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Demjén Község Önkormányzata 
Polgármestere 

3395. Demjén, Kossuth tér 1. Telefon: 36/550-300 
e-mail:polgarmester@demjen.hu 

 

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 politikája 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. 

Az egyensúly megteremtésében a bevételek reális és a kiadások szigorú megtervezése 

biztosította az egyensúlyt.  

A költségvetések készítése során, 2019 évben terveztünk módosított előirányzatként 

fejlesztési célú hitel felvételt, melynek felvételére, 2019. szeptember 11. napjáig nem került 

sor. A hitel tervezésekor fontos szempont volt, hogy a működési hitel felvétel teljesítését 

lehetőleg kerülje el az önkormányzat. Jelenleg nincs működési és fejlesztési hitele az 

önkormányzatnak. 

A fejlesztésekre tartalékolt összegeket a felhasználásig folyamatosan a bankszámlán kezeltük. 

Tartós betét lekötéssel nem rendelkezik az önkormányzat. 

1. számú melléklet  A vagyon alakulását  mutatja 2014- 2018. 12.31-ig. 

2. számú melléklet  A folyamatban lévő  felújításokat  és beruházásokat  mutatja, be 

melyből látszik, hogy 2019. évben jelentős  pályázati támogatást önerőt tudtunk 

biztosítani. 

3. számú melléklet  A jelenleg benyújtott elbírálás alatt lévő pályázatainkat tartalmazza. 

4. számú melléklet Az önerő biztosításához szükséges pénzügyi forrás a helyi 

adóbevételekből adódik, melyet éves bontásokban tartalmaz, továbbá bemutatásra 

kerültek az éves költségvetési támogatások. 

5. számú melléklet A követeléseket és kötelezettségeket tartalmazza. 
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6. számú melléklet 2019.09.13-én az Önkormányzat rendelkezésre álló pénzkészletet 

tartalmazza. 

7. számú melléklet Beszámoló az önkormányzat 2015-2019. közötti időszak gazdasági 

programjának végrehajtásáról- melyet a Képviselő- testület 2019 tavaszán tárgyalt. 

 

Összességében az önkormányzat az elmúlt öt évben a kötelező feladatai és a jelentős számú 

önként vállalt feladatai ellátásához, valamint a szükséges beruházásokhoz a forrásokat 

biztosította.  

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

gazdálkodási keretek meghatározásával biztosította az önkormányzati vagyon növekedését és 

az ehhez szükséges forrásokat. 

 

 
 

Demjén, 2019. szeptember 11. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Fodor Géza 

polgármester 

 

 


