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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.  
Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 

E-mail:  onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu  

 
KIVONAT 

 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. március 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2017.(III.21.) számú 
határozata 

 
Demecser Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.22.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
 
Önkormányzati Képviselő-testület: 
 

1. A Demecser Város Önkormányzatánál a közoktatási feladatalapú támogatást csökkenti 
695 e forinttal és egyben az Óvodai Társulás támogatását is csökkenti 695 e forinttal.  
 

2. Demecser Város Önkormányzatánál a szociális feladatalapú támogatást megemeli 3152 e 
forinttal és egyben a Szociális Társulás támogatását is megemeli 3.152 e forinttal.  
 

3. Demecser Város Önkormányzatánál az ágazati és kiegészítő ágazati pótlék bevételét 
megemeli 1.324 e forinttal és egyben a Szociális Társulás Támogatását is megemeli 1.324 e 
forinttal.   
 

4. Demecser Város Önkormányzatánál a szociális célú tűzifa bevételét megemeli 7.645 e 
forinttal és egyben a céltartalékot is megemeli 7.645 e forinttal.  
 

5. Demecser Város Önkormányzatánál a kompenzációra biztosított 2.462 e forinttal 
megemeli a feladatalapú támogatás bevételét és egyben a Szociális Társulás támogatását 
megemeli 921 e forinttal, az Óvodai Társulás finanszírozását megemeli 313 e forinttal, a 
Polgármesteri Hivatal finanszírozását megemeli 1.165 e forinttal (melyből személyi 
juttatás 917 e forint, járulék 248 e forint), a védőnői szolgálatnál 42 e forintot biztosít 
személyi juttatásra és 11 e forintot járulékfizetési kötelezettségre, a könyvtár szakfeladaton 
8 e forintot biztosít személyi juttatásra és 2 e forintot járulékra. 
 

6. Demecser Város Önkormányzatánál a Start és hosszú közfoglalkoztatáshoz megemeli a 
bevétel előirányzatát 77.124 e forinttal és személyi juttatásra 57.202 e forintot, 
járulékfizetésre 9.922 e forintot és dologi kiadásra 10.000 e forintot biztosít.  
 

7. Demecser Város Önkormányzatánál az OEP védőnői finanszírozás bevételét megemeli 
967 e forinttal és a szolgálatnál a dologi kiadást is megemeli 967 e forinttal. 
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8. Demecser Város Önkormányzatánál a gyermekvédelmi kedvezmény bevételi előirányzatát 
csökkenti 1.000 e forinttal és egyben a szociális kiadást is csökkenti 1.000 e forinttal.  
 

9. Demecser Város Önkormányzatánál az Európai Mobilitási Hétre kapott bevétel 
előirányzatát megemeli 201 e forinttal és egyben dologi kiadásra biztosít 201 e forintot.  
 

10. Demecser Város Önkormányzatánál az OEP háziorvosi finanszírozás bevételét megemeli 
110 e forinttal és a szolgálatnál a dologi kiadást is megemeli 110 e forinttal. 
 

11. Demecser Város Önkormányzatánál az ASP működési támogatását megemeli 3.850 e 
forinttal és egyben a céltartalékot is megemeli 3.850 e forinttal.  
 

12. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli az egyéb bevétel előirányzatát 150 e 
forinttal és dologi kiadásra biztosít 150 e forintot.  
 

13. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli az Áht-n kívüli bevétel előirányzatát 500 e 
forinttal és egyben dologi kiadásra biztosít 500 e forintot.  
 

14. Demecser Város Önkormányzatánál a felhalmozási bevétel előirányzatát a 
közfoglalkoztatáshoz megemeli 2.200 e forinttal és beruházási kiadásra 2.200 e forintot 
biztosít. 
 

15. Demecser Város Önkormányzatánál az ASP felhalmozási támogatását megemeli 3.150 e 
forinttal és egyben a beruházási kiadást is megemeli 3.150 e forinttal.  
 

16. Demecser Város Önkormányzatánál a lakosságtól átvett felhalmozási pénzeszköz 
előirányzatát megemeli 724 e forinttal és dologi kiadásra 724 e forintot biztosít. 
 

17. A Demecseri Polgármesteri Hivatal működési bevételét megemeli 365 e forinttal, és 
megemeli az igazgatási szolgáltatási díj bevételét 17 e forinttal és egyben dologi kiadásra 
382 e forintot biztosít.  
 

18. Demecser Város Önkormányzatánál az egyéb közhatalmi bevétel előirányzatát megemeli 
1.000 e forinttal és dologi kiadásra 1.000 e forintot biztosít. 
 

19. Demecser Város Önkormányzatánál a szolgáltatások díjbevételét megemeli 11.500 e 
forinttal és dologi kiadásra 11.500 e forintot biztosít (étkezés). 
 

20. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a működési bevételt 6.300 e forinttal 
(letiltások, visszatérülések, továbbszámlázás, egyéb visszautalás) és egyben dologi kiadásra 
6.300 e forintot biztosít. 
 

21. Demecser Város Önkormányzatánál a 2017. évi feladatalapú előlegére 16.646 e forint 
bevételi előirányzatot biztosít és egyben céltartalékba helyezi 16.646 e forintot.  
 

22. Demecser Város Önkormányzatánál az étkeztetés feladatalapú támogatását csökkenti 475 
e forinttal és egyben az étkeztetés dologi kiadását is csökkenti 475 e forinttal.  
 

23. Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a Nonprofit Kft. támogatását 3.500 e 
forinttal és megemeli a tartalék összegét is 3.500 e forinttal.  
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24. Demecser Város Önkormányzatánál az Óvodai Társulás támogatását megemeli 2.775 e 
forinttal és egyben a tartalékot csökkenti 2.775 e forinttal. 
 

25. Demecser Város Önkormányzatánál a szociális kiadások előirányzatát csökkenti 2.000 e 
forinttal és a közmunka dologi kiadására 2.000 e forintot biztosít. 
 

26. Demecser Város Önkormányzatánál a közmunka előlege miatt csökkenti a személyi 
juttatást 82.836 e forinttal és a járulék fizetést 11.183 e forinttal és céltartalékba helyez 
94.019 e forintot. (maradvány) 
 

27. Demecser Város Önkormányzatánál a Szociális Társulás támogatását csökkenti 12.000 e 
forinttal és egyben a tartalékot megemeli ugyanezen összeggel. 
 

28. Demecser Város Önkormányzatánál a Központi Orvosi Ügyelet támogatását megemeli 
1.200 e forinttal és egyben a tartalékot csökkenti 1.200 e forinttal. 
 

29. Demecser Város Önkormányzatánál a Polgármesteri Hivatal finanszírozását csökkenti 
2.000 e forinttal (személyi 1.000 e forint, járulék 270 e forint, dologi 730 e forint) és 
egyben a tartalékot megemeli 2.000 e forinttal. 

30. Demecser Város Önkormányzatánál a beruházás előirányzatát csökkenti 4.400 e forinttal 
és egyben a felújítás előirányzatát megemeli 400 e forinttal és a tartalék előirányzatát is 
megemeli 4.000 e forinttal.  
 

31. Demecser Város Önkormányzatánál a működésképtelen támogatás összegét csökkenti 
24.547 e forinttal és egyben a tartalék előirányzatát is csökkenti 24.547 e forinttal. 
 

32. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a működési bevételt 20.000 e forinttal és 
egyben dologi kiadásra 20.000 e forintot biztosít. 
 

33. Felkéri a Polgármestert a határozat szerint a 2016. évi költségvetési rendelet 4. 
módosítását készítse elő.  

 
Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 

 
 
Váradi László        Dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                      jegyző 
 
 
A határozatról értesülnek:  

1. Polgármesteri Hivatal irodavezetők 
2. Irattár 

 


