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DEMECSER VÁROS  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.  

Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 

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

 

Kivonat 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. július 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

82/2017.(VII.27.) számú 

határozata 

 

Demecser Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.21.) 

rendeletének módosításáról 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

1. Demecser Város Önkormányzatánál megemeli az óvodapedagógusok munkáját 

segítők kiegészítő támogatását 2.001.818,- forinttal és a Demecseri Óvodai Társulás 

támogatását megemeli 2.001.818,- forint összeggel.  

 

2. Demecser Város Önkormányzatánál a feladatalapú támogatást az óvodánál csökkenti 

747.433,- forinttal, és ugyanezen összeggel a Demecseri Óvodai Társulás támogatását 

is csökkenti.  

 

3. Demecser Város Önkormányzatánál a szociális ágazatban a feladatalapú támogatás - 

minimálbér és garantált bérminimum ellentételezésére - előirányzatát 9.022.791,- 

forinttal megemeli és 9.022.791,- forinttal a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti 

Társulás támogatását is megemeli. 

 

4. Demecser Város Önkormányzatánál a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

támogatását 3.500.000,- forinttal csökkenti és a Demecseri Nonprofit Kft. támogatását 

megemeli 3.500.000,- forinttal. 

 

5. Demecser Város Önkormányzatánál a feladatalapú támogatást a szociális ágazatban 

megemeli 12.124.080,- forinttal, és ugyanezen összeggel a Demecseri Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás támogatását is megemeli.  

 

6. Demecser Város Önkormányzatánál a béremelés különbözetének támogatás 

előirányzatát megemeli 1.001.500,- forinttal és a dologi kiadást csökkenti 4.392.065,- 

forinttal.  Egyúttal a személyi juttatás előirányzatát megemeli 4.283.700,- forinttal és 

járulékfizetési kötelezettségre biztosított előirányzatot megemeli 1.109.865,- forinttal. 

A személyi és járulék emelés érinti a védőnői szolgálatot, a temető fenntartást és a 

háziorvosi szolgálatot.  
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7. Demecser Város Önkormányzatánál az államháztartáson kívüli forrásból kapott 

támogatás összegét megemeli 3.000.000,- forinttal és a tartalékot is megemeli 

ugyanezen összeggel. 

 

8. Demecser Város Önkormányzatánál a feladatalapú támogatást a gyermekétkeztetésnél 

csökkenti 982.410,- forinttal, és ugyanezen összeggel a tartalékot is csökkenti.  

 

9. Demecser Város Önkormányzatánál az EU-s pályázatok megvalósításához Áht-n 

belülről felhalmozási célra kapott támogatás összegét megemeli 586.841.143,- 

forinttal és egyben beruházási kiadásra 586.841.143,- forintot biztosít.  

 

10. Demecser Város Önkormányzatánál az EU-s pályázatok megvalósításához Áht-n 

belülről működési célra kapott támogatás összegét megemeli 118.787.355,- forinttal és 

egyben személyi juttatásra 31.157.205,- forintot, járulék-fizetési kötelezettségre 

8.239.645,- forintot és dologi kiadásra 79.390.505,- forintot biztosít.  

 

11. Demecser Város Önkormányzatánál a külterületi utak fejlesztéséhez és az Arany János 

út kiszélesítéséhez a beruházásokra biztosított saját forrás előirányzatát csökkenti 

5.615.000,- forinttal és a beruházás csökkentésével azonos összegben az 

önkormányzatnál a dologi kiadás előirányzatát megemeli.  

 

12. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat szerint a 2017. évi költségvetési rendelet 

módosítását készítse elő.  

 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

 

Váradi László       Dr. Mátyás B. Szabolcs 

polgármester              jegyző 

 


