
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

9/2018.(VI.4.) önkormányzati rendelete   

 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

 

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 Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtását 235.881 e Ft bevétellel hagyja 

jóvá. 

 

2.§ A bevételeken belül, a kiemelt előirányzatok teljesítését, a Képviselő-testület, az alábbi 

összegekkel fogadja el: 

 

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről     23.468 e Ft 

b) Közhatalmi bevételek          68.609 e Ft 

c) Működési bevételek            5.634 e Ft 

d) Felhalmozási bevételek              800 e Ft 

e) Működési célra átvett pénzeszközök          4.519 e Ft 

f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               20 e Ft 

g) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                       61 e Ft 

h) Finanszírozási bevételek - államháztartáson belüli megelőlegezés          398 e Ft 

 

3.§ A Képviselő-testület, a 2017. évi költségvetés teljesítését, 114.089 e Ft kiadással hagyja 

jóvá. 

 

4.§ A kiadásokon belül, a Képviselő-testület, a kiemelt előirányzatok teljesítését, az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

a) Személyi juttatások             18. 517 e Ft 

b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     5. 079 e Ft 

c) Dologi kiadások              37. 159  e Ft 

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai              4. 330 e Ft 

e) Helyi önkormányzatok elszámolásából származó kiadások                          344 e Ft     

f) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre        15. 419  e Ft 

g) Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre – háztartásoknak             225 e Ft 

h) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          6.  944 e Ft 

i) Beruházási kiadások                3. 790 e Ft 

j) Felújítási kiadások               21. 871 e Ft 

k) Államháztartáson belüli megelőlegezések                 411 e Ft 

 

5. §  Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 2017-ben, 132.372 e Ft, záró pénzkészlete 2017. 

december 31-én 121.792 e Ft. 

 

6.§ 2017. december 31-én, az Önkormányzat eszközeinek értéke 868.076 e Ft, melyből a 

nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 715.946 e Ft, követelések 24.508 e Ft.  
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7.§ 2017. december 31-én, az Önkormányzat forrásainak értéke 868.075 e Ft, melyből saját 

tőke 864.027 e Ft, kötelezettségek 533 e Ft, passzív időbeli elhatárolások 1.963 e Ft. 

 

8.§ Az 1-7. §-okban meghatározott, 2017-ben teljesített bevételi és kiadási főösszegek 

részletezését, az egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, a könyvviteli mérleget, 

az eredmény-kimutatást, továbbá a 2017. évi kiadási és bevételi előirányzat-módosításokat a 

Képviselő-testület az alábbi mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá:  

  

1. melléklet Pénzforgalmi mérleg 

2. melléklet Bevételek és kiadások 

3. melléklet Költségvetési támogatások  

4. melléklet     Helyi adó bevételek 

5. melléklet Kiadások feladatonként 

6. melléklet     Bevételek feladatonként 

7. melléklet     Önkormányzatok általános és köznevelési , szociális feladataihoz kapcsolódó  

                         támogatások elszámolása 

8. melléklet      Működési célra átadott pénzeszközök 

9. melléklet      Pénzforgalmi egyeztetés 

10. melléklet    Felhalmozási kiadások 

11. melléklet    Mérleg 

12. melléklet    Eredmény kimutatás 

13. melléklet    Önkormányzati vagyon kimutatás 

14. melléklet    Önkormányzat rövid és hosszú távú kötelezettsége 

15. melléklet    Létszám kimutatás 

1. tájékoztató    Költségvetési kiadások 

2. tájékoztató   Költségvetési bevételek 

 

9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. december 31. napján 

hatályát veszti. 

 

 

Demjén, 2018. május 30. 

 

 

 

  Fodor Géza     Kiss Sándor 

  polgármester     címzetes főjegyző 

 

 

Záradék: 

Kihirdetve: 

2018. június 4.  

 

 

Kiss Sándor 

címzetes főjegyző 

 


