
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2014. (IX. 25.) rendelete

a 4/2014. (IV. 29.) rendelet módosítására

Szajol Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről,

a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés I)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.~. Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormáiiyzat és Intézményei
2014. évi nyitó péiizmaradvány felosztását az alábbiak szerint engedélyezi, ezért a
zárszámadási rendelet 8/d melléklete helyébe a következő lép:

Szajoli
Szajol Szajol i Szajoli Közösségi
Községi Polgármesteri Tiszavirág Ház és
Onkormányzat Hivatal Ovoda Könyvtár

3211 Pénztár 1057640 820035 1475 104260
33 Bank számlák 43644412 73420 144073 151776
366 Egyéb sajátos elsz. 5120484 1972262 2064052 316736
44 kapott előleg helyi
adó 4636119
Pénzmaradvány össz.: 54458655 2865717 2209600 572772

Felosztása:
Személyi juttatások 5120484 1972262 2064052 316736
Felújítás/beruházás 5000000
Dologi kiadások 39702052 893455 145548 256036
Adó túlfizetés visszatér. 4636119
Összesen: 54458655 2865717 2209600 572772

2.*. Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az
veszti.

Szajol, 2014. szeptember 25.

Szöllősi ~J4kS~4jf
polgármest’~r

azt követő napon hatályát
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D .B o László
jegyző



Indokolás

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendeletéhez

a 2013. évi pénzmaradvány módosításához

1 .~-hoz

Szajol Község Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradványát a 4/2014. (IV. 29.) rendelettel
meghatározta. A jogszabályi változások miatt 2014. évben a maradványt a 36/2013. (IX. 13.)
NGM rendelet szerint kell meghatározni, melynek 10.~ (3) bekezdése 2014. V.1-től hatályos.
A rendelet 1. ~-a a 2014. évben felosztandó, 2013. évi pénzmaradványt tartalmazza, a
megváltozott jogszabályi rendelkezés szerint. Ennek megfelelően módosul Szajol Község
Önkormányzata zárszámadási rendeletének 8/d melléklete.

Hatályba léptető rendelkezés.

2.~-hoz

Szajol, 2014. szeptember 25.

Szöllősi z ef
polgármester

D~’~s~
jegyző



Hatásvizsgálati lap

Szajol Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről,
a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló

4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások
A javaslatnak várható társadalmi hatása nincs.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési kihatása külön nincs.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő
adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogatkotás elmaradásának várható
következményei
Az államháztartás szervezetei részére bevezetett új számviteli elszámolási szabályok
miatt volt szükség a rendelet módosítására.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Szajol, 2014. szeptember 25.

polgármeste


