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DEMECSER VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2013.(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 13. §-a az alábbi (29) és (30)  bekezdéssel 
egészül ki. 

 
13.§ 

(29) Az önkormányzatnál a Demecseri Tündérkert Óvoda 

intézményfinanszírozását csökkenti 84 472 ezer forinttal, és egyben a 
Demecseri Óvodai Társulásnak biztosít 84 472 ezer forint támogatásértékű 

működési kiadást. 
 
(30) Az önkormányzati összesített előirányzatoknál a Demecseri Tündérkert 

Óvodánál  csökkenti a működési pénzmaradványt 873 ezer forinttal, továbbá 
csökkenti az intézmény finanszírozás bevételét 84 472 ezer forinttal. A 
kiadási előirányzatot csökkenti 85 345 ezer forinttal, melyből személyi 

juttatás 52 705 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 14 739 ezer forint és 
dologi kiadás 17 901 ezer forint. Az engedélyezett létszámot 26 fővel 

csökkenti. 
 

 

2.§ 
 
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. 

(III.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 
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1.§ 
 

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének 
 

 
bevételi főösszegét     982 012  eFt-ban állapítja meg: 
 

A bevételi főösszegből  
 működési bevétel      958 313 eFt 

 
 felhalmozási bevétel       23 699  eFt 
Összesen:                                      982 012 eFt 

 
Kiadások főösszegét 982 012 eFt-ban állapítja meg: 

 
Ebből: 
 

Működési kiadások: 
  személyi juttatás       306 794 eFt 
  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.              55 456 eFt 

  dologi kiadások        208 549 eFt 
  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás      219 927 eFt 

  ellátottak pénzbeli juttatásai                 0 eFt 
  Szociális kiadások         145 050 eFt 
  működési célú általános tartalék          17 936 eFt 

céltartalék                      5 301eFt 

Összesen:          959 013 eFt 
 
 

Felhalmozási kiadások: 
  felújítás                         14 393  eFt 

  beruházások            2 899 eFt 
  ingatlan vásárlás                                                            2 020 eFT 
  felhalmozási hitel                                0 eFt 

  felhalmozási hitel kamat                          0 eFt 
  felhalmozási célú pénzeszköz átadás            150 eFt 
  felhalmozási célú céltartalék         3 537 eFt 

 
 Összesen:         22 999 e Ft 

 
 

3.§ 

 
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. 

(III.8.) önkormányzati rendelet 4 § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép. 
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4.§ 

 
(1)Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 0  eFt-ban állapítja meg, 

melyből: 
 

Személyi előirányzata:        0 e Ft 

Munkaadót terhelő járulék:       0  e Ft 
Dologi kiadások:         0  e Ft 

 

     Közalkalmazotti létszáma  0 fő. 
 

(2)Demecseri Tündérkert Óvoda bevételét  0 eFt-ban állapítja meg, 
melyből: 

 

 kapott támogatás:                0 eFt 
            működési pénzmaradvány                  0 eFt 

 
 

4.§ 

 
 
Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. 

(III.8.) önkormányzati rendelet 7. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép. 

 
 

7.§ 

 
(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok 

működési kiadásait 952 522 eFt-ban állapítja meg, melyből 
 
 

Személyi előirányzata:          235 232e Ft 
Munkaadót terhelő járulék:          37 495 e Ft 
 Dologi kiadások:           181 879 e Ft 

 pénzeszköz átadás, egyéb támogatás          219 927 eFt 
 szociális juttatások                 16 138 eFt 

  általános tartalék     17 936 eFt 
  céltartalék                  5 301 eFt 
  Intézmény szintű finanszírozási kiadásai  238 614 eFt 

 

 
Létszám előirányzatát 293 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti 
létszám: 278 fő, 

14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó. 
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 (3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 22 999 eFt-ban 

állapítja meg, melyből : 
Felhalmozási kiadások: 

  felújítás                         14 393  eFt 
  beruházások            2 899 eFt 
  ingatlan vásárlás                                                           2 020 eFT 

  felhalmozási hitel                                            0 eFt 
  felhalmozási hitel kamat                                      0 eFt 
  felhalmozási célú pénzeszköz átadás                     150  eFt 

  felhalmozási célú céltartalék                  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      77 229 eFt 

  helyi adó                          47 000 eFt 
  átengedett központi adók                       5 650 eFt 
  egyéb sajátos bevétel                4 700 eFt 

  működési támogatások                    482 829 eFt 
  egyéb működési bevétel                    289 576 eFt 
  felhalmozási bevétel                   700 eFt 

  kölcsön visszatérülés                2 997 eFt 
                        felhalmozási tám ért. bevétel                           2 899 eFT 

                        pénzmaradvány működési                             41 841 eFt 
                        pénzmaradvány felhalmozási                         20 100 eFt 
  hiány belső finanszírozásának felh.része                    0 eFt 

  hiány külső finanszírozásának bevétele                        0 eFt 
 

 
5.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azonban rendelkezéseit 2013. 
július 1-től kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 

 
 

Kiss Gyula                                                             Barabás Jánosné dr. 
  polgármester                                                                    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. 

A társulási megállapodások felülvizsgálata jogszabály által előírt kötelezettség volt a 

Képviselő-testület számára. 

 

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 szóló rendeletmódosításnak egészségi következményei 

nincs. 

  

VI.             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.  

 A korábban kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek 

felül kellett vizsgálniuk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján 

                  Az új jogi személyiséggel rendelkező társulás a Demecseri Óvodai Társulás is,   

                  amelynek  intézménye lett a Demecseri Tündérkert Óvoda. Az előirányzatokat is     

                   az új szervezeti felállásnak megfelelően kell jóváhagyni. Önkormányzatunk    

                   további két  jogi személyiségű társulás székhelye. Önkormányzatunk a szociális  

                  feladatoknál a  Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulása és az ügyeleti  

                  ellátásnál  a  Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulásának a székhelye.  

  

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- 22/2013. 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) 

rendeletének módosításáról 

 

 

 

 

1.§. 

 

 

A korábban kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül 

kellett vizsgálniuk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 146.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján. Önkormányzatunk óvodai feladatait 

társulásban látta el Berkesz és Székely község önkormányzatával, és a székhely település 

Demecser Város Önkormányzatának intézménye volt a Demecseri Tündérkert Óvoda. 

A felülvizsgálatot elvégeztük és létrehoztuk / ugyanazon önkormányzatok/ a Demecseri 

Óvodai Társulást, mely jogi személyiséggel rendelkezik. A Demecseri Tündérkert Óvoda 

alapító okiratát a Társulási Tanács módosította, a név nem változott és 2013. július 1-től az 

intézmény a 0505 pénzügyi körzetből a  9266 pénzügyi körzetbe került az új irányító 

szervhez. Az intézménynél változatlan a törzsszám, az adószám és a bankszámlaszám is, 

hiszen a Demecseri Óvodai Társulás számlavezető pénzintézete ugyanaz, mint az 

önkormányzaté. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatója rögzíti: 

 

Eljárás irányító szerv változás esetén 

 

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.  
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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. 

 

 

2-4.§ 

 

 

A jóváhagyott előirányzatokon a változások kerülnek átvezetésre 

 

 

Demecser, 2013. augusztus 27. 

 

 

 

                                      Tisztelettel 
        

 

 

                                                                                         Kiss Gyula sk. 

                                                                                         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. 
         jegyző 
 


