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DEMECSER VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
26/2011.(XII.20.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
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) A működési célú hitel felvételének előirányzatát csökkenti 17 771 ezer 
forinttal és egyben a likvid hitel kiadási előirányzatát is csökkenti 
17 771 ezer forinttal. 

 
 

2.§ 

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

(II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (24) bekezdéssel egészül ki. 
 

18.§ 

 
(24) A központosított előirányzat helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó 

támogatás bevételi előirányzatát megemeli 3 785 ezer forinttal és egyben 
a DOC Demecser Óvoda részére 734 ezer forint személyi juttatást és 198 
ezer forint járulék, az Erkel Ferenc Művelődési Háznak 434 ezer forint 

személyi juttatást és 117 ezer forint járulék valamint az igazgatási 
tevékenységnél 1 813 ezer forint személyi juttatás és 489 ezer forint 
járulék előirányzatot biztosít. 
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3.§ 
 

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. 
(II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (25) bekezdéssel egészül ki. 
 

18.§ 
 

(25) Az E-on által visszautalt túlfizetéssel 4 972 ezer forinttal a bevételi 

előirányzatát megemeli és a közvilágítás dologi kiadására 4 972 ezer 
forintot biztosít.  

 
4.§ 

 

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. 
(II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (26) bekezdéssel egészül ki. 

18.§ 
 

(26) A támogatás értékű működési bevételét otthonteremtési támogatásra 

2 611 ezer forinttal megemeli és otthonteremtési támogatásra 2 611 ezer 
forint kiadási előirányzatot biztosít.  

 

5.§ 
 

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. 
(II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (27) bekezdéssel egészül ki. 

18.§ 

 
(27) Az OEP-től működésre átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát a járó 

beteg szakellátáshoz megemeli 1 396 ezer forinttal és  482 ezer forintot 
személyi juttatásra 117 ezer forintot járulék fizetési kötelezettségre és 
dologi kiadásra 797 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít. 

 
6.§ 

 

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. 
(II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (28) bekezdéssel egészül ki. 

18.§ 
 

(28) A támogatásértékű működési bevétel előirányzatát a Munkaügyi 

Központtól 1 574 ezer forinttal megemeli és a Polgármesteri Hivatalnál 
a közfoglalkoztatásnál 1 574 ezer forint összegű dologi kiadást 
engedélyez munkaruha és munkaeszköz beszerzésre. 
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7.§ 
 

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. 
(II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (29) bekezdéssel egészül ki. 

18.§ 

 
(29) A támogatásértékű működési bevétel előirányzatát a Munkaügyi 

Központtól hosszabb távú foglalkoztatásra 488 ezer forinttal megemeli 

és a Polgármesteri Hivatalnál a hosszabb távú közfoglalkoztatásra 
személyi juttatást 430 ezer forintot és járulék fizetésre 58 ezer forintot 

biztosít.  
 
 

8.§ 
 

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. 
(II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (30) bekezdéssel egészül ki. 

18.§ 

 
(30) A támogatásértékű működési bevétel előirányzatát a Munkaügyi 

Központtól rövidebb távú foglalkoztatásra csökkenti 7 384 ezer forinttal 

és a Polgármesteri Hivatalnál a rövidebb távú közfoglalkoztatásnál a 
személyi juttatás előirányzatát 6 506 ezer forinttal és a járulék fizetés 

előirányzatát 878 ezer forinttal csökkenti 
 
 

9.§ 
 

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. 
(II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (31) bekezdéssel egészül ki. 

18.§  
 

(31) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjától  a TÁMOP-1.1.2-11/1 "Decentralizált programok a 

hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért" programból kapott támogatás 
értékű működési bevételi előirányzatát megemeli 9 095 ezer forinttal és 

a foglalkoztatásra 7 161 ezer forintot személyi juttatásra és 1 934 ezer 
forintot járulék fizetési kötelezettségre biztosít. Az általános tartalék 
terhére 541 ezer forint saját forrást biztosít melyből személyi juttatás 

426 ezer forint és járulék fizetési kötelezettség 115 ezer forint.  
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10.§ 
 

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. 
(II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (32) bekezdéssel egészül ki. 

18.§ 

 
(32 )A támogatásértékű működési bevétel előirányzatát a DOC-hoz 

kapcsolódóan a Munkaügyi Központtól 730 ezer forinttal megemeli és a 

DOC-nál a közfoglalkoztatásra 643 ezer forintot személyi juttatásra és 87 
ezer forintot járulék fizetési kötelezettségre biztosít.  

 
 

11.§ 

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

(II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (33) bekezdéssel egészül ki. 
18.§ 

 

(33) A támogatásértékű működési bevétel előirányzatát az Országos 
Foglalkoztatási Közalapítványtól 1 274 ezer forinttal megemeli és a 
Polgármesteri Hivatalnál a közfoglalkoztatásnál 1 003 ezer forintot 

személyi juttatásra és járulék fizetési kötelezettségre  271 ezer forintot 
engedélyez. 

 
 

12.§ 

 
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 1 412 850 eFt-ban állapítja meg: 
 

A bevételi főösszegből 
Működési bevétel     1 301 410 eFt 

Melyből működési hiány          29 232 eFt 

Felhalmozási bevétel       111 440 eFt 
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Kiadások főösszegét 1 412 850 eF-ban állapítja meg. 
 

Ebből: 
 
Működési kiadások: 

Személyi juttatás       562 116 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok    139 018 eFt 
Dologi kiadások       346 241 eFt 

Pénzeszköz átadás egyéb támogatás     20 902 eFt 
szociális juttatások      222 659 eFt 

likvid hitel törlesztés         0 eFt 
működési célú általános tartalék         7 978 eFT 
működési céltartalék           2 496 eFt 

Összesen:              1 301 410 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. december 21. napján lép hatályba és a hatályba lépést 
követő napon hatályát veszti. 
 

 
 
Kiss Gyula        Barabás Jánosné dr. 

polgármester       jegyző 
 

 
Kihirdetési záradék: 
 

E rendeletet 2011. december 20. napján kihirdettem. 
 

        Barabás Jánosné dr. 
         jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

- 26/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelethez-  
 
 

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:  
  

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2011. évi költségvetés rendeletének módosítása egzakt 
módon nem mérhető, de a pályázott és vállalt kötelezettségekhez az 
előirányzatot hozzá rendeljük. 

  
II. GAZDASÁGI HATÁSOK: 

  
A közfoglalkoztatás biztosítása a lakosság gazdasági helyzetét javítja. 

  

III.  KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK: 
  

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása, nem okoz többlet 

költséget a végrehajtása. 
  

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 bevételekhez és a kiadásokhoz az előirányzatokat 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. 
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DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4516 DEMECSER KÉTEZER-EGY TÉR 1. 

 
Száma: 5978-5/2011. 
 

INDOKOLÁS 
- a 26/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelethez-  

 
 

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

 

 
1.§. 

 

Év végén a likvidhitel esetében a felvétel és visszafizetés egyenlegéhez kell 
előirányzatot biztosítani. / évvégén össze kell vezetni/.   

 
2.§. 

 

A létszámcsökkentésekről a Képviselő-testület döntött és a felmentési időből 
1 hónapra, a végkielégítési időből a felére kaptunk támogatást. A támogatás 

központosított, így elszámolási kötelezettség terheli. Önkormányzatunk a 
pályázott összeget megkapta és az elszámolás megtörtént. 
 

3.§. 
 

Az E-on-tól a túlfizetést sikerült visszakapni és a közvilágítás áthúzódó 

kiadására fordítottuk. 
 

4.§. 
 

Az otthonteremtési támogatásra év közben igényelt és kifizetett összeghez az 

előirányzat kerül biztosításra. 
 

5.§ 
 

2011. évben indult be településünkön a járó beteg szakellátó és a kapott 

támogatás előirányzata mind a bevételi, mind a kiadási így kerül be a 
költségvetésünkbe. 
 

6.§. 
 

A közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás dologi előirányzata kerül 
jóváhagyásra. 
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7.§. 
 

A hosszabb távú közfoglalkoztatás előirányzatát év elején csak becsülni 
tudtuk és most már a tényleges adatok alapján kerül meghatározásra az 
előirányzat. 

 
8.§. 

 

A rövidebb távú közfoglalkoztatás előirányzatát év elején csak becsülni 
tudtuk és most már a tényleges adatok alapján kerül meghatározásra az 

előirányzat. 
 

9.§. 

,A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához 
a TÁMOP-1.1.2-11/1 "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatásáért" programba sikeresen pályáztunk Az elnyert támogatást és 
a saját forrást biztosítjuk a rendelet módosításban. 

 

10.§. 
 

A  DOC intézményünk is pályázott közfoglalkoztatásra a kapott támogatás és 
kiadása kerül átvezetésre a rendeleten. 
 

11.§. 
 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól pályázott összeg kerül 

előirányzati szinten beépítésre a bevételi és a kiadási oldalon. 
 

Demecser, 2011. december 14. 
 
 

Tisztelettel: 
Kiss Gyula sk. 

polgármester 
 


