhelt és a felhasználással év végén el kell
számolni. A likviditás megőrzése érdekében az előirányzatot 2013. szeptember 1-től
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biztosítjuk az intézménynek. A PÉP-es bevételt eredeti előirányzatként terveztük
pénzeszköz átvételként és az igénylést követően kerül át a központi költségvetési
támogatáshoz.
2-4.§
A 2013. évben biztosított kompenzáció összege kerül megbontásra intézményenként
és szakfeladatonként. A Polgármesteri Hivatal előirányzata pontosításra kerül, de az
összesen kiadása nem változik. A munkáltató által fizetendő SZJA és szociális adó a
cafetériánál az 57-es számlaosztályban került terhelésre a dologi kiadásoknál.
5.§
Az intézményből egy dolgozó GYED-en van és nincs helyettes. Az Önkormányzat
döntött 2013. második félévére a közművelődési megállapodás megkötéséről. 2013.
I.félévében a közművelődési megállapodásra a kiadást a dologi kiadások között
terveztük, de ÁHT. kívülre történő átadás nonprofit szervezetnek.
6.§
Az önkormányzati működés dologi kiadása a szakfeladatrend szerinti szakfeladatra
kerül át.
7.§
A 2013. márciusi ítéletidő védekezési költségéhez a saját forrást biztosítjuk.
8.§
A Szociális Bizottság a lakosság nehéz helyzetére tekintettel a tervezett eredeti
kiadási előirányzatot növeli meg. Sajnos egyre többen kerülnek krízis helyzetbe. A
felhasználást 5 hónap alatt egyenlő, havi 100 000 forintos részletekben
engedélyezzük.
9.§
A korábban kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselőtestületeknek felül kellett vizsgálniuk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján.
Önkormányzatunk szociális feladatait társulásban látta el Székely, Kék, Gégény és
Székely község önkormányzatával, és a székhely település Demecser Város
Önkormányzatának intézménye volt a Szociális Alapszolgáltatási Központ.
A felülvizsgálatot elvégeztük és létrehoztuk / ugyanazon önkormányzatok/ a
Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulást, mely jogi személyiséggel
rendelkezik. A Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát módosítottuk, a
név változott Demecseri Szociális Alapszolgáltatási Központra és 2013. június
hónapban az intézmény a 0505 pénzügyi körzetből a 9256 pénzügyi körzetbe
került az új irányító szervhez. Az intézménynél változatlan a törzsszám, az
adószám és a bankszámlaszám is, hiszen a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti
Társulás számlavezető pénzintézete ugyanaz mint az önkormányzaté.
A Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatója rögzíti:
Eljárás irányító szerv változás esetén
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2/a. Alrendszeren belüli irányító szerv változás
Amennyiben az államháztartás szervezete nem szűnik meg, de év közben az azonos
államháztartási alrendszerbe tartozó irányító szerve megváltozik, az államháztartás
szervezete az éves elemi költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal, az
átadó irányító szerv által meghatározott fordulónappal (az átszervezés napjával)
leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni, 60
napon belül. Azonos alrendszeren belüli váltásnak minősül, ha pl. egy központi
költségvetési szerv másik minisztérium irányítása alá kerül, vagy ha két
önkormányzat között zajlik költségvetési szerv átadása/átvétele.
Év közbeni irányító szervi váltás esetében háromféle adattartamú beszámolási kötelezettség
keletkezik. Az átadott költségvetési szerv teljes évi tevékenysége az átadó irányító szerv
összesített beszámolásából kikerül, még a törtidőszakra vonatkozó tevékenységéhez kapcsolódó
gazdasági események hatása és az átadott vagyona is. Az átvett költségvetési szerv teljes éves
tevékenysége attól függetlenül, hogy év közben került át az átvevő irányító szervhez ott kerül
bemutatásra az éves elemi költségvetési beszámoló (3. beszámoló) alapján év elejétől. Ennek
következményeként az önkormányzati alrendszerben módosítani kell mind az átadó, mind az
átvevő önkormányzatnál a költségvetési rendeletet (határozatot), illetve központi körben a
költségvetési törvényt, mivel az államháztartási előírások miatt az év végi szerkezeti rend szerint kerül
bemutatásra az év közben átszervezésre került költségvetési szerv éves költségvetése és annak
végrehajtása.
Amennyiben az átadó és átvevő irányító szerv az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik,
akkor az államháztartás szervezete pénzforgalmi számláját meg kell szüntetni. Ennek oka, hogy az
államháztartási gazdálkodási jogszabályok szerint az önkormányzati költségvetési szervnek az irányító
szerve hitelintézeténél kell pénzforgalmi számlával rendelkeznie. Így csak akkor nem kerül
megszűntetésre az önkormányzatot váltó költségvetési szerv pénzforgalmi számlája, ha az
átadó/átvevő önkormányzatok a pénzforgalmi számláikat ugyanannál a hitelintézetnél (esetleg
Kincstárnál) vezetik.
10-15.§
A jóváhagyott előirányzatokon a változások kerülnek átvezetésre
Demecser, 2013. augusztus 26.
Tisztelettel

Kiss Gyula
polgármester
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE
4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz.
Száma: 1420-6/2013.

Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése
Melléklet: 3 db.

SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE
SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET
SPORTEGYESÜLET
DEMECSER
Tisztelt Elnök Úr/Asszony!
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján
2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az
önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében.
Mellékelten megküldöm
1. Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról,
2. Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról,
3. Demecser Város Önkormányzat szociális ellátások intézményi térítési
díjairól
szóló
6/2013.(IV.15.)
önkormányzati
rendeletének
módosításáról
szóló előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából.
A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. szeptember 5.
napján tárgyalja.
Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. szeptember 5. napján
(csütörtök) 10 óráig megküldeni.
Demecser, 2013. szeptember 2.
Tisztelettel:
Barabás Jánosné dr. sk.
jegyző
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