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Kivonat 
 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2016. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2016.(IX.23.) számú  

határozata 

 

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

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

1. A Demecseri Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványát 440 ezer forintban állapítja 

meg, melyből felhalmozási kiadásra 440 ezer forintot biztosít.  

 

2. Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi maradványát 230 ezer 

forintban állapítja meg, melyből dologi kiadásra 230 ezer forintot biztosít.  

 

3. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a 2015. évi maradvány összegét 6.515 

ezer forinttal és az alábbi kiadásokra 6.515 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít:  

 

    ezer forintban 

Megnevezés 

összes 

kiadás 

ebből 

személyi 

ebből 

járulék ebből dologi 

védőnők 3058 1000 270 1788 

feladatalapú 

visszafizetésre 3457     3457 

összes maradvány 6515 1000 270 5245 

 

 

4. Demecser Város Önkormányzatánál a 2. számú háziorvosi körzet működéséhez 

biztosított dologi kiadást csökkenti 3.000 ezer forinttal és egyben az általános 

tartalékot is megemeli 3.000 ezer forinttal.  Az OEP-től a 2. számú háziorvosi körzet 

finanszírozására kapott bevétellel, 4.655 ezer forinttal megemeli a bevételi 

előirányzatát és a háziorvosi körzet kiadásához személyi juttatásra 79 ezer forintot, 
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járulékfizetési kötelezettségre 21 ezer forintot, dologi kiadásra 4.555 ezer forintot 

biztosít.  

 

5. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatását 5.530 ezer forinttal és egyben pénzeszköz átadásként Áht-

n kívülre 5.530 ezer forintot biztosít. 

 

6. Demecser Város Önkormányzatánál a szünidei étkeztetéshez és a 

gyermekétkeztetéshez kapott többlettámogatás összegével 3.342 ezer forinttal 

megemeli a bevételi előirányzatot és egyben személyi juttatásra 1.096 ezer forintot, 

járulékfizetési kötelezettségre 295 ezer forintot és dologi kiadásra 1.951 ezer forintot 

biztosít.  

 

7.  Demecser Város Önkormányzatánál a szociális feladatlapú támogatás összegét 

csökkenti 2.529 ezer forinttal és egyben és a Demecser Szociális és Gyermekjóléti 

Társulás támogatását is csökkenti 2.529 ezer forinttal. 

 

8. Demecser Város Önkormányzatánál az óvodai feladatlapú támogatás összegét 

csökkenti 1.149 ezer forinttal és egyben és a Demecseri Óvodai Társulás támogatását 

is csökkenti 1.149 ezer forinttal. 

 

9. Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a civil szervezetek támogatását 1.500 

ezer forinttal, a Központi Orvosi Ügyelet támogatását 2.300 ezer forinttal és egyben az 

általános tartalékot megemeli 3.800 ezer forinttal. 

 

10. Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál a dologi kiadást csökkenti 60 ezer forinttal és 

egyben személyi juttatásra 30 ezer forintot és járulékfizetési kötelezettségre 30 ezer 

forintot biztosít. Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál a dologi kiadást csökkenti 500 

ezer forinttal és egyben az intézményi támogatást is csökkenti 500 ezer forinttal.  

Demecser Város Önkormányzatánál az Erkel Ferenc Művelődési Ház intézményi 

támogatását csökkenti 500 ezer forinttal és az általános tartalékot megemeli 500 ezer 

forinttal. 

 

11. A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál csökkenti a személyi juttatás előirányzatát 

2.000 ezer forinttal és a járulékfizetési előirányzatot 540 ezer forinttal és egyben a 

dologi kiadást megemeli 2.540 ezer forinttal. 

 

12. Demecser Város Önkormányzatánál az egyéb bevétel bevételi előirányzatát megemeli 

2.300 ezer forinttal és egyben az általános tartalékot is megemeli 2.300 ezer forinttal. 

 

13. Demecser Város Önkormányzatánál a 2016. évi diákmunkára átvett bevétel 

előirányzatát megemeli 2.335 ezer forinttal és személyi juttatásra 1.839 ezer forintot és 

járulékfizetési kötelezettségre 496 ezer forintot engedélyez.  

 

14. Demecser Város Önkormányzatánál a területalapú támogatás előirányzatát megemeli 

200 ezer forinttal és egyben a mezőgazdasági programhoz 200 ezer forint dologi 

kiadást engedélyez. 
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15. Demecser Város Önkormányzatánál a Demecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

bevételi előirányzatát megemeli 130 ezer forinttal és egyben a települési támogatás 

összegét is megemeli 130 ezer forinttal. 

 

16. Demecser Város Önkormányzatánál a vendégebéd bevételi előirányzatát megemeli 

6.000 ezer forinttal és egyben dologi kiadásra 5.250 ezer forintot és beruházásra 750 

ezer forintot engedélyez. 

 

17. Demecser Város Önkormányzatánál az iparűzési adóbevétel előirányzatát megemeli 

4.000 ezer forinttal és egyben az általános tartalékot is megemeli 4.000 ezer forinttal. 

 

18. Demecser Város Önkormányzatánál a Demecseri Polgármesteri Hivatal támogatására 

az általános tartalékból 1.672 ezer forintot biztosít. A Demecseri Polgármesteri 

Hivatalnál megemeli az önkormányzati támogatás bevételét 1.672 ezer forinttal, 

személyi juttatásra 810 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 232 ezer forintot, 

és dologi kiadásra 630 ezer forintot engedélyez.  

 

19. Demecser Város Önkormányzatánál a könyvtári feladat számára az általános 

tartalékból 1.769 ezer forintot biztosít, melyből személyi juttatás 1.157 ezer forint, 

járulékfizetési kötelezettség 312 ezer forint és dologi kiadás 300 ezer forint. 

 

20. Demecser Város Önkormányzatánál az általános tartalékból 1.000 ezer forintot biztosít 

a települési támogatás előirányzatára. 

 

21. Demecser Város Önkormányzatánál az általános tartalék terhére 4.000 ezer forint 

dologi kiadást engedélyez a közmunka saját forrásához.  

 

22. Demecser Város Önkormányzatánál az általános tartalék terhére szökőkút felújításra 

és a tornacsarnok ablakcseréjére 1.418 ezer forint felújítási és beruházási kiadást 

engedélyez. Demecser Város Önkormányzatánál az általános tartalék terhére 

(útkarbantartás, közterületek karbantartása, egyéb kötelező önkormányzati feladat) 

3.741 ezer forint dologi kiadást engedélyez. 

 

23. Felkéri a Polgármestert a határozat szerint a 2016. évi költségvetési rendelet 

módosítását készítse elő.  

 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

 

Váradi László      Dr. Mátyás B. Szabolcs 

polgármester            jegyző 

 

 

A határozatról értesülnek:  

1. Polgármesteri Hivatal irodavezetők 

2. Irattár 

 
 


