DEMJÉN KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELETE
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Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését
(1) 220. 503. 940 Ft bevétellel, ezen belül:
22. 987. 243 Ft működési támogatással
54. 748. 783 Ft közhatalmi bevétellel
4. 907. 018 Ft működési bevétellel
250. 000 Ft felhalmozási bevétellel
6. 995. 651 Ft működési célra átvett pénzeszközzel
8. 500. 000 Ft forint felhalmozási célú átvett pénzeszközzel
122. 115. 245 forint nyitó pénzkészlettel, valamint
(2) 220. 503. 940 Ft kiadással, ezen belül:
17. 616. 323 forint személyi kiadással
3. 184.333 forint közterhekkel
37. 892.157 forint dologi kiadással
3. 951. 968 forint települési szociális támogatással
10. 898. 000 forint működési célú pénzeszköz átadással
államháztartáson belülre
6. 585. 651 forint működési célú pénzeszköz átadással
államháztartáson kívülre
82. 245. 033 beruházási kiadással
56. 565. 619 forint felújítási kiadással
1. 564. 856 forint tartalékkal
hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 1. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásról a Képviselő-testület
dönt.
2.§ Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.,
2.,3., 4.,6., 11., és 12. számú mellékletek tartalmazzák.
3. § Az 1.§ (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti megbontását az 1.,
2., 5., 8., 9., 10., 11., és 12. számú mellékletek tartalmazzák.

3

2. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4.§ A várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről, az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
5.§ Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint
költségvetési folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve –
a 11. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben, a polgármester az előirányzatok
között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
7. § A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 14. melléklet szerinti tartalommal
hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a települési önkormányzat egyes szolgáltatásainak díjtételeit és a
térítési díjak mértékét a 7. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a dologi előirányzatoknál, 100 000 forint erejéig
szükség esetén saját hatáskörében hajtson végre előirányzat átcsoportosítást.
Erről az átcsoportosításról a következő testületi ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
3. Záró rendelkezések
10.§ (1) Hatályát veszti Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Demjén, 2018. február 14.
Fodor Géza
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve 2018. február 19.
Kiss Sándor
címzetes főjegyző

Kiss Sándor
címzetes főjegyző

