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DEMECSER VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2012.(XI.20.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 
 

 
Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

2/2012.(II.13.) 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 az Alaptörvény32.cikk 

(1)bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

 

1.§. 
 

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
2/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet 17.§-át az alábbi (2) bekezdéssel 

egészíti ki: 
 
 

17.§ (2) Az (1) bekezdésében elrendelt korlátozás nem vonatkozik a bérekre, 
személyi juttatásokra, közüzemi élelmezési számlák és egyéb dologi 

kiadások kiegyenlítésére a bevételek arányában kerülhet sor. 
 

2.§. 

 
Ez a rendelet 2012. november 21. napján lép hatályba és a hatályba lépést 
követő napon hatályát veszti.  

 
 

 
Kiss Gyula        Barabás Jánosné dr. 
polgármester       jegyző 

 
A rendeletet 2012. november 20. napján kihirdettem.  

 
 
        Barabás Jánosné dr. 

         jegyző 
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DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERÉTÓL 
4516 DEMECSER KÉTEZER-EGY TÉR 1. 
 
 

Száma: 11- 8/2012. 
 

INDOKOLÁS 

 
Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

2/2012.(II.13.) rendeletének módosításáról 

 
 

 

1.§. 
 

A 2012. évi költségvetés elfogadásakor döntöttünk a kiadási előirányzatok 
felhasználhatóságának 85%-os korlátáról. A személyi juttatások, járulékok, 
dologi és egyéb kiadások teljesítéséhez szükség van a korlát feloldására a 

napi működés biztosításához. A Magyar államkincstár Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Igazgatóságától kapott 10937/47/2012. számú ügyiratban az 

adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó kérelmekről tájékoztatták az 
önkormányzatokat, melyben tájékoztatnak: „ Az 5 ezer fő alatti 
települések esetén nem javasolt a likvid hitelek éven túli hitellé való 

átalakításának kezdeményezése, mivel azokat az állam a tervek szerint 
még az idei évben át fogja vállalni.” 
 

 
 

 
Demecser, 2012. november 14. 
 

                                        
Tisztelettel 

        
                                                                                   Kiss Gyula sk. 

polgármester 

 



3 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP  

 
I.                   TÁRSADALMI HATÁSOK:  
  

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
2012. 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 kifizetésekhez az előirányzat 
biztosításra kerül. 

  
II.               GAZDASÁGI HATÁSOK: 

  
Nincs.  

  
III.            KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK: 

  
Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása. 

  
IV.             KÖRNYEZETI HATÁSOK: 

  
Nincs. 
  

V.                EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK: 
  
A költségvetés módosításáról szóló rendelet módosításnak 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 módosítása lehetővé teszi a munkabérek, 
szállítói kifizetések, egyéb kifizetések és támogatások jogszerű teljesítését. 
Év végéig az önkormányzat működésének a biztosítja. 

  
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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