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Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról 
 
 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. 

évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése b) pontjában, az államháztartásról 
szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott 

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

 
 

1.§ 

 
Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. 

(II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (23) bekezdéssel egészül 
ki. 
 

18.§ 
(23) Az általános tartalék előirányzatát csökkenti 7 771 ezer forinttal és 

egyben a likvid hitel kiadási előirányzatát megemeli 7 771 ezer forinttal. 
 

 

2.§ 
 

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. 

(II.15.)önkormányzati rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép 
 

1.§ 
A képviselő-testület Demecser város Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésének bevételi főösszegét 1 412 080 eFt-ban állapítja meg: 

A bevételi főösszegből 
   Működési bevétel                                       1 300 640 eFt 

Melyből működési hiány                                    47 003 eFt 
    Felhalmozási bevétel                                    111 440 eFt 
 

Kiadások főösszegét 1 412 080 eF-ban állapítja meg. 
Ebből:   
Működési kiadások: 

Személyi juttatás                                                555 496 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok                          136 510 eFt 



Dologi kiadások                                                  338 898 eFt 
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás                      20 902 eFt 

szociális juttatások                                             220 048 eFt 
likvid hitel törlesztés                                             17 771 eFt 
működési célú általános tartalék                            8 519 eFt 

működési céltartalék                                              2 496 eFt 

Összesen                                                         1 300 640 eFt. 
 
Felhalmozási kiadások: 

Beruházások                                                        36 147 eFt 
Felhalmozási hitel ( kötvény)                                 48 718 eFt 

Felhalmozási kötvény kamata                                 8 300 eFt 
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                         504 eFt        
Felhalmozási célú tartalék                                    17 771 eFt 

Összesen                                                            111 440 eFt       

 
 

3.§ 
 

Ez a rendelet 2011. szeptember 8. napján lép hatályba és a hatályba 

lépést követő napon hatályát veszti. 
 
          

                                                
Kiss Gyula                                      Barabás Jánosné dr.  

polgármester                                      jegyző 
 
 

 
Kihirdetési záradék: 
 

E rendeletet 2011. szeptember 7. napján 17.00 órakor kihirdettem: 
 

        Barabás Jánosné dr.  
          jegyző 



 
        

HATÁSVIZSGÁLATI LAP  
  
   

I.   TÁRSADALMI HATÁSOK:  
 

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2011. évi költségvetés rendeletének módosítása 
egzakt módon nem mérhető.   

  
II.  GAZDASÁGI HATÁSOK: 

Nincs.  

  
III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK: 

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása. 
  

IV.  KÖRNYEZETI HATÁSOK: 

Nincs.  
  

V.    EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK: 

 
A költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetnek egészségi 

következménye nincs. 
 

VI.   ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK: 

 
Nem ismert a rendelet-tervezet szempontjából adminisztratív terhet 

növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás. 
  

VII.  JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A 

JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ 
KÖVETKEZMÉNYE 

  

A pályázat benyújtásához az egyezőséget biztosítani kell. 
  

  
VIII.   JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, 

SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK. 

  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 

tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a 
végrehajtásnak. 



 

DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERÉTÓL 
4516 DEMECSER KÉTEZER-EGY TÉR 1. 

 
 
 

Száma: 5978-2/2011. 
 
 

INDOKOLÁS 
 

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
2/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról 

 

 
 

 
1.§. 

 

Az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására kiírt pályázathoz az 1. mellékletben előírás, hogy a 
finanszírozási műveletek nélkül számított működési bevételek és kiadások 

különbözetének meg kell egyeznie a Képviselő-testület költségvetési 
rendeletében a módosított likvidhitel felvételi előirányzatával. A módosítás 

technikai jellegű, hiszen év végén a likvidhitel esetében a felvétel és 
visszafizetés egyenlegéhez kell előirányzatot biztosítani. / évvégén össze kell 
vezetni/.  A módosítást követően a bevételi és kiadási előirányzatok összesen 

nem változnak, a működési célú kiadási előirányzatoknál történik 
átrendeződés a tartalék és törlesztés között. 

 
 
Demecser, 2011. szeptember 5. 

 
 
                               Tisztelettel 

        
                                                             Kiss Gyula sk. 

          polgármester 


