Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító, a többször módosított,
5/2012. (III. 01.) rendelet módosítására

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.
évi CLXXXIX. törvény, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény, a Magyarország
2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A Tartalék előirányzat felhasználását a Képviselő-testület az alábbiak szerint
engedélyezi:
Szajol Község Önkormányzata
Tartalék kiadás
-10.000.-eFt.
Civil szervezetek támogatása szakfeladat
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása
7.600.-eFt.
Folyadék szállításra alkalm. közmű építés szakfeladat
Beruházási célú támogatás Tiszapüspöki
2.000.-eFt.
Ár-és Belvíz védekezés szakfeladat
Dologi kiadások
400.-eFt.
2.§. A többlet bevételek előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi:
Lakóingatlan bérbeadás szakfeladat
Továbbszámlázott szolgáltatás bevételei
2.500.-eFt.
Dologi kiadások
2.500.-eFt.
Folyadék szállításra alkalm. közmű építés szakfeladat
Bérleti díj bevétele
500.-eFt.
Felhalmozási kiadás
500.-eFt.
Adó kiszabás és beszedés szakfeladat
Helyi adó bevétel
20.800.-eFt.
Ingatlan értékesítés szakfeladat
Felhalmozási bevétel
-20.300.-eFt.
Folyadék szállításra alkalm. közmű építés szakfeladat
Felhalmozási kiadások
500.-eFt.
Építményüzemeltetési szakfeladat
Előző évi pályázat beérkező támogatása
1.200.-eFt.
Folyadék szállításra alkalm. közmű építés szakfeladat
Felhalmozási kiadások
1.200.-eFt.
Közfoglalkoztatás szakfeladat
Közfoglalkoztatás támogatása
4.963.-eFt.
Személyi jellegű kiadás
4.963.-eFt.
Rendszeres gyermekvédelem pénzbeli ellátás szakfeladat
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás bevétele
1.357.-eFt.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
1.357.-eFt.
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3.§. Elmaradt bevételek miatti előirányzat módosítást a Képviselő-testület az alábbiak szerint
engedélyezi:
Épület építési szakfeladat
Felhalmozási bevétel
-15.000.-eFt.
Felhalmozási kiadás
-15.000.-eFt.
4.§. 2012.évi normatíva lemondás miatti előirányzat módosítást a Képviselő-testület az
alábbiak szerint engedélyezi:
Önkormányzatok elszámolása szakfeladat
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés
-4.-eFt.
Önkormányzat elszámolása költségvetési szerveivel
Intézmény finanszírozás
-4.-eFt.
5.§. A központi támogatások bevételi többletét a Képviselő-testület az alábbiak szerint
engedélyezi:
Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat
Bérkompenzáció támogatás
4.790.-eFt.
Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveivel
Intézmény finanszírozás
4.790.-eFt.
Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat
Szociális tűzifa támogatás
1.280.-eFt.
Egyéb önkormányzati eseti ellátások szakfeladat
Szociális támogatáshoz dologi kiadás
1.280.-eFt.
Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat
Adósságkonszolidáció
218.380.-eFt.
Finanszírozási műveletek szakfeladat
Hitel törlesztés
216.480.-eFt.
Dologi kiadások
1.900.-eFt.
6.§. Fejlesztési hitel felvételhez kapcsolódóan az előirányzat módosítását
az alábbiak szerint engedélyezi:
Finanszírozási szakfeladat
Fejlesztési hitel felvétele /IKSZT/
Épület építési szakfeladat
Felhalmozási kiadások
Dologi kiadások

a Képviselő-testület

10.000.-Ft.
8.000.-eFt.
2.000.-eFt.

7.§. Szakfeladatok közötti előirányzat átcsoportosítását a Képviselő-testület az alábbiak
szerint engedélyezi:
Épület építési szakfeladat
Felhalmozási kiadások
-1.480.-eFt.
Ár-és Belvízvédelem szakfeladat
Felhalmozási kiadások
1.480.-eFt.
Finanszírozási szakfeladat
Fejlesztési célú hiteltörlesztés
-16.942.-eFt.
Folyadék szállításra alkalm. közmű építés szakfeladat
Felhalmozási kiadások
4.746.-eFt.
Ár-és Belvíz védelem szakfeladat
Dologi kiadások
4.450.-eFt.
Építményüzemeltetés szakfeladat
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Dologi kiadások
Önkormányzatok elszámolás költségvetési szerveivel
Intézmény finanszírozás

2.031.-eFt.
5.715.-eFt.

8.§. (1) Jelen rendelet a többször módosított 5/2012. (III. 01.) rendeletet módosítja, a kiadási
és bevételi főösszeget 230.466.-eFt-tal növeli.
(2) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. december 31.
hatállyal kell alkalmazni.

Szajol, 2013. március 21.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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INDOKOLÁS
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (III. 21.) önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító,
többször módosított 5/2012. (III. 01.) rendelet módosítására

1.§.- hoz
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 10.000.-eFt. tartalékot képzett. A tartalék
előirányzat felosztásáról a Képviselő-testület dönt. Ezt tartalmazza az 1.§.
2.§.-hoz
A költségvetési év során az Önkormányzatnál nem tervezett bevételek realizálódtak,melyek
többlet bevételt jelentenek. A többlet bevételek fedezetéből teljesített kiadási előirányzatokat
tartalmazza ez a bekezdés. A bevételi és kiadási előirányzatok összegét 11.020.-eFt-tal növeli.
3.§.-hoz
2012. évre tervezett, iskola pályázathoz kapcsolódó bevétel nem realizálódott, ennek
előirányzat módosítását tartalmazza ez a paragrafus. A bevételi és kiadási előirányzatot 15
millió Ft-tal csökkenti.
4.§.
Az Önkormányzat 2012. októberi normatíva lemondása során, a csökkenő pedagógus létszám
miatt, csökkent a szakvizsga, továbbképzés támogatása. Ennek eredményeként az állami
támogatások összege 4.-eFt-tal csökkent, mely csökkenti az intézmény finanszírozás összegét.
5.§.-hoz
Az Önkormányzat központi támogatások jogcímen többlet támogatásra vált jogosulttá.
Bérkompenzációból 4.790.-eFt., szociális tűzifa támogatásból 1.280.-eFt., az önkormányzatok
adósság átvállalásából 218.380.-eFt. többlet bevételhez jutott az önkormányzat.
Összességében a kiadási és bevételi főösszeget 224.450.-eFt-tal növeli.
6.§.-hoz
Az IKSZT megvalósuláshoz kapcsolódóan fejlesztési hetel felvételére került sor, mely az
előirányzatokat 10.000.-eFt-tal növeli.
7.§.-hoz
A szakfeladatok közötti előirányzat átcsoportosítások a tényleges kiadásoknak megfelelő
összegek biztosítását szolgálják.
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8.§-hoz

A rendelet az Önkormányzat 2012. évi többször módosított költségvetési rendeletét
módosítja, a kiadási és bevételi főösszeget 230.466- ezer forinttal növeli. Az előirányzat
változások 2012. december 31-i hatállyal alkalmazandóak. A 2012. évi költségvetési zárás
ennek megfelelően készült el.

Szajol, 2013. március 21.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

