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Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 20. napján a 
Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épületének Tanácstermében (4516 Demecser, Kétezer-egy 
tér 1.) megtartott nyilvános üléséről készült 
 
Jegyzőkönyve:  
Határozata:10- 14/2017.(II.20.) 
Rendelete: 1-2-3/2017.(II.21.) 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
Nyilvános ülés: 
 

1) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma:947/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 

 
2) Előterjesztés önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 

17/2007.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma: 870/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester  
Előadó: Fodorné Maksa Márta ügyintéző 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

Ügyrendi Bizottság 
 

3) Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet 
elfogadásáról 
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma: 422-1/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

Ügyrendi Bizottság 
 

4) Előterjesztés beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról  
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma: 809-3/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
5) Előterjesztés Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma:807/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Előadó: Imréné Bötykös Katalin irodavezető 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
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6) Előterjesztés Demecser Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló rendelet elfogadásáról 
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma: 809-2/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Előadó: Imréné Bötykös Katalin irodavezető 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

Ügyrendi Bizottság 
 

7) Előterjesztés Demecser Város Önkormányzata és a Demecseri Nonprofit Kft 
között 2017.évre kötendő általános szerződések megkötéséről 
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma:862/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
8) Előterjesztés Demecser Város Képviselő-testületének 2017. évi Munkatervéről 

(írásos előterjesztés alapján) 
Száma: 948/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 

 
9) Egyebek 

 
 
 
Demecser, 2017.február 20. 
         Váradi László 
          polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének – Demecseri 
Polgármesteri Hivatal „A” épületének tanácskozótermében (4516 Demecser, 
Kétezer-egy tér 1.) - 2017. február 20. napján du. 14 óra 05 perckor megtartott 
nyilvános üléséről.  

 
Az ülésen jelen vannak:  Váradi László polgármester 

Lengyel Lászlóné alpolgármester 
Drabbant Zsolt József képviselő 
Kiss Gyula képviselő 
Kovács Miklós képviselő 
Teremy Károlyné képviselő  
Tóth István Zsolt képviselő 

 
 
Az ülésen megjelentek: 
Dr. Mátyás B. Szabolcs - jegyző  
Imréné Bötykös Katalin - irodavezető 
Tamásné Hagymási Ágnes - Kemecsei Járási Hivatalvezető-helyettes 
 
 
Váradi László (polgármester úr): Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és az ülésre 
meghívott vendégeket. 
 
Megállapította, hogy képviselő-testület 7 fővel megjelent, azaz határozatképes.  
 
Napirendként javasolta megtárgyalni a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. Kérte, hogy 
aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását. 
 
Külön köszöntötte az ülésen megjelent Tamásné Hagymási Ágnest a Kemecsei Járási Hivatal 
hivatalvezető-helyettesét, akinek átadta a szót. 
 
Tamásné Hagymási Ágnes (járási hivatalvezető-helyettes): Köszöntötte a Képviselő-testület 
tagjait és az ülésen résztvevőket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a választást követően a 
képviselőknek továbbképzésen kellet részt venni, majd vizsgát tenni. Elmondta, hogy 
megérkeztek a sikeres vizsgáról a tanúsítványok, melyeket átadott a képviselők részére, majd 
további sikereket kívánt a képviselő-testületnek a további munkájához. 
 
Tamásné Hagymási Ágnes hivatalvezető-helyettes asszony 14 óra 10 perckor távozott az 
ülésről.  
 
 
Váradi László (polgármester úr):  Szavazásra tette fel a meghívóban kiküldött napirendi 
pontok elfogadását. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan 
elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalását. 
 

1) napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma:947/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 

 
 
Váradi László (polgármester úr): Elfogadásra javasolta az írásban megküldött lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan 
elfogadta, tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 
 

2) napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati lakások és helyiségek 
bérletéről szóló 17/2007.(XI.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma: 870/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester  
Előadó: Fodorné Maksa Márta ügyintéző 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

  Ügyrendi Bizottság 
 
 
Váradi László (polgármester úr): Elmondta, hogy a napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság. Kérte a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságaik javaslatát. 
 
Teremy Károlyné (képviselő asszony): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot 
és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadásra javasolta a 
rendelet-módosítását elfogadását. 
 
Drabbant Zsolt József (képviselő úr): Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a napirendi 
pontot és 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadásra javasolta 
a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Váradi László (polgármester úr): Megkérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? Mivel nem volt kérdés, észrevétel, szavazásra tette fel a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
rendeletet fogadta el: 
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2017.(II.21.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2007.(XI.30) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi 
LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 9. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
1.§ 

 
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2007.(XI.30) önkormányzati rendelet 
( továbbiakban: rendelet) 1 § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

2.§ 
 

A rendelet 6. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„f) A bérlő a lakbért előre minden hónap 10. napjáig az önkormányzat részére  a Polgármesteri 
Hivatal pénztárába készpénzben történő befizetéssel köteles teljesíteni.” 
 

3.§ 
 

A rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A ténylegesen fizetendő, 10.-Ft-ra kerekített lakbér alapját képező lakbér mértéke 
összkomfortos önkormányzati bérlakás esetén: 350.-Ft/m2 /hó”  

 
4.§ 

 
(1) A rendelet 16. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 
(2) A rendelet 16. § (6) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 
5.§ 

 
A rendelet 20.§ helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló megüresedett nem lakáscéljára szolgáló helyiségeket – 
határozott idejű – bérbeadás útján kell hasznosítani. 
 

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének létrejöttére, a felek jogaira és 
kötelezettségére, valamint a bérlet megszűnésére - az alábbi eltérésekkel - a lakásbérlet 
szabályait kell alkalmazni. 
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(3) A helyiségbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő írásban megkötött szerződése hozza 

létre. A szerződést határozott - legfeljebb 1 évig tartó - időre, illetve valamely feltétel 
bekövetkezéséig lehet megkötni. 

 
(4) A fizetendő helyiségbérlet iroda esetében 1.000 Ft/m2, ipari létesítmények, raktár 

esetében 300 Ft/m2 , garázs esetében 300 Ft/m2 . 
 

(5) A bérbeadó évente egy alkalommal jogosult a bérleti díjat felülvizsgálni és - a piaci 
viszonyoknak megfelelő - a helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
módosítását kezdeményezni. 

 
(6) A Polgármesteri Hivatal a helyiségbérleti igényeket nyilvántartásba veszi és az igény 

benyújtásának időrendje alapján kialakult sorrend szerint a Polgármester dönt a bérlő 
személyére vonatkozóan. 

 
6. § 

A rendelet 22/A § . Átmeneti rendelkezés alatt a következőket rendeli el: 
 
 

22/A § . Átmeneti rendelkezés 
 

A Képviselő-testület önkormányzati érdekekre való tekintettel az önkormányzati ingatlanok 
esetében e rendelet szabályaitól eltérően – minősített többségével hozott határozatával – 
rendelkezhet. Ezen egyedi döntések esetében külön rendelkezni kell a határozat végrehajtásának 
rendjéről. 

 
7. § 

 
A rendelet 1. mellékletének helyébe az alábbi melléklet lép. 
 

1. számú melléklet 
Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 

 
LAKÁSOK: 
Pályázat útján kiadható 
bérlakások 

Alap-terület     
(m2 ) 

Szobaszá
m 
(db) 

Komfortfokozat
a 

Hasznosítás jellege 

Arany János út     46, 53    1, 5  összkomfortos 14 db  Önkormányzati 

bérlakás 

   56, 13    1, 5 összkomfortos 4 db Önkormányzati bérlakás 

Arany János út     39, 29    1 összkomfortos 2 db Önkormányzati bérlakás 

   46, 85     1 összkomfortos 5 db Önkormányzati bérlakás 

Arany János út     74, 69   2, 5  összkomfortos 5 db Önkormányzati bérlakás 

    64, 10   2, 5 összkomfortos 2 db Önkormányzati bérlakás 
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Feladat ellátáshoz kötött 
bérlakások 

Alap-terület     
(m2 ) 

Szobaszá
m 
(db) 

Komfortfokozat
a 

Hasznosítás jellege 

Szabolcs-vezér út 11.      93     3  Összkomfortos Önkormányzati bérlakás 

Szabolcs vezér út 11.      93     3  összkomfortos Önkormányzati bérlakás 

 
Az előzetesen vállalt egyösszegű befizetések esetén az adott időszakra vonatkozóan a lakbér 
mértéke nem változhat. 

8.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet elfogadásakor el nem bírált 
ügyekben is alkalmazandó.  
 

(2) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
 
Váradi László  sk.                          Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 
polgármester                                       jegyző 

 
 
 

3) napirendi pont: Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló rendelet elfogadásáról 
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma: 422-1/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

Ügyrendi Bizottság 
 

Váradi László (polgármester úr): Elmondta, hogy ezt a napirendet is két bizottság 
véleményezte, elsőként a pénzügyi, majd az ügyrendi bizottság véleményét kéri. 
 
Teremy Károlyné (képviselő asszony): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot 
és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadásra javasolta a 
rendelet-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a 2. számú mellékletben a temetőben temetést 
végző temetkezési szolgáltatók és egyéb munkát végző vállalkozók által fizetendő díjaknál a 
ravatalozói halott hűtő bérleti díja 595Ft+ÁFA/nap. (a napi hűtés díj kerüljön meghatározásra). 
 
Drabbant Zsolt József (képviselő úr): Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta a napirendi 
pontot és 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan a pénzügyi bizottság 
által ismertetett kiegészítéssel javasolja elfogadásra a képviselő-testültnek a rendelet-tervezetet. 
 
Váradi László (polgármester úr): Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nem volt 
kérdés, szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását a bizottságok kiegészítésével együtt. 
Kérte, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan 
az alábbi rendeletet fogadta el: 
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2017.(II.21.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 

 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 
41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, kikérve az Országos 
Fogyasztóvédelmi Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének véleményét az  alábbi  
rendeletet  alkotja : 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed Demecser Város Önkormányzat tulajdonát képező 1343 hrsz-ú 
köztemetőre (továbbiakban: temető), amelynek  területe 38.811 m2. A temető részét képezi a 
külön belső kerítéssel körülvett izraelita temetőrész is, melyre vonatkozóan az üzemeltetés 
feltételeit az önkormányzat egyezteti a Magyar Izrealiták Országos Központjával. 
   

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

2. §. 
 

Demecser Város közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonát képező 1343 hrsz-ú 
köztemetőben (továbbiakban: temető), lehet temetkezési szolgáltatók által temetkezni, vagy urnát 
elhelyezni. A temető részét képezi a külön belső kerítéssel körülvett és lezárt izraelita temetőrész 
is, melyre vonatkozóan az üzemeltetés feltételeit  az  önkormányzat  egyezteti  a  Magyar  
Izrealiták Országos  Központjával.  
 

1. A temető fenntartásáról 
3. §. 

 
A temető és létesítményeinek fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat által alkalmazott 
temető gondnok útján gondoskodik. 
 

2. A temető infrastrukturális létesítményei 
4. §. 

 
(1) Az önkormányzat a kezelésében lévő temetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket 

biztosítja: 
a) a)utat, 
b) ravatalozót, mely magába foglalja a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló 

tárolót és hűtőt, 
c) a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való elhatárolását, 
d) vízvételi lehetőséget, illemhelyet, 
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e) temető területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő- parkosítását, 
az utak fásítását, 

f) a hulladéktárolót. 
 

(2) A temetőn belül az elhunyt hűtése, ravatalozásának megfelelő hely biztosítása és az új 
sírhely és partcella kijelölése az üzemeltető feladata, melynek ellátására az üzemeltető 
szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező. A temetői létesítmények, 
illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési 
szolgáltatók a 2. számú mellékletben meghatározott díjat kötelesek megfizetni az 
önkormányzat részére. 
 

(3) A temetés és a gyászszertartás időpontját a hozzátartozók, a gyászszertartást végző 
személyekkel közösen határozzák meg. Azonos napon történő temetések esetén az 
időpontokat úgy kell meghatározni, hogy azok egymást ne zavarják. 

 
(4) A ravatalozó a temetés előtt egy órával kerül megnyitásra. 

 
Temetési helyek, sírhelytáblák 

5. § 
 

(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. 
 

(2) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, 
urnasírhely, urnasírbolt. 
 

Díszsírhelyek 
6.§ 

 
(1) A Képviselő-testület Bizottsági Elnökeiből álló bizottság azon elhunyt személyeknek, akik 

a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet 
adományozhat. 
 

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. 
 

(3) A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése 
mellett - az elhalt özvegye és közvetlen egyenes ági hozzátartozója is eltemethető. 

 
(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az üzemeltető 

köteles gondoskodni. 
 

(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető 
gondnokát írásban kell értesíteni. 

 
Kegyeleti emlékpark 

7.§ 
 

(1) Kegyeleti emlékpark e rendelet alkalmazásában: a városi közélet valamely területén 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó - a város köztemetőjén kívül eltemetett - elhunytak 
emlékének megjelölésére és megőrzésére szolgáló emlékjelek elhelyezésére kijelölt 
terület. 
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(2) A kegyeleti emlékpark területén emlékjel elhelyezését a Képviselő-testület Bizottsági 
Elnökeiből álló bizottság engedélyezi. 

 
(3) A közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott emlékjelet elhelyezni nem szabad.  

 
(4) Az emlékjel maximális magassága   a  helyben  szokásos  2  méter lehet. 

 
(5) A kegyeleti emlékparkban emlékjel elhelyezésére szolgáló terület használati ideje a temető 

fennállásáig tart, használata díjtalan. 
 

(6) A kegyeleti emlékparkban elhelyezett emlékjelek gondozására a 5.§. (4) bekezdését kell 
megfelelően alkalmazni. 

 
A temetési hely feletti rendelkezési jog 

8.§ 
 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 
a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától 

számított 25 év 
b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év 
c) sírbolt esetén 65 év 
d) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év 

 
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog az a. pontban foglaltak alapján meghosszabbítható. 

 
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárta előtt 6 hónappal a temető üzemeltetője 

köteles írásban tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az újraváltás 
lehetőségéről, az újraváltás díjáról vagy arról, hogy a terület átalakításra, más célú 
felhasználásra fog kerülni. 

 
(4) A temetési hely feletti rendelkezési jogot átruházni nem lehet. 

 
A temetési helyek megváltási díjai 

9. § 
 

(1) Az egyes temetési helyek díját - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, 
illetve az eltemetésre kötelezettnek a rendelet mellékletének 1. számú pontjában 
meghatározottak szerint kell megfizetni.  
 

(2) 10 éven aluli gyermek felnőtt sírhelytáblába történő temetése esetén a felnőtt sírhelydíjat 
kell megfizetni. 

 
(3) Az újraváltási díj összege megegyezik a mindenkor hatályban lévő megváltási díj 

összegével. 
 
 

(4) A megváltási díjakat az önkormányzat részére kell befizetni. 
 

A temetési hely méretei 
10. § 
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(1) A temetési helyek méretei: 
a) Egyes felnőtt sírhely: 2,00 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles 
b) Kettős felnőtt sírhely: 2.00 m hosszú, 2.00 m mély, 1,90 m széles 
c) Urna földbe temetésénél (urnasírhely): 1,10 m hosszú, 1,00 m mély, 0,70 m széles 
d) Sírboltok 

da) felszíni méretei: 
3 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 2,50 m 
6 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,00 m 
9 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,80 m 

db) belső méretei: 
3 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 0,90 m, mélysége 2,60 m 
6 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 1,75 m, mélysége 2,60 m 
9 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 2,50 m, mélysége 2,60 m 
 

(2) A sírok egymástól való oldaltávolsága felnőtt sírhelytáblában 60 cm. 
 

(3) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. 
 

(4) Az alap a sírhely (1) bekezdésben szabályozott méreteit - valamennyi oldalról - 20 
centiméterrel haladhatja meg, és a felső felülete maximum 5 centiméterre emelkedhet a 
környező terepszint felé. 

 
11. §. 

 
(1) Egyszemélyes felnőtt sírban - rátemetés nélkül- 1 koporsó és 4 urna helyezhető el. 
 
(2) Kétszemélyes felnőtt sírban – rátemetés nélkül - 2 koporsó és 4 urna helyezhető el. 

 
(3) urnafülkébe 2 db urna, 

 
(4) urnasírhelybe 4 db urna  helyezhető el. 

 
(5) A sírboltba pedig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint értelemszerűen kell 

eljárni. 
A temetés 

12.§. 
 

(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs temetési hely feletti rendelkezési joga – az 
elhalálozás ideje szerinti sorrendben, a következő temetési helyre kell temetni. 
 

(2) Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy 
végrendeletileg nem tett rendelkezést, a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás 
sorrendjében temethetők el. 
 
 

(3) A felravatalozott koporsót – az oszlási vagy roncsolt állapotban lévő holttest 
koporsójának 

 
(4) kivételével – a búcsúztatás megkezdéséig nyitva lehet tartani. 
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(5) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell 
felravatalozni. 

 
Temetői munkák 

13. § 
 

(1) A sírok gondozásán (ide értve kézi erővel, saját munkavégzés keretében történő tisztítását 
és festését) valamint díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése 
előtt – a temető gondnok részére be kell jelenteni. 

 
(2) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra, 

vagy attól maximum 30 cm távolságra ültetett az az örökzöld, amely teljes kifejlettségében 
nem magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél. A 2 méter magasságot 
elérő, nem gondozott ültetvényeket a temető üzemeltetője eltávolíthatja és az eltávolítás 
költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti. 

 
A vállalkozókra vonatkozó külön rendelkezések  

14.§ 
 

(1) A temetőben munkát végző temetkezési és más szolgáltató (kőfaragó, síremlék- készítő) 
vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. A temető 
nyitva tartási idejében végezhetnek munkálatokat. Tevékenységükkel a szertartások 
rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos 
sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. 
 

(2) A temetőben temetkezési szolgáltatást a temetkezési vállalkozói engedéllyel vagy 
igazolvánnyal rendelkező társas és egyéni vállalkozások végezhetnek.  
 

(3) A temetőben temetést végző valamennyi engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozó és 
egyéb munkát végző vállalkozó (pl. kőfaragó,síremlék-készítő, szobrász…stb) köteles e 
rendelet 2. számú mellékletében meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat 
fizetni. A vállalkozó a temető fenntartási hozzáhárulási díjat minden olyan megkezdett 
nap után köteles megfizetni, amelyen a sírhellyel kapcsolatban vállalkozási tevékenységet 
végez. 
 

(4) A vállalkozók a munkavégzés megkezdése előtt kötelesek bejelenteni a temető 
gondnoknál a munkavégzés helyét, jellegét valamint a megbízó nevét, amelyről a gondnok 
nyilvántartást vezet. A temetőkben sírkőtermékekkel kapcsolatos szolgáltatási munkát 
kizárólag e tevékenység ellátására jogosultak, a jogosultság igazolása alapján, az üzemeltető 
írásbeli hozzájárulásával végezhetnek. 
 

(5) A vállalkozók a munkavégzés érdekében gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, 
kötelesek azonban a gondnok intézkedéseit végrehajtani. 
 

(6) A temető területén tevékenységet végző vállalkozó köteles a tevékenysége során keletkező 
hulladék elszállításáról gondoskodni az alábbiak szerint: 
a) a saját telephelyére vagy hulladékgyűjtő helyre szállítja a hulladékot, amelyet 

szerződéssel, 
b) díjfizetési bizonylattal, lerakó jeggyel igazol, vagy 
c) a közszolgáltatásra jogosult szervvel szerződést köt a hulladéktemetőből történő 

elszállítására, amelyet szerződéssel és díjfizetési bizonylattal igazol, vagy 



 

13 
 

d) a temetőben végzett tevékenysége során termelt és a temetőben elhelyezett hulladék 
mennyisége alapján - a külön rendeletben meghatározott - hulladékszállítási díjat 
fizet. 

 
(7) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát a temető üzemeltetőjének történő 

előzetes bejelentés után lehet bevinni illetve kiszállítani. 
(8) A rendelet mellékletének 2. és 3. pontjában meghatározott díjakat a temetőgondnok által 

vezetett nyilvántartás alapján a szolgáltatók egy összegben vagy külön-külön az 
önkormányzat számlájára fizetik meg. 

 
15.§ 

 
(1) A temetői munkák során talált értékekről és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell 

felvenni. 
 

(2) A talált érték biztonságos megőrzéséről - a jogosultnak történő átadásig – a gondnok 
gondoskodik. 

 
16.§ 

 
A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles 
 

a) a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. 
b) rátemetés esetén a síremléket lebontatni és biztonságosan újraállíttatni 

 
17. §. 

 
A hamvasztásos temetéseknél az urnafalnak és urnasírhelyeknek egységes arculattal kell 
rendelkeznie, amelynek biztosítása érdekében az urnafülkék és urnasírhelyek záró- és fedlapjai, 
valamint feliratozása azonos megjelenéssel készülhet el.  
 

A temető rendje 
18. §. 

(1) A temető nyitva tartása: 
a) nyári időszámítás idején: 08.00-20.00 óráig 
b) téli időszámítás idején: 08.00- 18 óráig. 

 
(2) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat 

gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett 
tartózkodhat. 

 
19.§ 

 
(1) A temetőben a látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely 

mások kegyeleti érzéseit zavarhatja. 
 

(2) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. 
 

(3) A sírok és az urnasírok körbekerítése tilos. 
 

(4) A temetőben gyertyát égetni a zárást megelőző egy óráig lehet. 
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(5) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutya kivételével - tilos. 

 
(6) A hamvasztásos temetéseknél tilos a 16.§-ban meghatározottaktól eltérő megjelenés. 

 
(7) A temetőből koszorút, virágot, növénymaradványt, kertészeti hulladékot, egyéb 

hulladékot, sírkövet, síremléket és fejfát az üzemeltető hozzájárulása nélkül kivinni nem 
lehet. 

 
(8) Hulladékot csak a kijelölt helyen szabad lerakni. A hulladék szelektív gyűjtéséről és 

elszállításáról az önkormányzat rendszeresen gondoskodik. 
 

(9) 12 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 
 

(10) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni 
tilos. 

 
(11) Ülőpadok a temető üzemeltetője által kijelölt helyen és módon helyezhetők el. 

 
(12) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. 

 
(13) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. 

 
                                                           Záró rendelkezések 

20. § 
 

(1) E rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Demecser 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 
4/2009.(II.27.) számú, valamint az azt módosító 4/2013. (II.27.) számú rendeletei. 

 
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. 
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
Váradi  László sk.      Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 
polgármester          jegyző 
 
 

1. melléklet 2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez  
 
A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai: 
 
I. Sírhelyek 25 évre 
      
1. Egyes sírhely :    4.000.-Ft+ÁFA   
2. Kettős sírhely:    8.000.-Ft+ÁFA   
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II. Sírbolthely (kripta) 65 évre: 
 
1. Kétszemélyes sírbolthely:  21.780.-Ft+ÁFA 
2. 3-4 személyes sírbolthely:  36.300.-Ft+ÁFA 
3. 5-6 személyes sírbolthely:  42.350.-Ft+ÁFA           
4. 7-8 személyes sírbolthely:  48.400.-Ft+ÁFA 
5. 9-10 személyes sírbolthely: 60.500.-Ft+ÁFA 
 
 
III. Urnafülke 10 évre (2db. Urna elhelyezésére) 20.000,-Ft+ÁFA  
 
IV. Urnasírhely 10 évre 
1.) Kettős urnasírhely   25.000,-Ft+ÁFA 
2.) Négyes urnasírhely  40.000,-Ft+ÁFA  
 
 
 

2. melléklet a 2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez  
 
 
A temetőben temetést végző temetkezési szolgáltatók és egyéb munkát végző vállalkozók 
által fizetendő díjak:  
 

1. Ravatalozói halott-hűtő bérleti díja  595.-Ft+ÁFA/nap 

2. Ravatalozó teljes körű használati díja: 4.155.- Ft+ÁFA 

3. Köztemetés:  59.365.-Ft+ÁFA 

4. Temető fenntartási hozzájárulási díj:  

 

1.365.-Ft+ÁFA 

 
 
A díjak a mindenkori ÁFÁ-t nem tartalmazzák, annak felszámítására az üzemeltető a mindenkor 
hatályos ÁFA törvény szerint jogosult. 
 
A temető fenntartási hozzájárulási díj temetésenként illetve sírhelyenként számítható fel.  
 
 

4) napirendi pont: Előterjesztés beszedett bevételekről és teljesített 
kiadásokról  
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma: 809-3/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
 
Váradi László (polgármester úr): Felkérte elnök asszonyt, ismertesse a Pénzügyi Bizottság 
véleményét. 
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Teremy Károlyné (képviselő asszony): A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
Váradi László (polgármester úr): Szavazásra tette fel a határozat-tervezet elfogadását. Kérte, 
aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2017.(II.20.) számú 
határozata 

 
Beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról 

 
Önkormányzati Képviselő-testület: 
 
 
A polgármester 2017. évi beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról szóló beszámolóját a 
melléklet szerint tudomásul veszi, elfogadja. 
 

 
Határidő: Azonnal.  

       Felelős: Jegyző 
 
 
Váradi László sk.      Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 
polgármester                     jegyző 
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ezer forintban 

01 Rovat 
száma 

Előirányzat 

02 K1 43 459 
03 K2 6 966 
04 K3 4 535 
05 K4 910 
06 K5 1 400 
07 K6 
08 K7 
09 K84 
10 K88 
11 K8 
12 K1-K8 56 270 
13 
14 K911 
15 K915 
16 K91 
17 K9 
18 56 270 

19 
20 B11 53 438 
21 B16 
22 B1 
23 B21 
24 B25 
25 B2 
26 B3 838 
27 B4 5 591 
28 B5 
29 B63 
30 B6 
31 B73 
32 B7 
33 B1-B7 59 867 

34 
35 B8111 
36 B8112 
37 B8113 
38 B811 
39 B812 
40 B8131 121 593             
41 B8132 
42 B813 121 593             
43 B816 
44 B818 
45 B81 
46 B8 
47 181 460 

Finanszírozási bevételek  

Bevételek összesen 

1. sz.melléklet a 10/2017.(II.20.) határozathoz 
Demecser Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének február 15-ig törtnő teljesítése 

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 
Maradvány igénybevétele 
Központi, irányító szervi támogatás 
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 
Belföldi finanszírozás bevételei  

B8. Finanszírozási bevételek 
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  
Belföldi értékpapírok bevételei  

Felhalmozási bevételek  
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 
Működési célú átvett pénzeszközök  
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  
Költségvetési bevételek  

Működési célú támogatások államháztartáson belülről  
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  
Közhatalmi bevételek  
Működési bevételek  

Belföldi finanszírozás kiadásai 
Finanszírozási kiadások  

Kiadások összesen 

B1-B7. Költségvetési bevételek 
Önkormányzatok működési támogatásai 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  
Egyéb felhalmozási célú kiadások  
Költségvetési kiadások  

K9. Finanszírozási kiadások 
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre  
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése 

Dologi kiadások  
Ellátottak pénzbeli juttatásai  
Egyéb működési célú kiadások  
Beruházások 
Felújítások  
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

K1-K8. Költségvetési kiadások 

Rovat megnevezése 

Személyi juttatások  
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                             
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5) napirendi pont: Előterjesztés Demecser Város Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapítására 
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma:807/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Előadó: Imréné Bötykös Katalin irodavezető 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
 
Váradi László (polgármester úr): Kérte a Pénzügyi Bizottság vélemény ismertetését elnök 
asszonytól. 
 
Teremy Károlyné (képviselő asszony): A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
Váradi László (polgármester úr): Szavazásra tette fel a határozat-tervezet elfogadását. Kérte, 
aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2017.(II.20.) számú 
határozata 

 
Demecser Város Önkormányzata saját bevételeit, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról  
 
Önkormányzati Képviselő-testület 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § bekezdésében biztosított 
jogkörében: 

 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek három évre várható összegét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

 
Határidő: Azonnal.  

       Felelős: Jegyző 
Váradi László sk.      Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 
polgármester                      jegyző 
 
Kapják:  

1. Kincstár és Vagyonkezelési Iroda 
2. Irattár 
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  1. melléklet a 11/2017.(II.20.) határozathoz 

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek bemutatása 

      forintban 

MEGNEVEZÉS 
Sor-

szám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei 
ÖSSZESEN 

6=(3+4+5) 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Helyi adók 01 
        49 950 

000     

       49 950 

000     

      49 950 

000     
   149 850 000     

Osztalék, koncessziós díjak 02                          -       

Díjak, pótlékok, bírságok 03 
             700 

000     

            700 

000     

           700 

000     
       2 100 000     

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó bevétel 04 
        

Részvények, részesedések értékesítése 05                          -       

Vállalatértékesítésből, privatizációból 

származó bevételek 06 
                         -       

Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 07 
                         -       

Saját bevételek (01+… .+07) 08 
        50 650 

000     

       50 650 

000     

      50 650 

000     
   151 950 000     

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a  09 
        25 325 

000     

       25 325 

000     

      25 325 

000     
     75 975 000     

hitel törlesztése összesen 
10 

  7 500 

000     

  7 500 

000     
  15 000 000  

Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 11 

    7 500 

000     

   7 500 

000     
  15 000 000  

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 12                    -       

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13                    -       

Adott váltó 14                    -       
Pénzügyi lízing 15                    -       
Halasztott fizetés 16                    -       
Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 17                    -       

Tárgyévben keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (19+…..+25) 18 
        

Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 19                          -       

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 20 
                         -       

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21                          -       

Adott váltó 22                          -       

Pénzügyi lízing 23                          -       

Halasztott fizetés 24                          -       

Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 25 
                         -       

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 
                      

-       

                      

-       
                    -                          -       

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 

saját bevétel (09-26) 27 
        17 825 

000     

       17 825 

000     

      25 325 

000     
     60 975 000     
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6) napirendi pont: Előterjesztés Demecser Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
rendelet elfogadásáról 
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma: 809-2/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Előadó: Imréné Bötykös Katalin irodavezető 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
Ügyrendi Bizottság 

 
 
Váradi László (polgármester úr): A Pénzügyi Bizottság véleményét kérte elsőként. 
 
Teremy Károlyné (képviselő asszony): A Pénzügyi Bizottság véleményezte a 2017. évi 
költségvetési rendelet-tervezetet, melyet jónak találtak. Szépen kidolgozott az előterjesztés és a 
hozzátartozó mellékletek. A Pénzügyi Bizottság írásba foglalta véleményét, mely kiosztásra került. 
Ezt követően felolvasta az írásos állásfoglalást. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadásra javasolta a rendelet-tervezet 
elfogadását a mellékletekkel együtt 1.255.667.166 Ft főösszeggel.  
 
Amikor a bizottság részletesen tárgyalta a költségvetési tervezetet, mivel a rendelet az elmúlt évek 
költségvetésére épül több hiányosságot tapasztaltak pl.: utalványozás stb. Ezekre a hiányosságokra 
a bizottság egy intézkedési tervet készített, melyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, egyhangúan elfogadtak. Az intézkedési tervet kiosztotta, majd felolvasta.  
 
Drabbant Zsolt József (képviselő úr): Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a 2017.évi 
költségvetést, melyet 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan 
elfogadásra javasolt, azzal, hogy a 6. és 7.§-ban kerüljön javításra az elírás, a 2016.év helyett 2017. 
év.  
 
Váradi László (polgármester úr): Kérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
 
Kiss Gyula (képviselő úr): Elmondta, hogy ő is megszavazta polgármester úr költségtérítését, az 
iránt érdeklődik, hogy felveszi-e a költségtérítést, vagy a gépjármű használat? Úgy tudja az elmúlt 
időszakban azért történt a gépjármű használat, hogy nem vette fel a költségtérítést. Ez továbbra is 
így van-e, és van-e a gépjárműveknek gépjármű szabályzata, mert most van elég gépjármű.  
A másik kérdésére, biztos tud jegyző úr válaszolni, december 31-én mennyi pénz volt a számlánkon? 
Vagy éppen most hogy áll az önkormányzat, hiszen a költségvetés tartalmaz egy elég nagy összeget, 
mint maradványt, ez a 121 milliót, ami végül is ki van fejtve érthető és világos, hogy miből 
tevődik össze. 
Van-e beszállítói tartozásunk, és az mennyi most jelenleg?  
A létszámokkal kapcsolatosan vagy kis táblázat és abból nem tudja pontosan, hogy mit takar az az 
önkormányzatnál lévő 18 fő. Nem személy szerint kíváncsi rá nyilván, hanem milyen dolgozói 
létszám.  
Van betervezve, egy gépjármű beszerzés 8 millió forinttal, ezt mi indokolja? Ezt csak az indokolja, amit a 

szövegesben is olvashattak, hogy van egy 29 milliós NAHOV, amit úgy mond, ki kell 

gazdálkodni, vagy ha kapunk pénzt, ez annak része-e esetleg? 

Váradi László (polgármester úr): Átadta a szót irodavezető asszonynak. 
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Imréné Bötykös Katalin (irodavezető asszony): Elmondta, hogy a 6.7.§-ba egy pici javítást kell 
tenni, mert elírás történt 2017. helyett 2016. év van írva.   
Van a 11 mellékletbe a kimutatás, az átlagos statisztikai létszámról. Ez nem engedélyezett 
létszámot jelent, hanem átlagos statisztikai létszámot. Ebben egy elírást tett. Kérte, hogy a konyha 
és étterem, oda 13 főt írjanak, ne 12-őt, mert így számoltak, s mindösszesen 51 fő.  
Ide a hivatal 20 fő van, a konyhán a 13 fő, az önkormányzatnál 18 fő, itt benne van a testület, a 
bizottságok, benne vannak azok, akik a szakfeladatokon dolgoznak, mint a védőnők, a 
könyvtárban Viki, a háziorvosi szolgálat, a járóbeteg szakellátás, így jön össze a 18 fő. 
Kiegészítésnek ennyit szeretett volna elmondani. 

 
Dr. Mátyás B. Szabolcs (jegyző úr): Elmondta,hogy annyival szeretné kiegészíteni képviselő úr 
kérdésére a választ, hogy volt egy napirendi pont, amelyik a pont arra az időszakra szóló 
gazdálkodását mutatta be az önkormányzatnak, amelyeket kérdezett, hogy december és január 
február között milyen fajta pénzforgalom volt, ő akkor tartottam volna aktuálisnak ezt a kérdést, 
amit megfogalmazott. Ott egyértelműen látszik, hogy amit le is írtak, hogy költségvetési rendelet 
anyagában, hogy bizonyos áthúzódó pénzekkel, számolni kell , bizonyos kiadások most vannak 
könyvelés alatt, és azt sem titkolják el, hogy lesz egy 2016.évi költségvetési rendelet-módosítás, 
amely tényleges  összképet fog adni a 2016. évi gazdálkodásról, de már ki lehet jelenteni, hogy 
hiánnyal nem zárunk, tehát kiegészíteni nem kell.  
A mostani költségvetés is megítélése szerint alkalmas elfogadásra.  Az előterjesztésben az 1,2 
milliárd tartalmazza azokat a társulásokkal kapcsolatos kiadásokat is, amelyekkel sajnos nem 
tudnak mit kezdeni, annak ellenére, hogy nagyon szerettek volna a környező önkormányzatokkal 
egy jelentősebb támogatásnövelést elérni, de hajthatatlanok voltak. El kell gondolkodni, hogy 
megéri-e ezt a társulást így működtetni, hogy nincsenek meg hozzá megfelelő bevételi források.  
 
A gépjárművek beszerzése esetében most kerültünk sajnos abba a helyzetbe, hogy teljes körűen 

politikai támogatás mellett, egy új pénzügyi gazdálkodási rendszert építhessen fel, ami mindenféle 

előírásoknak megfelel. Ha az intézkedési tervet megnézték, annak pont az ellenkezője igaz most. 

Az intézkedési terv egy pontja tartalmaz egy ilyen megállapítást, hogy gépjármű üzemeltetésével 

kapcsolatos költségek elszámolása sem a legmegfelelőbb. 

A gépjármű beszerzés 8 millió forint, az ő megítélése szerint indokolt, a beszerzésre várhatóan az 

első félévben kerül sor. Megítélése szerint megfelelő fedezeti forrás mellett, nem a hiányból.  

Kiss Gyula (képviselő úr): Még volt egy kérdése. 

Váradi László (polgármester úr): Válaszában elmondta, hogy nem vesz fel költségtérítést. Jóval 
kevesebbet kap, nincs rászorulva, nem veszi fel. 
A gépjárművet a közmunkaprogramban fogják megvenni, ami nem új gépjármű lesz, csak újszerű.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs (jegyző úr): A kulturális rendezvényeket nem találják a képviselők a 
költségvetési előirányzatként, mert a nagyobb rendezvények, a korábbi évekhez igazodva 
minimális kiadások mellett is megszervezhető. 
 
Váradi László (polgármester úr): Azért, mert nem igényel hozzájárulást. 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs (jegyző úr): Igen, ezt megpróbálják abba a formába, hogy ne kiadást, 
inkább bevételt termeljen. Kérte a képviselő-testület támogatását, hogy ez elindulhasson. Ez úgy 
is a mostani állapotot tükrözi, a legjobb tudomásunk szerint készült el. Várhatóan, ahogy az év a 
közmunka el fog indulni márciusban biztos, hogy lesznek olyan módosítások, amelyek rendelet-
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módosítást fognak indokolni. Lesz a 2016.évi költségvetési módosítás, lesz a beszámoló, az lehet, 
hogy megint olyan jellegű dolgokat igényel, amely szerint hozzá kell nyúlni a rendelethez, de azt 
majd annak idején meg fogják tenni. Most jelen helyzetben azt gondolják, hogy ez a legjobban 
előkészített anyagrészünkről és a testület támogatásában bíznak.  

 
Váradi László (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Szavazásra tette fel a 2017.évi költségvetés elfogadását a bizottságok javaslatával együtt. Aki 
egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi 
rendeletet fogadta el: 
 

 
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2017.(II.21.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Demecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól 

 

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ 

(1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. §. 

1.A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel –

1.255.667.166  Ft főösszegben állapítja meg. 

 

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből: 

a) Költségvetési működési bevétel:                                              700.596.473 Ft 

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                         433.478.176 Ft 

                                   Költségvetési bevételek összesen:        1.134.074.649 Ft 
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel           118.310.881 Ft 

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel                3.281.636 Ft 

                                   Belső finanszírozási bevételek összesen: 121.592.517 Ft 
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                        0 Ft 

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                   0 Ft 

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                 0 Ft 

 

2. § 
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(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összes kiadását: 

1.255.667.166 Ft főösszeggel -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja 

meg, melyből: 

a) Költségvetési működési kiadás:                                             760.459.426 Ft 

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                        471.061.277 Ft 

                                   Költségvetési kiadások összesen:       1.231.520.703 Ft 
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                     0 Ft 

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)  7.500.000 Ft 

e) Belföldi finanszírozás kiadásai           16.646.463 Ft 

                                 Külső finanszírozási kiadások összesen: 24.146.463 Ft 
 

3. § 

2. A költségvetés címrendje 
 

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 8. 

melléklete tartalmazza. 

4. §. 

 

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi. 

 

(2) A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 

költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-6. melléklet  határozza 

meg. 

 

(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 7.  

melléklet szerint hagyja jóvá. 

5.§ 

 

(1) Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek tervezésénél – a 

költségvetési kiadási főösszeg különbözete miatt - a  költségvetési törvény 2. számú 

melléklet szerinti támogatás figyelembe vételével került meghatározásra a mérleg, 

mely különbözet összegét 29.487.218 Ft-ban állapítja meg. 

 

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott különbözet összegének 

fedezetéül a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására a 2016. évi XC. 

törvény 3. mellékelt III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat a 

települési Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatást jelöli meg, mely bevétel a költségevetési bevételek közé betervezésre 

került. 

6.§ 

3. A 2017. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai 

 

A Demecseri Nonprofit Kft. közhasznú feladatainak ellátásához a Képviselő-testület 2017. 

évben 25.000.000,- Ft keretösszeget biztosít általános támogatásként.  

 

7.§ 

4. A 2017. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai 
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Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott támogatásokra, az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaira 

- települési támogatás, települési lakhatási támogatás, köztemetés, valamint a Bursa 

ösztöndíjra, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a szünidei étkeztetésre, 

gyermekétkeztetés kedvezményére, szociális célú tűzifára – összesen 54.296.750,- Ft-ot 

biztosít. 

8.§. 

 

(1) Demecser Város Önkormányzata kiadásait és bevételeit intézmények nélkül a 4. 

melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy. 

 

(2) Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a 5. melléklet tartalmazza, 

melyet a Képviselő-testület jóváhagy. 

 

(3) Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem kiadásait és bevételeit a 6. 

melléklet tartalmazza, melyet a Képviselő-testület jóváhagy. 

 

(4) A rendelet mellékleteinek bevételi és kiadási jogcímekhez sorolt rovatrendjét a 

Képviselő-testület az intézményi táblákkal összhangban jóváhagyja. 

 

(5) A költségvetési rendelet általános és céltartalékot nem tartalmaz.  

 

(6) Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. 

 

(7) Demecser Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi 

fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 10. 

melléklet tartalmazza. 

 

(8) Az önkormányzat átlagos statisztikai létszámát – közfoglalkoztatottak nélkül – a 11. 

melléklet mutatja be. 

 

(9) Demecser Város Önkormányzat 2017.-2020. évi költségvetésének összevont mérlegét 

a 12. melléklet tartalmazza. 

 

9.§ 

 

(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a polgármesternek bruttó 193.250 

Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít járulékkal együtt, melyből maximum 100.000 

Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít készpénz formájában. 

 

(2) A cafetéria juttatás részletes szabályait a Cafetéria Szabályzat tartalmazza. 

 

10.§. 

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

(1) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés 

érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra 

átcsoportosíthatják. 
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(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, 

figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott 

összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének 

követelményére: 

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, 

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a 

jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján), 

c) kiküldetési kiadások, 

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások, 

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai, 

f) közfoglalkoztatottak juttatásai, 

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) 

kiadások, 

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett 

munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre 

felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi. 

i) üzemanyag vásárlás. 

 

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási 

előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy 

kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint 

későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak kivéve a 

határozatlan idejű kinevezéseket, melyek pénzügyi ellenjegyzéssel és a fenntartó 

ellenjegyzésével vannak ellátva. 

 

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti 

átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az 

önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-

testületet. 

 

(5) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával 

módosulhat. 

 

(6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a 

Képviselő testület engedélyezhet. 

 

11. §. 

6. Záró rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 

 

Váradi László sk.          Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

polgármester                      jegyző 
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B C D E

Összesen Kötelező feladat Önként vállalt

01
Rovat

száma
Előirányzat Előirányzat Előirányzat

02 K1 243 166 017 240 836 589 2 329 428

03 K2 41 020 713 40 499 237 521 476

04 K3 192 569 338 185 319 301 7 250 037

05 K4 54 296 750 54 296 750

06 K5 229 406 608 229 406 608

07 K6 471 061 277 471 061 277

08 K7

09 K84

10 K88

11 K8

12 K1-K8 1 231 520 703 1 221 419 762 10 100 941

13

14 K911 7 500 000      7 500 000

15 K915 16 646 463    16 646 463

16 K91 24 146 463    24 146 463

17 K9 24 146 463    24 146 463

18 1 255 667 166 1 245 566 225 10 100 941

19

20 B11 487 823 737 487 823 737

21 B16 79 359 700 72 439 900 6 919 800

22 B1 567 183 437 560 263 637 6 919 800

23 B21

24 B25 433 478 176 433 478 176

25 B2 433 478 176 433 478 176

26 B3 56 650 000 53 468 859 3 181 141

27 B4 76 763 036 76 763 036

28 B5

29 B63

30 B6

31 B73

32 B7

33 B1-B7 1 134 074 649 1 123 973 708 10 100 941

34

35 B8111

36 B8112

37 B8113

38 B811

39 B812

40 B8131 121 592 517  121 592 517

41 B8132

42 B813 121 592 517  121 592 517

43 B816

44 B818

45 B81 -                

46 B8 121 592 517  121592517

47 1 255 667 166 1 245 566 225 10 100 941

Működési bevételek 

Közhatalmi bevételek 

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök 

Felhalmozási bevételek 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 

Költségvetési bevételek 

Bevételek összesen

B8. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek 

Belföldi értékpapírok bevételei 

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 

Belföldi finanszírozás bevételei 

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Maradvány igénybevétele

Központi, irányító szervi támogatás

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  

K9. Finanszírozási kiadások

Dologi kiadások 

Felújítások 

Beruházások

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

Belföldi finanszírozás kiadásai

Finanszírozási kiadások 

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

Önkormányzatok működési támogatásai

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

Kiadások összesen

B1-B7. Költségvetési bevételek

Demecser  Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege - összevont önkormányzati 

1. számú melléklet a 3/2017(II.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése

Költségvetési kiadások 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Egyéb működési célú kiadások 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            

Személyi juttatások 

K1-K8. Költségvetési kiadások

A

 forintban
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I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

2. melléklet  forintban 

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2017. évi előirányzat Megnevezés 2017. évi előirányzat

1 2 3. 4. 5.

1. Önkormányzatok működési támogatásai 487 823 737 Személyi juttatások 243 166 017

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 79 359 700 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 020 713

3. Ebből TB alaptól átvett 28 859 700 Dologi kiadások 192 569 338

4. Közhatalmi bevételek 56 650 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 54 296 750

5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 229 406 608

6 Egyéb működési bevételek 76 763 036

7

8

9

10

11

12 Költségvetési bevételek összesen 700 596 473 Költségvetési kiadások összesen 760 459 426

13 Hiány belső finanszírozásának bevételei 118 310 881 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14    Költségvetési maradvány igénybevétele 118 310 881 2016 évi feladatalapú előleg visszafizetése 16 646 463

15    Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16    Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17    Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése

18 Hiány külső finanszírozásának bevételei Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése

20    Értékpapírok bevételei

21 Működési célú finanszírozási bevételek összesen 118 310 881 16 646 463

22 BEVÉTEL ÖSSZESEN 818 907 354 KIADÁSOK ÖSSZESEN 777 105 889

23 Költségvetési hiány: 59 862 953 Költségvetési többlet: -

24 Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: 41 801 465
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

3. melléklet   forintban 

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2017. évi előirányzat Megnevezés 2017. évi előirányzat

1 2 3 4 5

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 471 061 277

2 Felhalmozási bevételek Felújítások

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 433 478 176 Egyéb felhalmozási célú kiadás

4 Egyéb felhalmozási célú bevételek

5

6

7

8

9 Tartalékok

10 Költségvetési bevételek összesen: 433 478 176 Költségvetési kiadások összesen: 471 061 277

11 Hiány belső finanszírozás bevételei 3 281 636 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12 Költségvetési maradvány igénybevétele 3 281 636 Hitelek törlesztése 7 500 000

13 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15 Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése

16 Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17 Hiány külső finanszírozásának bevételei Betét elhelyezése

18 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai

19 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

20 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

21 Értékpapírok kibocsátása

22 Egyéb külső finanszírozási bevételek

23 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 3 281 636
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

7 500 000

24 BEVÉTEL ÖSSZESEN 436 759 812 KIADÁSOK ÖSSZESEN 478 561 277

25 Költségvetési hiány: 37 583 101 Költségvetési többlet:

26 Tárgyévi  hiány: 41 801 465 Tárgyévi  többlet: -

Sor-

szám

3
. m

elléklet a
 3

/2
0

1
7

. (II.2
1

.) ö
n

ko
rm

á
n

yza
ti ren

d
eleth

ez      



 

29 
 

 

 

B C D E

Összesen Kötelező feladat Önként vállalt

01
Rovat

száma
Előirányzat Előirányzat Előirányzat

02 K1 153 238 327 150 908 899 2 329 428

03 K2 21 026 514 20 505 038 521 476

04 K3 76 200 122 68 950 085 7 250 037

05 K4 54 296 750 54 296 750

06 K5 229 406 608 229 406 608

07 K6 470 761 277 470 761 277

08 K7

09 K84

10 K88

11 K8

12 K1-K8 1 004 929 598 994 828 657 10 100 941

13

14 K911 7 500 000      7 500 000

15 K915 181 425 532  181 425 532

16 K91 188 925 532  188 925 532

17 K9 188 925 532  188 925 532

18 1 193 855 130 1 183 754 189 10 100 941

19

20 B11 487 823 737 487 823 737

21 B16 79 359 700 72 439 900 6 919 800

22 B1 567 183 437 560 263 637 6 919 800

23 B21

24 B25 433 478 176 433 478 176

25 B2 433 478 176 433 478 176

26 B3 56 650 000 53 468 859 3 181 141

27 B4 14 951 000 14 951 000

28 B5

29 B63

30 B6

31 B73

32 B7

33 B1-B7 1 072 262 613 1 062 161 672 10 100 941

34

35 B8111

36 B8112

37 B8113

38 B811

39 B812

40 B8131 121 592 517  121 592 517

41 B8132

42 B813 121 592 517  121 592 517

43 B816

44 B818

45 B81 -                

46 B8 121 592 517  121592517

47 1 193 855 130 1 183 754 189 10 100 941

Demecser  Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege - jogi személy

4. számú melléklet a 3/2017(II.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése

Költségvetési kiadások 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Egyéb működési célú kiadások 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            

Személyi juttatások 

K1-K8. Költségvetési kiadások

A

 forintban

Belföldi finanszírozás kiadásai

Finanszírozási kiadások 

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása, előleg visszafizetése

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

Önkormányzatok működési támogatásai

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

Kiadások összesen

B1-B7. Költségvetési bevételek

K9. Finanszírozási kiadások

Dologi kiadások 

Felújítások 

Beruházások

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 

Költségvetési bevételek 

Bevételek összesen

B8. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek 

Belföldi értékpapírok bevételei 

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 

Belföldi finanszírozás bevételei 

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Maradvány igénybevétele

Központi, irányító szervi támogatás

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  

Működési bevételek 

Közhatalmi bevételek 

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök 

Felhalmozási bevételek 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
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B C

01
Rovat

száma
Előirányzat

02 K1 64 435 690

03 K2 14 606 199

04 K3 18 431 216

05 K4

06 K5

07 K6 300 000

08 K7

09 K84

10 K88

11 K8

12 K1-K8 97 773 105

13

14 K911

15 K915

16 K91

17 K9

18 97 773 105

19

20 B11

21 B16

22 B1

23 B21

24 B25

25 B2

26 B3

27 B4 2 601 621

28 B5

29 B63

30 B6

31 B73

32 B7

33 B1-B7 2 601 621

34

35 B8111

36 B8112

37 B8113

38 B811

39 B812

40 B8131

41 B8132

42 B813

43 B816 95 171 484      

44 B818

45 B81 95 171 484      

46 B8 95 171 484      

47 97 773 105

Működési bevételek 

Közhatalmi bevételek 

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök 

Felhalmozási bevételek 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 

Költségvetési bevételek 

Bevételek összesen

B8. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek 

Belföldi értékpapírok bevételei 

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 

Belföldi finanszírozás bevételei 

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Maradvány igénybevétele

Központi, irányító szervi támogatás

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  

K9. Finanszírozási kiadások

Dologi kiadások 

Felújítások 

Beruházások

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

Belföldi finanszírozás kiadásai

Finanszírozási kiadások 

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

Önkormányzatok működési támogatásai

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

Kiadások összesen

B1-B7. Költségvetési bevételek

 forintban

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének mérlege

5. számú melléklet a 3/2017(II.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése

Költségvetési kiadások 

K1-K8. Költségvetési kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Egyéb működési célú kiadások 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            

Személyi juttatások 

A
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B C

01
Rovat

száma
Előirányzat

02 K1 25 492 000

03 K2 5 388 000

04 K3 97 938 000

05 K4

06 K5

07 K6

08 K7

09 K84

10 K88

11 K8

12 K1-K8 128 818 000

13

14 K911

15 K915

16 K91

17 K9

18 128 818 000

19

20 B11

21 B16

22 B1

23 B21

24 B25

25 B2

26 B3

27 B4 59 210 415

28 B5

29 B63

30 B6

31 B73

32 B7

33 B1-B7 59 210 415

34

35 B8111

36 B8112

37 B8113

38 B811

39 B812

40 B8131

41 B8132

42 B813

43 B816 69 607 585      

44 B818

45 B81 69 607 585      

46 B8 69 607 585      

47 128 818 000

 forintban

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 2017. évi előirányzatai

6. számú melléklet a 3/2017(II.21.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése

Költségvetési kiadások 

K1-K8. Költségvetési kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

Egyéb működési célú kiadások 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

Személyi juttatások 

A

Belföldi finanszírozás kiadásai

Finanszírozási kiadások 

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

Önkormányzatok működési támogatásai

Egyéb működési célú támogatások bevételei 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

Kiadások összesen

B1-B7. Költségvetési bevételek

K9. Finanszírozási kiadások

Dologi kiadások 

Felújítások 

Beruházások

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 

Költségvetési bevételek 

Bevételek összesen

B8. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek 

Belföldi értékpapírok bevételei 

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 

Belföldi finanszírozás bevételei 

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Maradvány igénybevétele

Központi, irányító szervi támogatás

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  

Működési bevételek 

Közhatalmi bevételek 

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök 

Felhalmozási bevételek 

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
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7. melléklet a 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez 

 

  forintban 

Beruházás  megnevezése Teljes költség

Kivitelezés 

kezdési és 

befejezési éve

Felhasználás

2016. XII.31-ig

2017. évi 

előirányzat

2017. év utáni 

szükséglet

1 2 3 4 5 6=(2-4-5)

Ivóvíz minőség javító program EU-s támogatás 203 864 641 2017 203 864 641

Gépjármű beszerzés 8 000 000 2017 8 000 000

külterületi utak fejlesztése saját forrás EU-s támogatás saját forrás 3 500 000 2017 3 500 000

Arany János út kiszélesítés saját forrás 2 115 000 2017 2 115 000

Óvoda építés 250 000 000 2017 250 000 000

ASP rendszerhez beszerzés 3 281 636 2017 3 281 636

Polgármesteri Hivatal gép beszerzés 300 000 2017 300 000

ÖSSZESEN: 471 061 277 471 061 277

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
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A B C D E F G H I J K L M

1
Cím 

szám

Alcí

m 

szá

m

Előir 

csop 

szám

Kiemel

t 

előirán

yzat 

szám

Alcím 

csoport Cím név

Alcím 

név

Előirányz

at 

csoport 

név

Kiemelt 

előirányz

at név 2017. évi előirányzatok Kiadás Bevétel Támogatás

2 1 95 171 484    

3 1 2 601 621           

4 1 64 435 690        

5 2 14 606 199        

6 3 18 431 216        

7 2

8 1 300 000             

9 97 473 105       2 601 621          95 171 484    

10 2 69 607 585    

11 1 59 210 415         

12 1 25 492 000        

13 2 5 388 000          

14 3 97 938 000        

15 2

16 1

17 128 818 000     59 210 415        69 607 585    

Felhalmozási költségvetés

Intézményi beruházási kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

adatok forintban

Felhalmozási költségvetés

8.számú melléklet a 3/2017.(II.21.) rendelethez

Dologi kiadások

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem

1 cím összesen

Demecseri Polgármesteri Hivatal

Munkaadót terhelő járulékok

Működési költségvetés

Személyi juttatások

Működési költségvetés

Személyi juttatások

Intézményi beruházási kiadások

2 cím összesen
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8.számú melléklet 2.oldala a 3/2017.(II.21.) rendelethez 

 

Cím 

szám

Alcí

m 

szá

m

Előir 

csop 

szám

Kiemel

t 

előirán

yzat 

szám

Alcím 

csoport Cím név

Alcím 

név

Előirányz

at 

csoport 

név

Kiemelt 

előirányz

at név 2017 évi előirányzatok  Kiadás Bevétel Támogatás

34 3

35 1 638 784 437       

36 1 153 238 327      

37 2 21 026 514        

38 3 76 200 122        

39 4 229 406 608      

40 5 54 296 750        

41 2 -                      

42 3 433 478 176       

43 1 470 761 277      

44 2

45 3

46 4 188 925 532      121 592 517       

47 1 193 855 130  1 193 855 130   -                  

48 4

49 1 700 596 473       

50 1 243 166 017      

51 2 41 020 713        

52 3 192 569 338      

53 4 229 406 608      

54 5 54 296 750        

55 2 433 478 176       

56 1 471 061 277      

57 2

58 3

59 3 24 146 463        121 592 517       

60 4 -                      

61 1 255 667 166  1 255 667 166   

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Intézményi beruházási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 cím összesen

Intézményi beruházási kiadások

Felhalmozási költségvetés

Személyi juttatások

Mindösszesen

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Mindösszesen

Felhalmozási költségvetés

Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási műveletek

Működési költségvetés

Személyi juttatások

Tartalékok

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Tartalékok

Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő

Finanszírozási műveletek

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Működési költségvetés

Demecser Város Önkormányzata



 

35 
 

 

 

9. melléklet a 3/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez 

 

 

2017. 2018. 2019.

A B C D E F

1. Ipari terület megvásárlásához fejl. Hitel 7 500 000       7 500 000       -                    15 000 000           

2. -                        

3. -                        

4. -                        

5. -                        

6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 7 500 000     7 500 000     -                   15 000 000        

Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségei

forintban 

Sor-

szám
MEGNEVEZÉS

Évek Összesen

(F=C+D+E)

 
 

 

10. melléklet a 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez 

 

 forintban 

Sor-

szám
Bevételi jogcímek 2017. évi e lőirányzat

A B C

1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 49 950 000              

2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel -                            

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 700 000                   

6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

50 650 000              

Demecser Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot 

keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*



 

36 
 

 

 

11. melléklet a 3/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez 
 
 

K I M U T A T Á S 

Az önkormányzat 2017. évi átlagos statisztikai 
létszámáról  

 
 

 

 

 

 

 A B 

 
1 

Intézmény  
megnevezése 

2017.évi 
átlagos 

statisztikai 
létszám 

2 
 

Demecseri 
Polgármesteri Hivatal 

20 

3 
 

Demecser Város 
Önkormányzata 
Konyha és Étterem 

13 

4 
 

Demecser Város 
Önkormányzata 

18 

5 Létszám mindösszesen  
51 
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2018. év 2019.év 2020. év

245 000 000      250 000 000       255 000 000     

53 900 000        55 000 000         56 100 000       

195 000 000      195 000 000       195 000 000     

55 000 000        55 000 000         55 000 000       

230 000 000      230 000 000       230 000 000     

250 000 000      250 000 000       250 000 000     

1 028 900 000   1 035 000 000    1 041 100 000  

7 500 000          7 500 000           -                     

K915

7 500 000          7 500 000           -                     

1 036 400 000   1 042 500 000    1 041 100 000  

641 991 000      640 591 000       646 691 000     

260 409 000      260 409 000       260 409 000     

57 000 000        57 000 000         57 000 000       

77 000 000        77 000 000         77 000 000       

-                      -                       -                     

1 036 400 000   1 035 000 000    1 041 100 000  

B816

0 0 0

1 036 400 000   1 035 000 000    1 041 100 000  

Egyéb működési célú kiadások 

04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 

Rovat 2017. év

-                       

K6 471 061 277       

K5 229 406 608       

07 Felújítások K7

Sor- Rovat megnevezése

08 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

06 Beruházások 

05

09 Költségvetési kiadások K1-K8 1 231 520 703    

K8

K2 41 020 713         

K4 54 296 750         

03 Dologi kiadások K3 192 569 338       

10 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 7 500 000            

01 Személyi juttatások K1 243 166 017       

02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113

13

11 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9112

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

B1-B7. Költségvetési bevételek Ft

K911

15 Finanszírozási kiadások K9 24 146 463         

Feladatalapú előleg visszafizetése 16 646 463          14

17 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 567 183 437        

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 433 478 176        

19 Közhatalmi bevételek B3 56 650 000          

18

20

21 Felhalmozási bevételek B5 -                       

22

Működési bevételek B4 76 763 036          

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7

Működési célú átvett pénzeszközök B6

26 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi B8112

25 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111

B811 -                       

27 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  B8113

28 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

29 Belföldi értékpapírok bevételei B812

30 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

32 Maradvány igénybevétele B813

B81

121 592 517       

31 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132

33

36

34 Belföldi finanszírozás bevételei 

35 Finanszírozási bevételek B8

Önkormányzati bevételek összesen 1 255 667 166    

1 255 667 166    

Költségvetési bevételek B1-B7

Központi, irányítószervi támogatások 

121 592 517       

B8131 121 592 517        

Demecser Város Önkormányzat 2017-2018-2019-2020 évi költségvetésének összevont mérlege

B8. Finanszírozási bevételek Ft

                                                                                                   12. számú melléklet a 3/2017(II.21.) önkormányzati rendelethez

24

Önkormányzati kiadások összesen16

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft

K9. Finanszírozási kiadások Ft

1 134 074 649    

23

 



 

38 
 

 

       

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK  
ELNÖKÉTŐL  

4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.  
  

 

   

 
 

- A Képviselő-testülethez –  
 
 

Demecser Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének elfogadásáról 
szóló rendelet-tervezet véleményezéséről  

 
 
A Pénzügyi Bizottság 
 
 

1. A bizottság elé terjesztett a 2017.évi rendeletet-tervezetet véleményezésre 
alkalmasnak találta és javasolja Demecser Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2017.évi költségvetés megtárgyalását. 
 

2. A Pénzügyi Bizottság véleményét a 16/2017.(II.20.) PB határozata alapján 
a melléklet szerint adja ki a 2017. évi költségvetéshez. 
 

 
 
Demecser, 2017. február 20. 
         Teremy Károlyné sk. 
         a bizottság elnöke 
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Melléklet a 16/2017.(II.20.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján 
 
 

Pénzügyi Bizottsági vélemény  
Demecser Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséhez  

 
 
A Pénzügyi Bizottság: 
 
A 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról – a végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Avr.) 27.§ (2) bekezdése alapján 
véleményezte Demecser Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének 
elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet és mellékleteit.  
 
A Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy a 2017. évre készített rendelet-tervezet 
és annak mellékletei a tavalyi évi adatokra épülve a törvényi rendelkezésnek és az 
irányadó jogszabályok előírásainak mind tartalmilag és mind formailag 
megfelel. 
 
Tartalmazza az önkormányzat 2017. évben tervezett működési és felhatalmazási 
bevételeit és kiadásait mérlegszerűen.  A rendelet-tervezet 12 mellékletet tartalmaz. 
 
A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet és 12 mellékletét megismerte és 
megállapította, hogy a 2017.évre készített rendelet-tervezet felelősen 
átgondolt, tartható költségvetés. 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a - 16/2017.(II.20.) PB határozatával elfogadott - 
Képviselő-testületnek Demecser Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet és 1-12 mellékletének elfogadását az 
előterjesztés szerinti 1.255.667.166 Ft kiadási és 1.255.667.166 Ft bevételi 
főösszeggel. 
 
 
Demecser, 2017. február 20. 
 
           Teremy Károlyné sk. 
        Pénzügyi Bizottság Elnöke 
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Dr. Mátyás B. Szabolcs (jegyző úr): Kérdezte elnök asszonyt, hogy fenntartja-e javaslatát, 
hogy szavazzon a testület az intézkedési terv elfogadásáról? 

 
Teremy Károlyné (képviselő asszony): Válaszában elmondta, hogy igen fenntartja 
javaslatát. 

 
Váradi László (polgármester úr): Szavazásra tette fel a pénzügyi bizottság által javasolt és 
kiosztott intézkedési terv elfogadását. Kérte, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással, az 
alábbi határozatot fogadta el: 
 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2017.(II.20.) számú 
határozata 

 
a Pénzügyi Bizottság által, önkormányzati gazdálkodás szabályszerű és fegyelmezett 

működése érdekében javasolt intézkedési terv elfogadásáról 
 
Önkormányzati Képviselő-testület: 
 

1.) A 9/2016 (IX.23.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének II.2.1 pontjában 
kapott felhatalmazása alapján eljáró Pénzügyi Bizottság 11/2017. (II.20.) számú PB 
határozatában a Demecser Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2013-
2014. évi gazdálkodás hatékonyságával és azzal összefüggő szabálytalanságok 
tárgyában megfogalmazott véleményével és javaslatival egyetért. 

 
2.) Elitéi azt a fajta felelőtlen gazdálkodást és minden eszközzel elhatárolja magát az 1) 

pontban meghatározott időszak szabályozatlanságaitól és szabálytalanságaitól és azon 
önkormányzati vezetők magatartásaitól, akik tevőlegesen vagy mulasztásaikkal 
közreműködtek a jogszabálysértő állapot előidézésében és fenntartásában.  

 
3.) Az 1) pontban meghatározott időszak szabályozatlanságaiért és szabálytalanságaiért 

felelős személlyel szemben - a Pénzügyi Bizottság kezdeményezése alapján - 
büntetőjogi felelősségre vonás gyanúja esetén, felhatalmazza a polgármestert annak 
illetékes nyomozószerv felé történő eljárására. 

 
4.) Az 1.) pontban meghatározott időszakban a jogalapot nélkülöző személyi juttatás 

jellegű kifizetések esetében, önkormányzat részére történő visszafizetését 
kezdeményezi. 

 
5.) a feltárt hiányosságok megszüntetése és az önkormányzati gazdálkodás jövőbeni, 

szabályszerű és fegyelmezett működése érdekében elkészített intézkedési tervet a 
melléklet szerint jóváhagyja és elfogadja.  

 
Határidő: folyamatos  
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Felelős: polgármester 
Váradi László  sk.       Dr. Mátyás B. Szabolcs 
sk. 
polgármester                    jegyző 
A határozatról értesülnek:  

1. Polgármesteri Hivatal irodavezetők 
2. Irattár 

 
 

Melléklet a 12/2017.(II.20.) számú határozathoz 
 

Demecser Város Képviselő-testületének 
                                                   INTÉZKEDÉSI TERVE 
 
a Pénzügyi Bizottság által, önkormányzati gazdálkodás szabályszerű és fegyelmezett 

működése érdekében javasolt intézkedési terv elfogadásáról 
 

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2016 (IX.23.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének II.2.1 
pontjában kapott felhatalmazása alapján eljáró Pénzügyi Bizottság 11/2017. (II.20.) számú PB 
határozatában a Demecser Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2013-2014. évi 
gazdálkodás hatékonyságával és azzal összefüggő szabálytalanságok tárgyában megfogalmazott 
véleményével és javaslatival egyetért. A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében 
az alábbi feladatok végrehajtását, beszámoltatási kötelezettséggel rendeli el: 
 
1.) Nagyobb gazdálkodási fegyelem megteremtése érdekében a költségvetés tervezési 

rendszerét és végrehajtását meg kell változtatni és a kialakult centralizációt meg kell 
szüntetni oly módon, hogy minden hónap 5. napjáig az intézmények kapják meg a 
költségvetési főszámláról a feladatellátásukhoz meghatározott költségvetésben 
jóváhagyott előirányzatok időarányos részét, mely felett önállóan, saját felelősség mellett 
gazdálkodhatnak. 
 

Felelős: Váradi László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2.) Az 1.) pontban meghatározott felelősség kialakításához és önálló gazdálkodáshoz a 
kötelezettségvállalások pontos felderítését, nyilvántartási rendszerének működtetését 
követően jól ellenőrizhető rendszerének kialakítására van szükség, valamint a folyamatos 
likviditás fenntarthatósága érdekében a havi ütemezési likviditási terv készítését és ennek 
vezetői szintű folyamatos kiértékelését, elemzését, a megfelelő vezetői döntések 
meghozatalát. 
 

Felelős: Váradi László polgármester, intézményvezetők 
Határidő: azonnal 
 

3.) Szükséges a törvényi kötelezettségből fakadó összes kötelező szabályzatok mielőbbi 
megalkotása mind az Önkormányzat, Intézményei és a Társulásokra vonatkozóan, 
valamint ezekben a szabályzatokban rögzítettek kötelező betartása és betartatása. 
 

Felelős: Váradi László polgármester, intézményvezetők 
Határidő: 2017. március 31. 
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4.) Szabályzatok alapján ki kell alakítani a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az 

érvényesítés, a pénzügyi ellenjegyzés és a teljesítés igazolás intézményét és gyakorlati 
bevezetését a szabályszerű kifizetések megteremtése érdekében a hatályos jogszabályi 
előírások figyelembevételével. 

Felelős: Váradi László polgármester, intézményvezetők 
Határidő: 2017. március 31. 

 
5.) Ki kell alakítani a kötelezettségvállalások és szerződés nyilvántartások rendszerét. A 

kötelezettségvállalásban szereplő előirányzatok folyamatos aktualizálását el kell végezni 
annak érdekében, hogy a bevételi elmaradások alapján a kiadási címek előirányzatának 
módosítása biztosítsa a valós fedezetet. Az egyes szakmai részlegek tekintetében ki kell 
alakítani azt a kontrollkörnyezetet, mely maradéktalanul megalapozná, az előirányzat 
túllépésének tilalmát, és alkalmassá kell tenni a rendszert arra, hogy ne lehessen arra 
lehetőség, hogy a szerződés a számla beérkezésekor kerüljön rögzítésre. 

 
Felelős: Váradi László polgármester, intézményvezetők 
Határidő: 2017. március 31. 

 
6.) Az önkormányzat és intézményeinél biztosítani kell az előirányzatok túllépésének 

elkerülése érdekében a kötelezettségvállalások írásba foglalását, a kötelezettségvállaló és a 
pénzügyi ellenjegyző együttes aláírásával. Az előirányzatok betartása érdekében az 
okmányok alapján ellenőrizzék, szakmailag igazolják azok jogosultságát, 
összegszerűségét, a szerződés, a megrendelés a megállapodás tejesítését.   

 
Felelős: Váradi László polgármester, intézményvezetők 
Határidő: 2017. március 31. 

 
7.) Az intézményeknél meg kell teremteni a gazdálkodási fegyelem megszigorítására 

vonatkozó körülményeket, együtt a feladatellátások területére koncentráló számonkérés 
lehetőségével,  
 

a) ki kell egészíteni a pénzügyi dolgozók munkaköri leírásait az engedélyezés és a 
kifizetés feladataival, valamint a pályázat-nyilvántartás vezetésének 
kötelezettségével, a felelősségi szabályokra vonatkozó előírásokkal 

 
b) A leltározási és leltárkészítési szabályzatban a leltárkülönbözetek rendezési 

módját részletesen kell meghatározni. 
 
c) A pénzkezelési szabályzatban érvényesüljön a vezetői ellenőrzés, annak 

dokumentálási módjának meghatározásával  
 
d) Az eszközök és források értékelési szabályzatában is kerüljön meghatározásra 

az értékvesztés visszaírási rendje, valamint az értékelések ellenőrzéséért felelős 
munkakörök. 

 
e) A felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata 

valamennyi feladatra vonatkozóan határozza meg a döntéshozatalra jogosultak 
körét.  

Felelős: Váradi László polgármester, intézményvezetők 
Határidő: 2017. március 31. 
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8.) Szükséges a Polgármesteri Hivatal szervezetének és feladat ellátási rendszerének 

felülvizsgálata, esetleges átszervezése a szabályozottsághoz kialakított hivatali feladat 
ellátási munkarend kialakítása, nagyobb hangsúlyt helyezve a pénzügyi- és 
városüzemeltetési feladatok ellátatására. 

 
Felelős: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
Határidő: 2017. április 30. 

 
9.) Ellenőrizni kell a 2017. évi költségvetési tervhez készített intézményi mutatószám 

felmérés adatai megalapozottságát, valamint a zárszámadás készítés keretében az állami 
támogatásokkal történő elszámoláshoz közölt mutatószámok adatainak megbízhatóságát. 

 
Felelős: Váradi László polgármester, intézményvezetők 
Határidő: 2017. március 31. 
 

10.) Felül kell vizsgálni az Önkormányzat teljes vagyongazdálkodási rendszerét:  
a.) A vagyonrendeletet oly módon kell kialakítani, hogy az önkormányzati 

vagyongazdálkodás minden szegmensére kiterjedően egyértelmű és részletes 
szabályozókat foglaljon magában.  

 
b.) A 2016. évi költségvetés beszámoló részeként külön vagyonkimutatást 

készüljön és kerüljön a képviselő-testület elé. 
 

c.) Az önkormányzati tárgyi eszközök és az ingatlan vagyonkataszter nyilvántartási 
rendszerének soron kívüli felülvizsgálatát és ezen rendszerek mielőbbi  
korszerűsítését, az Önkormányzat vezetése és Képviselőtestületének naprakész 
adatokkal történő kiszolgálása érdekében. 

 
Felelős: Váradi László polgármester, intézményvezetők 
Határidő: 2017. március 31. 
 

11.) A városi konyha és étterem kapcsán feltárt hiányosságok (kalóriaszámítás bevezetése, 
felvásárlási jegyek időbeni továbbítása a pénzügyi részleg felé, NAV adatszolgáltatás 
teljesíthetősége miatt) kapcsán ezek mielőbbi bevezetésének, folyamatos vezetésének 
alkalmazását. 

Felelős: Tóth Ferencné Városi konyha és étterem mb.vezetője 
Határidő: 2017. március 31. 
 

12.) Az önkormányzat valamennyi intézményére, házpénztáronként részletes pénzkezelési 
szabályzat készüljön, amely tartalmazza: a megnyitott bankszámlák körét, azok fölötti 
személyek jogosultságát, a bankkártya kezelésére és jogosultságára vonatkozó 
szabályokat, a szabályzat mellékleteként annak megismerésére vonatkozó aláírásokat az 
érintett munkavállalók részéről (pénztáros, pénztáros helyettes, pénztárellenőr, stb.,) 
figyelembe véve a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelt előírásait a költségvetési szervek 
vonatkozásában. 

 
Felelős: Váradi László polgármester, intézményvezetők 
Határidő: 2017. március 31. 
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13.) Önkormányzat fenntartásában lévő valamennyi gépjárműre, intézményenként, 
üzembentartóként készüljön a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásainak 
megfelelően gépjármű üzemeltetési szabályzat. Kiemelt szabályozást kapjon az 
üzemanyag elszámolás, amely megfelel a 2000. évi C. tv., és a 4/2013. (I. 11.) Korm. 
rendelet számviteli előírásainak, valamint a hatályos 2007. évi CXXVII. tv. az Általános 
Forgalmi adóról szóló előírásainak. Meg kell szüntetni az üzemanyagok elszámolása 
során a normatív elszámolási jelenlegi rendszerét, helyette a tényleges üzemanyag 
költségek kifizetéseinek alátámasztására szolgáló bizonylatolási rendjét kell kialakítani 
és működtetni. 

Felelős: Váradi László polgármester, intézményvezetők 
Határidő: 2017. március 31. 
 

14.) Minden államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetésből származó 
támogatási összeg megfelelő dokumentálás hátterének szabályozását ki kell alakítani.  

 
Felelős: Váradi László polgármester 
Határidő: 2017. március 31. 
 

15.) Képviselő-testületi határozat, rendelet az összeg tervezése és szabályszerű átadásának 
megteremtése kapcsán, megállapodás a támogató és támogatott között, amely 
részletesen tartalmazza a felhasználás jogcímeit, az elszámolás határidejét és konkrét 
módját, az elszámolásról készült hiteles dokumentációt, az elszámolásról készült 
beszámolót a Képviselő-testület felé, a támogatások alapját szolgáló eredeti 
előirányzatok meglétét igazoló dokumentációt, mint a támogatás elfogadásakor 
rendelkezésre álló forrást. 

 
Felelős: Váradi László polgármester, intézményvezetők 
Határidő: 2017. március 31. 
 

16.) A Nonprofit Kft tárgyévi támogatási szerződése általános működési támogatási jogcím 
alapján kerüljön átadásra, amely az önkormányzattól átvett közfeladatok ellátatásának 
működési feltételeinek finanszírozására szolgáljon.  

 
Felelős: Váradi László polgármester 
Határidő: 2017. március 31. 
 

17.) Növelni kell a kintlévőségek behajtásának hatékonyságát, elsősorban a helyi adók 
vonatkozásában. Gazdaságossági és hatékonysági vizsgálatok végzése, érdekeltségi 
rendszer kidolgozása a saját bevételek vonatkozásában a rendelkezésre álló eszközök 
hasznosítása tekintetében az intézményhálózat esetében. 

 
Felelős:  dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
Határidő: 2017. április 30. 
 

18.) A helyi adók terén határozott behajtási eszközök alkalmazását kell megvalósítani és teljes 
körű ellenőrzést bevezetni a saját bevételek megalapozottságát tekintve, valamint a kétes 
kintlévőségek mielőbbi számbavételének és megfelelő könyvviteli rendezésével együtt. 

 
Felelős: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
Határidő: 2017. április 30. 
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19.) Csökkenteni kell a házpénztárokon keresztüli készpénzforgalmat, az előlegszerű személyi 
jellegű kifizetések megszüntetésére törekedni kell. 

 
Felelős: Váradi László polgármester, intézményvezetők 
Határidő: 2017. március 31. 
 

20.) A felmérés által feltárt szabálytalan, jogalapot nélkülöző személyi juttatás jellegű 
kifizetések esetében, önkormányzat részére történő visszafizetéséért jogi lépéseket kell 
tenni. 

 
Felelős: Váradi László polgármester 
Határidő: 2017. március 31. 
 

Demecser, 2017. február 20. 

 
 

7) napirendi pont: Előterjesztés Demecser Város Önkormányzata és a 
Demecseri Nonprofit Kft között 2017.évre kötendő 
általános szerződések megkötéséről 
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma:862/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
 
Váradi László (polgármester úr): Ezt a napirendet is véleményezte a Pénzügyi Bizottság, 
kéri javaslatukat. 
 
Teremy Károlyné (képviselő asszony): A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi 
pontot, jónak találta és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs (jegyző úr): Elmondta, hogy ez újítás, mely már a korábbi években 
is indokolt lett volna. Arról van szó, hogy az önkormányzat által adott támogatásokat pl.: a kft 
részére nem lehetett volna megcímkézve úgy odaadni, hogy számla nélkül történjen a 
pénzmozgás. Arra tesznek javaslatot, hogy most 2017 évtől a Nonprofit Kft részére melléklet 
támogatási szerződés aláírásával kerüljön általános jelleggel a közhasznúsági feladatok 
ellátáshoz szükséges működési feltételek biztosítására felhasználható pénzeszköz átadása 
támogatásként. 
 
Váradi László (polgármester úr): Kérdezte, hogy van-e észrevétel? Mivel nem volt 
észrevétel szavazásra tette fel a határozat-tervezet elfogadását. Kérte, aki egyetért a javaslattal, 
az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el: 
 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2017.(II.20.) számú 
határozata 
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Támogatási szerződés megkötése a Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal  
 
Önkormányzati Képviselő-testület: 
 

1. A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal a határozat mellékletét képező támogatási szerződést jóváhagyja. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: Azonnal.  
       Felelős: Jegyző 
 
Váradi László sk       Dr. Mátyás B. Szabolcs 
sk 
polgármester                      jegyző 
 
 
Kapják:  

1. Juhász Ferencné ügyvezető 
2. Kincstár és Vagyonkezelési Iroda 
3. Irattár 

 
 

1. sz. melléklet 13/2017.(II.20.) határozathoz 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről Demecser Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete 

(4516 Demecser Kétezer-egy tér 1. sz., adószáma: 15404352-2-15), mint alapító és 

támogató képviseletében Váradi László polgármester (a továbbiakban: Támogató), 

valamint a 

Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (4516 Demecser Szent István út 2-4. sz. Cg. 15-09-073590) képviseletében 

Juhász Ferencné ügyvezető (a továbbiakban: Támogatott) 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

 

1) A támogatás bonyolításában résztvevő Képviselő-testület tárgyában hozott 

3/2017.(II.21.) önkormányzati rendelet döntésének megfelelően 2017. évre, bruttó 

25.000.000,-Ft azaz huszonöt millió Ft összegű vissza nem térítendő (általános-

működési célú) támogatást folyósít 2017. december 31. napjáig a 15. pontban 

meghatározott bontásban és felhasználási feltétellel. 

 

2) A támogatás lebonyolításában résztvevő az 1. pontban foglalt támogatást ezen 

támogatási szerződésben foglalt ütemezésben utalja a Támogatott a Kelet 

Takarékszövetkezet Demecseri Kirendeltségénél vezetett 68700236-14007323 

számú számlájára. 
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3) A Támogatott a támogatás összegét kizárólag a támogatott alapító okiratában 

meghatározott közhasznú tevékenységeinek ellátására használhatja fel, jelen 

szerződésben foglaltak szerint. 

 

4) Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten 

nyilvántartani, valamint az érvényes számviteli, pénzügyi, adó és egyéb 

gazdálkodási, illetve EU. jogharmonizáció szabályai szerint kezelni, s ezen 

szabályokat gazdálkodási tevékenysége ellátása során megtartani. 

 

5) Az 3. pontban foglalt támogatási cél meghiúsulása esetén Támogatott köteles a 

Támogató Képviselő-testületet írásban 15 napon belül értesíteni, a támogatás 

céljának módosítását kérni. Támogatott a támogatási cél meghiúsulása esetén 

köteles a támogatás összegének felhasználásának megszüntetésére azonnali 

intézkedést tenni, s a támogatás összegét zároltan kezelni. 

 

6) Támogatott a Támogató képviselő-testület döntését követően, az új támogatási cél 

meghatározását követően használhatja fel a támogatás összegét. Abban az esetben, 

amennyiben a képviselő-testület a támogatás céljának megváltoztatásához nem 

járul hozzá, úgy a Támogatott a támogatás összegének részbeni felhasználása 

esetén a fennmaradó összeget, a támogatási cél meghiúsulása esetén a támogatás 

teljes összegét köteles Demecser Város Önkormányzata 11744003-15404352 

számú Költségvetési elszámolási számlájára 8 napon belül visszafizetni. 

 

7) Amennyiben a Támogatott támogatás összegét nem jelen támogatási szerződésben 

meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, 

melynek alapján Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a 

visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 

késedelmi kamattal növelten a Támogató számlájára visszafizetni. 

 

8) A támogatottak a szerződés teljesítéséről a felhasználást követő 15 napon belül, de 

legkésőbb a felhasználás évét követő január 31. napjáig kötelesek elszámolást 

készíteni és azt a Támogatónak írásban megküldeni. Támogatott köteles továbbá 

pénzügyi beszámolójában a támogatás felhasználásáról nyilvános adatokat 

szolgáltatni. A támogatási cél megvalósításáról Támogatott a képviselő-testület 

előtt történt beszámolója vagy tájékoztatója esetén ennek részeként, ennek 

hiányában a Támogatóhoz címzett Szakmai Beszámolót kell készítenie. 

 

9) Az elszámolás elmaradása, illetve indokolatlan késedelme esetén a Támogatott 

köteles a késedelembe esés napjától a Szakmai és Pénzügyi Beszámoló 

benyújtásának napjáig kötbért fizetni, melynek összege a jegybanki alapkamatnak 

felel meg. 

 

10) A Támogató jogosult a szakmai beszámolót elbírálni. Demecser Város 

Önkormányzata jogosult és egyben köteles a támogatás felhasználását pénzügyileg 

ellenőrizni. A Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az 

ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző 

rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami 

Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult vizsgálni. 
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11) A Támogatott– a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltozása esetén – írásbeli 

kérelemmel jogosult az elszámolási idő meghosszabbítását kérni, melyet a 

Támogató képviselő-testület nevében a város polgármestere engedélyezhet. A 

meghosszabbítást, illetve a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltoztatását 

indokolni szükséges. A meghosszabbítás legfeljebb 6 hónapig terjedhet. 

 

12) A támogatási cél megváltoztatásának engedélyezéséről a Támogatott írásbeli 

engedélyt kap, mely a Támogatási Szerződést módosítja. 

 

13) Jelen támogatási szerződés a Támogatott, valamint a Támogató nevében a város 

polgármesterének aláírásával jön létre. 

 

14) Jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek magukra 

nézve a Ptk. Szabályait tekintik irányadónak. Vitás kérdésekben felek a Támogató 

képviselő-testület előzetes egyeztető döntését követően a Nyíregyházi Városi 

Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

15) A támogatás felhasználásának jogcímei és egyéb rendelkezések: 

a) A támogatás összege az alábbi jogcímekre használható fel: 

Közhasznú feladatai ellátásához a feladat-ellátás feltételeinek megteremtéséhez 

általános működési támogatást biztosít. 

b) A támogatás összegének ütemezése: 

Havonként egyenlő részletekben 2017. december 31-ig. 

 

16) Felek az elszámolás időpontját: 

a) A támogatott képviselő-testület előtti beszámoltatásában, 

b) Szakmai és Pénzügyi Beszámoló készítésében, 

 

17) Jelen támogatási szerződést a felek elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag 

aláírták. 

 

 

Demecser, 2017. február 21.     Demecser, 2017. február 21. 

 

 

 

……………………………    ………………………….. 

    Váradi László         Juhász Ferencné 

            polgármester      ügyvezető 

           Támogató      Támogatott 
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e.Ft-ban

sorszám megnevezés terv 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó

1 támogatás                       

általános működési célú 25.000 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2085

DEMECSERI VÁROSGAZDA SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT ÜTEMTERVE
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8) napirendi pont: Előterjesztés Demecser Város Képviselő-testületének 2017. 

évi Munkatervéről 
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma: 948/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 

 
 
Váradi László (polgármester úr): Kérte elnök urat, ismertesse az Ügyrendi Bizottság 
véleményét. 
 
Drabbant Zsolt József (képviselő úr): Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 2017.évi 
munkatervet és 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadásra 
javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Váradi László (polgármester úr): Szavazásra tette fel a határozat-tervezet elfogadását, majd 
kérte, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2017.(II.20.) számú 
határozata 

 
Demecser Város Képviselő-testületének 2017. évi Munkatervéről 

 
Önkormányzati Képviselő-testület: 
 
A 2017. évi Munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 
 

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 

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

3. Polgármesteri Hivatal irodavezetők 

4. Irattár 
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Melléklet a 14/2017.(II.20.) számú határozathoz 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. ÉVI MUNKATERVE 

I. 

Általános Szabályok:  

1. Testületi ülés helye: Meghívó szerint. 

2. Testületi ülés kezdési időpontja: 15.00 óra. 

3. A testületi anyag átadása: a mellékletben megjelölt napon a Polgármesteri Hivatal e-

mailen továbbítja.  

4. A testületi ülésre meghívandók: SZMSZ szerint. 

5. Az előterjesztések törvényességi ellenőrzése: a jegyző feladata.  

 

II. 

Az ülés időpontja: 2017. február 20. (hétfő) 

10) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal 

 
11) Előterjesztés önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 

17/2007.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
  Ügyrendi Bizottság 

 
12) Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Dr. Mátyás B. Szabolcs Jegyző 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
  Ügyrendi Bizottság 

 
13) Tájékoztató beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról  

Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
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14) Előterjesztés Demecser Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
15) Előterjesztés Demecser Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló rendelet elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 
  Ügyrendi Bizottság 

 
16) Előterjesztés Demecser Város Önkormányzata és a Demecseri Nonprofit Kft 

között 2017.évre kötendő általános szerződések megkötéséről 

Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 
17) Előterjesztés Demecser Város Képviselő-testületének 2017. évi Munkatervéről 

Előterjesztő: Dr. Mátyás B. Szabolcs Jegyző 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal 
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 

 
Az ülés időpontja: 2017. március 22. (szerda) 

1. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

18/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelete (SZMSZ) módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal 

Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 

 

2. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal munkájának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Polgármesteri Hivatal 

Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 

 

3. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: Polgármesteri Hivatal 

Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 

    Pénzügyi Bizottság 
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Az ülés időpontja: 2017. május 10. (szerda) 

1. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról  
    Előterjesztő: polgármester 
    Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
    Véleményező: Pénzügyi Bizottság 
              Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 

 
2. Beszámoló Demecseri SZAK 2016. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 

 

3. Beszámoló Demecseri Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő:  Demecseri Nonprofit Kft  
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 

 

Az ülés időpontja: 2017. június 21. (szerda) 

Jelenleg napirend nélkül 
 

ülést követően  

Közmeghallgatás du. 17.00 óra (szerda) 

1. Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről.  
Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező: Ügyrendi Bizottság 

 
2. Beszámoló a Rendőrség tevékenységéről.  

Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező: Ügyrendi Bizottság 

 
3. Tájékoztató a város gazdálkodásáról, fejlődéséről, pályázatokról  

Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal  
 

4. Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések 
 

Az ülés időpontja: 2017. szeptember 13. (szerda) 

1. Előterjesztés az iskola felvételi körzethatárának megállapítására javaslat  

Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal  

Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 
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Az ülés időpontja: 2017. november 15. (szerda) 

1. Beszámoló a helyi adók beszedésének időarányos teljesítéséről  
    Előterjesztő: polgármester 
    Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
    Véleményező: Pénzügyi Bizottság  

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról  

Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal  
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 

 

Az ülés időpontja: 2017. december 13. (szerda) 

1. Előterjesztés Demecser Város Képviselő-testületének 2018. évi Munkatervének 

jóváhagyására  

Előterjesztő: polgármester 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal  

Véleményezi: Ügyrendi Bizottság  

 

2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról  

Előterjesztő: jegyző 
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal  

Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 
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Melléklet a munkatervhez 

 
 

Demecser Város Képviselő-testület és bizottságai 2017. évi ülésterve 
 

 

2017.év  február 20 március 22. május 10. június 21. szeptember 13. november 15. december 13. 

Képviselő-
testület ülésének  

napja  
és ideje 
szerda 

15.00 óra 

 
hétfő 

du.15.00 
óra 

 
du.15.00 óra 

 
du.15.00 

óra 

 
du.15.00 óra 

 
 

du.17.00 óra 
közmeghallgatás 

 
du.15.00 óra 

 
du.15.00 óra 

 
du.15.00 óra 

Anyagküldés 
ideje: 

 
február 14. 

 
március 17. 

 
május 5. 

június 16. 
 
 

közmeghallgatás 
hirdetményének 

kihirdetése 
május 19. 

 

szeptember 8. november 10. december 8. 
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9) napirendi pont: Egyebek 
 
 
Váradi László (polgármester úr): megkérdezte, hogy egyebek napirendi ponton belül van-e 
valakinek kérdése, észrevétele. 
Megállapította, nem volt kérdés, észrevétel, ezért megköszönte a részvételt és 14 óra 45 
perckor a nyilvános ülést bezárta, majd zárt ülést rendelt el. 
 
A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta ülését. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Váradi László        Dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 


