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T Á J É K O Z T A T Ó 

Demjén Község Önkormányzatának vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, kötelezettség- 

vállalásairól a 2019. október 13.-i választások előtt 

A tájékoztató 2019. szeptember 11-i állapotnak megfelelően készült 

Demjén község polgármestere az alábbiakban részletes tájékoztatást tesz közzé a helyi 

önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő- testület megalakulását 

követően keletkezett valamint a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. 

Az önkormányzat költségvetési politikájában a költségvetési tervek készítésekor 2014-2019. 

között az alábbi főbb szempontok kerültek fegyelembe vételre, melyek a végrehajtás során is 

érvényben maradtak: 

- pénzügyi stabilitás, 

- költségvetési egyensúly biztosítása, 

- biztonságos gazdálkodás, költségvetési tartalékképzés, 

- működőképesség megtartása, 

- gazdálkodási fegyelem, belső tartalék feltárása. 

- a fejlesztésekhez szükséges saját forrás biztosítása 

Gazdálkodásunk során a bevételek reális és a kiadások szigorú megtervezése biztosította a 

pénzügyi egyensúlyt.  

Az elmúlt önkormányzati ciklusban csupán 2019-ben, módosított előirányzatként terveztük 

fejlesztési célú hitel felvételét. Erre nem került sor, fejlesztési céljainkat hitel felvétele nélkül 

is teljesíteni tudtuk. A ciklus során fontos szempont volt, hogy elkerüljük a működési célú 

hitel felvételét. Ezt is sikerült teljesítenünk. Önkormányzatunk sem működési, sem fejlesztési 

célú hitelt nem vett fel, így ezzel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség nem terheli 

költségvetésünket.   

A fejlesztésekre tartalékolt összegeket a felhasználásig folyamatosan a bankszámlán kezeltük. 

Tartós betét lekötéssel nem rendelkezik az önkormányzat. 

Önkormányzatunk az elmúlt öt évben a kötelező és a jelentős számú önként vállalt feladatai 

ellátásához, valamint a tervezett beruházásokhoz a forrásokat biztosította.  

A Képviselő-testület döntéseivel, az éves költségvetési rendeletek elfogadásával, a 

gazdálkodási keretek meghatározásával biztosította az önkormányzati vagyon növekedését és 

az ehhez szükséges forrásokat. 

Önkormányzatunk pénzügyi helyzetét és kötelezettségeit részletesen az alábbi mellékletek 

mutatják be: 
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1. számú melléklet    A vagyon alakulása 2014- 2018 (2018.12.31-ig) 

2. számú melléklet    Folyamatban lévő felújítások és beruházások  

3. számú melléklet    Elbírálás alatt lévő pályázataink 

4. számú melléklet   Adóbevételek, éves költségvetési támogatások 

5. számú melléklet   Követelések és kötelezettségek 

6. számú melléklet   Az Önkormányzat pénzkészlete 2019.09.13-én 

7. számú melléklet               Jelentés az adókövetelések alakulásáról 2019. szeptember 10-ig 

8. számú melléklet   Beszámoló az önkormányzat 2015-2019. közötti gazdasági  

programjának végrehajtásáról (2019)  

 

 

 
 

Demjén, 2019. szeptember 11. 
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