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DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2013.(XII.21.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013.(III.8.) önkormányzati 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 d) 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 (52), (53) és (54) 
bekezdéssel egészül ki. 

 
13.§ 

(52) A szerkezetátalakítási tartalék a) pontja alapján megemeli a bevételt 
1 365 ezer forinttal és egyben az általános tartalék kiadási 
előirányzatát is megemeli 1 365 ezer forinttal. 

 
(53) A szerkezetátalakítási tartalék c) pontja alapján megemeli a bevételt 

1 948 ezer forinttal és egyben a kedvezményes étkezés dologi kiadását 
is megemeli 1 948 ezer forinttal. 

 

(54) A szerkezetátalakítási tartalék d) pontja alapján megemeli a bevételt 3 
601 ezer forinttal és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti 
Társulás támogatás értékű működési kiadását is megemeli 3 601 ezer 

forinttal. 
 

 
2.§ 

 

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (55)  és (56) 

bekezdéssel egészül ki. 
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13.§ 

(55) A támogatásértékű működési bevételét csökkenti 5 513 ezer forinttal 
és egyben csökkenti a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

támogatásértékű működési kiadását. 
 
(56) A Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatás értékű 

kiadását csökkenti 8 027 ezer forinttal és az általános tartalék 
előirányzatát is megemeli 8 027 ezer forinttal. 

 

 
3.§. 

 
 

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (57) bekezdéssel 
egészül ki. 

 
13.§ 

(57) Az önkormányzatnál a működésre átvett bevételt 278 ezer forinttal, a 

működési bevételét készletértékesítésből 203 ezer forinttal megemeli és 
egyben az önkormányzatnál dologi kiadást engedélyez 481 ezer forint 

összegben.  
 
 

4.§. 
 

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (58) bekezdéssel 

egészül ki. 
 

13.§ 

(58) Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatától kapott 60 ezer 
forint támogatás értékű működési bevétel előirányzatát megemeli és 

egyben a polgármesteri keret kiadási előirányzatát is megemeli 60 ezer 
forinttal.  

 

 
5.§. 

 
 

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (59) és (60) 

bekezdéssel egészül ki. 
 

13.§ 

(59) A természetben nyújtott átmeneti segély kiadási előirányzatát 
csökkenti 1 000 ezer forinttal és a tankönyv beiskolázási segély kiadási 

előirányzatát is csökkenti 500 ezer forinttal és a szociális tűzifa saját 
forrásához biztosít 1 500 ezer forint kiadási előirányzatot. 
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A központi költségvetésből kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 

7 026 ezer forinttal és egyben szociális tűzifára 7 026 ezer forint kiadásai 
előirányzatot biztosít. 

 
(60) Az általános tartalék terhére a felsorolt kiadásokra 4 484 ezer forint 

előirányzatot biztosít.  
 

Megnevezés    kiadás összege /ezer forintban/ 

Kölcsön biztosítása     600 
Káposztás Nap saját forrás 1 384 mely dologi kiadás 
Szociális tűzifa saját forrás  1 500  

szociális bérlakások   1 000 mely dologi kiadás 

Összesen     4 484 
 
 

6.§. 
 

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (61) bekezdéssel 

egészül ki. 
 

13.§ 

(61) A IX. Demecseri Káposztás Napokhoz kapcsolódó működési bevételt 
megemeli 3 527 ezer forinttal, a működési célú pénzeszköz átvétel 

bevételi előirányzatát 495 ezer forinttal a LEADER pályázat bevételét 
4 000 ezer forinttal és egyben a dologi kiadásokra 8 022 ezer forintot 
biztosít.  

 

7.§. 
 

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (62) bekezdéssel 
egészül ki. 
 

13.§ 
(62) Az előzetesen felszámított ÁFA bevételi előirányzatát megemeli 952 ezer 

forinttal és ÁFA fizetési kötelezettségre 952 ezer forintot biztosít.  
 
 

8.§. 
 

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (63) bekezdéssel 

egészül ki. 
 

13.§ 

(63) Az önkormányzatnál csökkenti az ügyeleti ellátás dologi kiadását 2 306 
ezer forinttal és egyben a Demecseri Központi Orvosi Ügyelet 
Társulásának biztosít támogatás értékű működési kiadásként 2 306 

ezer forintot.  



4 
 

 

9.§. 
 

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (64) bekezdéssel 
egészül ki. 

 
13.§ 

(64) A TÁMOP pályázathoz felhalmozásra biztosított 1 930 ezer forinttal a 
bevételi előirányzatot megemeli és felhalmozási kiadásra 1 930 ezer 
forintot biztosít. 

A TÁMOP pályázathoz működésre biztosított 15 264 ezer forinttal a 
bevételi előirányzatot megemeli és egyben személyi juttatásra 3 111 

ezer forintot, járulék fizetésre 756  ezer forintot és dologi kiadásra  11 
397 ezer forintot biztosít. 

 

10.§ 
 

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép. 
 

1.§ 

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének 

 
bevételi főösszegét 1.043.693 eFt-ban állapítja meg: 
 

A bevételi főösszegből  
működési bevétel       1.013.955 eFt 
 

felhalmozási bevétel          29.738 eFt 
Összesen:      1.043.693 eFt 

 
Kiadások főösszegét 1.043.693 eFt-ban állapítja meg: 
 

Ebből: 
 

Működési kiadások: 
  személyi juttatás       314.365 eFt 
  munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.      56.940 eFt 

  dologi kiadások        256.436 eFt 
  pénzeszköz átadás, egyéb támogatás        222 159 eFt 
  ellátottak pénzbeli juttatásai         0 eFt 

  Szociális kiadások         153.682 eFt 
  kölcsön         600 eFt 

  működési célú általános tartalék         10.173 eFt 
céltartalék         301 eFt 

Összesen:               1.014.656 eFt 
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Felhalmozási kiadások: 
  felújítás               17.991 eFt 

  beruházások        7.021 eFt 
  ingatlan vásárlás        2.020 eFt 
  felhalmozási hitel                    0 eFt 

  felhalmozási hitel kamat              0 eFt 
  felhalmozási célú pénzeszköz átadás        150 eFt 
  felhalmozási célú céltartalék     1.855 eFt 

 Összesen:               29.037 eFt 
 

 
11.§ 

 
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 1 008 165 eFt-ban állapítja meg, melyből 

 

Személyi előirányzata:      242.803 eFt 

Munkaadót terhelő járulék:       38.979 eFt 

 Dologi kiadások:       223.475 eFt 

 pénzeszköz átadás, egyéb támogatás     222.159 eFt 
 szociális juttatások        24.770 eFt 

  általános tartalék        10.173 eFt 
  céltartalék               301 eFt 
  Intézmény szintű finanszírozási kiadásait  244.905 eFt 

kölcsön nyújtása               600 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 29 037 eFt-
ban állapítja meg, melyből: 

 
Felhalmozási kiadások: 

  felújítás        17.991 eFt 
  beruházások         7.021 eFt 
  ingatlan vásárlás         2.020 eFt 

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

  felhalmozási célú céltartalék      1.855 eFt 
 

 Összesen:                29.037 eFt 
 

 

(4)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 
1 037 202 eFt-ban állapítja meg ,melyből 

  működési bevétel     87.712 eFt 

  helyi adó      47 000 eFt 

  átengedett központi adók      5 650 eFt 

  egyéb sajátos bevétel      4 700 eFt 

  működési támogatások           509.422 eFt 

  egyéb működési bevétel           288.879 eFt 

  felhalmozási bevétel         700 eFt 

  kölcsön visszatérülés      2.997 eFt 

EU-s pályázat      19.264 eFt 

felhalmozási tám ért. bevétel     8.937 eFt 

pénzmaradvány működési    41.841 eFt 

pénzmaradvány felhalmozási    20.100 eFt 

       hiány belső finanszírozásának felh.része          0 eFt 

  hiány külső finanszírozásának bevétele                 0 eFt 

 

12.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba A rendelet a hatályba lépést 

követő napon hatályát veszti. 
 

Kiss Gyula         Barabás Jánosné dr. 
polgármester          jegyző 
 

 

A rendeletet 2013. december 21. 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 szóló rendeletmódosításnak egészségi 

következményei nincs, azonban közvetve hatást gyakorol a város egészségügyi 
ellátására és ezen feladatok finanszírozására, a forrás biztosítására a Demecseri 

Központi Orvosi Ügyelet Társulásánál. 
  

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 központi költségvetésből biztosított támogatások előirányzatát a leutalással 

egyidejűleg közlik a szerkezet átalakítási tartaléknál és ezt követnünk kell.  
 

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:969-30/2013. 

 
 

 
INDOKOLÁS 

 
 

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

 
 

 
 

1.§. 
 

A szerkezetátalakítási tartalék november hónapban leutalandó összegeivel kerülnek 

módosításra az előirányzatok. 

 

2.§ 
 

A Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz került a szociális 
alapszolgáltatási feladat. A társ önkormányzatok a hozzájárulást a Társulásnak 

fogják átutalni. 
A szerkezetátalakítási tartalékból szociális feladatra összesen 14 406 ezer 

forintot kaptunk, melyből Demecser város feladat ellátásához 8 027 244 forint 
támogatást biztosítottak. E miatt a kiegészítés ezzel az összeggel csökken, és a 

megtakarítás az általános tartalékot növeli. 
. 

 
3.§. 

 
A biztosítótól kapott kártérítés összegével a kiadást is módosítani kell, hiszen a 

helyreállítások megvalósultak. A készletértékesítésnél a járólapok és a 
betonoszlopok összege jelenik meg, melyhez a beszerzéshez előirányzatot 

biztosítunk.  
 

4.§. 
 

Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a polgármesteri kerethez 
biztosított forrást. 

 
5.§. 

 
A szociális tűzifa pályázat előterjesztésekor a saját forrás biztosításáról is 

tárgyaltunk. A pályázott 1 000 erdei m3 helyett 461 erdei m3- hez kaptunk 
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támogatást, melynek összege 7 026 ezer forint. A szállítási költségnél az e-

útdíjjal is számolnunk kell, és így összesen 3 000 ezer forint önerő szükséges, 
melyből 1 500 ezer forint az általános tartalékból kerül finanszírozásra. A 

kölcsön nyújtásáról a Képviselő-testület döntött és most a rendeletben 
előirányzatot is rendelünk hozzá. A szociális bérlakásoknál a kiköltözők 

hátralékát rendeznünk kell, mivel új lakó csak ezután költözhet be. Sajnos a 
„lelakott” bérleményeket alkalmassá kell tennünk a beköltözéshez.  

 
 

6.§. 
 

A 188/2013. (X.24.) ÖKT. határozat alapján kerül a IX. Demecseri Káposztás 
Napok előirányzata előterjesztésre. 

 
7.§ 

 
A bevételek ÁFA tartalma kerül előirányzati szinten tervezésre. 

 
 

8.§. 
 

Az ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó OEP bevétel már a Demecseri Központi Orvosi 
Ügyelet Társulását illeti meg, azonban a kiegészítést a megállapított kiadási 

előirányzat csökkentésével biztosítjuk. / további saját forrást nem kell 
hozzárendelni./ 

 
 

9.§. 
 

A TÁMOP pályázat tartalmáról a Képviselő-testületet tájékoztattuk és a bevétel 
és kiadás előirányzatát a 2013. évit költségvetésünkben most biztosítjuk. 

 
 

10-11.§. 
 

A  jóváhagyott előirányzatokon a változások kerülnek átvezetésre 
 

 
 

 
Demecser, 2013. november 20. 

 
                                      Tisztelettel 

                                                                                         Kiss Gyula sk. 
                                                                                      polgármester 



4 
 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

JEGYZŐJE 
4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. 

 

Száma: 1420-9/2013.  Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése 

Melléklet: 4 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) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.13. önkormányzati rendelet módosításáról, 
 

2) A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról,  

 
3) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a  
 

4) Demecser Város Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 
3/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet véleményezés céljából. 

 
A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. december 20 napján 
tárgyalja.  

 
Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. december 19. napján 
(csütörtök) 12 óráig megküldeni.  

 
Demecser, 2013. december 16. 

 
      Tisztelettel: 
        Barabás Jánosné dr.sk. 

          jegyző 
 
 


