
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2014. (XI. 27.) rendelet tervezete 

 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 1/2014.(II.05.) rendelet módosítására 

 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1.§.A központi támogatások bevételi többletét a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
Szajol Községi Önkormányzat 
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel cofog 
Helyi önkormányzatok e-útdíj miatti bevételkiesés támogatása 3.762.-e Ft. 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás cofog 
Ingatlan beruházás 3.762.-e Ft. 
 
2.§. A többlet bevételek előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi: 
Szajol Községi Önkormányzat 
Adó vám és jövedék igazgatás cofog 
Iparűzési adó bevétel 13.000.-e Ft. 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás cofog 
Ingatlan beruházás 1.238.-e Ft. 
Beruházás áfa kiadás 3.000.-e Ft. 
Ingatlan felújítás 8.762.-e Ft. 
Civil szervezetek működésének támogatása cofog 
Működési kölcsön megtérülése 4.000.-e Ft. 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás cofog 
Ingatlan felújítás 4.000.-e Ft. 
Önkormányzatok általános igazgatási tev. cofog 
Egyéb működési célú támogatás Idős barát önkorm 100.-e Ft. 
Idősek nappali ellátása cofog 
Dologi kiadás 100.-e Ft. 
Szajoli Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati képviselők választás cofog 
Működési célú támogatás bevétele 967.-e Ft. 
Személyi jellegű kiadás 631.-e Ft. 
Munkaadókat terhelő járulékok 170.-e Ft. 
Dologi kiadások 166.-e Ft. 
 
3.§. A Tartalék előirányzat felhasználását a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
Szajol Községi Önkormányzat 
Általános tartalék elszámolása cofog 
Tartalékok -5.994.-e Ft. 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás cofog 
Ingatlan felújítás 1.238.-e Ft. 
Felújítás áfa kiadások 2.000.-e Ft. 
Zöldterület kezelés cofog 
Dologi kiadások 2.756.-e Ft. 
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4.§. (1) 1§-3§ a kiadási és bevételi főösszeget 21.829.-eFt-tal növelik. 
       (2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
Szajol, 2014. november 20. 
 
 
 
 
 
                           Szöllősi József                                               Dr. Bartók László 
                            polgármester                                                             jegyző 
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INDOKOLÁS 
Az Önkormányzat ……/2014. (XI. 27.) rendeletéhez 

 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító, 1/2014.(II.05.) rendelet 

módosítására 
 
 

1.§.-hoz 
 

Az Önkormányzat központi támogatások keretében többlet támogatásban részesült, e-útdíj 
bevezetése miatti helyi adó kiesés jogcímen. Ennek összege 3.762-e Ft. A központi támogatás 
bevételét és annak felhasználást tartalmazza az 1.§.  

 
2.§.- hoz 

 
Az Önkormányzat költségvetésében 2014. év eltelt időszaka során realizálódott többlet 
bevételeket tartalmazza a 2. §. 2014. évi iparűzési adóbevétel 13.000.- e Ft több az eredeti 
előirányzathoz képest. Az Önkormányzat civil szervezeteknek nyújtott kölcsön visszatérülése, 
a tervezetthez képest  4.000.- e Ft  többletet mutat. Idősbarát önkormányzat cím elnyerésével 
100.-e Ft támogatást kapott Önkormányzatunk. A választásokhoz kapcsolódó pénzügyi 
normatíva 967.- e Ft. Ez mindösszesen 18.067.-eFt többlet bevételt jelent 
Önkormányzatunknak 
 

3.§.-hoz 
 

Az Önkormányzat nem tervezett kiadásainak teljesítésére tartalékot képzett. E tartalék terhére 
teljesített kiadásokat tartalmazza ez a bekezdés.   
 

4.§.-hoz 
 
A rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és 
bevételi főösszeget 21.829.- ezer forinttal növeli.  
 
 
 
Szajol, 2014. november 20. 
 
 
 
 
 
                         Szöllősi József                                                       Dr. Bartók László 
                          polgármester                                                                    jegyző 
 


