
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (III. 03.) rendelet-tervezete 

 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 2/2015.(II.12.) 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 előirányzat változását a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
Szajol Községi Önkormányzat 
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel cofog 
Települési önkorm köznevelési feladat támogatása -324.-e Ft. 
Települési önkorm köznevelési feladat támogatása 277.-e Ft. 
Települési önkorm gyermekétkeztetési támogatás -1.770.-e Ft. 
Szociális feladatok támogatása 6.336.-e Ft. 
Szociális tűzifa támogatás 1.831.-e Ft 
Bérkompenzáció 2015. évi  2.088.-e Ft. 
Bérkompenzáció 2014. évről áthúzódó 323.-e Ft. 
Gyermekvédelmi természetbeli ellátás 1.549.-e Ft. 
Óvodai nevelés, ellátás cofog 
Intézmény finanszírozás kiadása -324.-e Ft. 
Iskola működtetése cofog 
Dologi kiadások 277.-e Ft. 
Lakhatással kapcsolatos támogatások cofog 
Lakásfenntartási támogatás 2.600.-e Ft. 
Dologi kiadások 1.831.-e Ft. 
Munkanélküliek ellátása cofog 
Rendszeres szociális segély 500.-e Ft. 
Egyéb szociális pénzbeli ellátások cofog 
Települési támogatások 1.466.-e Ft. 
Önkormányzati rendezvények cofog 
Személyi jellegű kiadások 2.411.-e Ft. 
Gyermekvédelmi ellátások cofog 
Természetbeli gyermekvédelmi támogatás 1.549.-e Ft. 
 
2.§. A tartalék előirányzat terhére az előirányzatok módosítását a Képviselő-testület az 
alábbiak szerint engedélyezi: 
Szajol Községi Önkormányzat  
Dologi kiadások 39.789.-e Ft. 
Felhalmozási kiadások 4.543.-e Ft. 
Tartalék -44.332-e Ft. 
 
3.§. Nyári diákmunka támogatás bevétele és az ahhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok 
módosítását a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi: 
Község gazdálkodás cofog 
Támogatások államháztartáson belülről 790.-e Ft. 
Személyi jellegű kiadások 630.-e Ft. 
Járulékok 160.-e Ft. 
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4.§. Az Intézmények előirányzatainak módosítását a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
Szajoli Tiszavirág Óvoda 
Óvodai nevelés cofog 
Irányító szervi támogatás -324.-e Ft. 
Személyi juttatások -324.-e Ft. 
Személyi jellegű kiadások -84.-e Ft. 
Járulékok 84.-e Ft. 
Dologi kiadások -208.-e Ft. 
Felhalmozási kiadások 208.-e Ft. 
Szajoli Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási tevékenység cofog 
Dologi kiadások -3.962.-e Ft. 
Személyi jellegű kiadások 2.000.-e Ft. 
Járulékok 1.962.-e Ft. 
Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 
Személyi jellegű kiadások -15.-e Ft. 
Járulékok 15.-e Ft. 
 
5.§. A Képviselő-testület a Csiribiri Alapítvánnyal szemben fennálló 3.341.924.-Ft. 
követelését elengedi. 
 
6.§. A Képviselő-testület a Szajol Községi Labdarúgó Klubbal szemben fennálló 342.259.-Ft. 
követelését elengedi. 
 
7.§. (1) 1§-6§ a kiadási és bevételi főösszeget 11.100-eFt-tal növelik. 
       (2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 
2015.december 31.-i hatállyal kell alkalmazni 
 
 
Szajol, 2016. március 3. 
 
 
 
 
                           Szöllősi József                                                       Dr. Bartók László 
                            polgármester                                                                   jegyző 
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INDOKOLÁS 
 

Az Önkormányzat ……/2016. (III. 03.) rendeletéhez  
 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító, 2/2015. (II. 12.) rendelet 
módosítására 

 
1.§.-hoz 

 
Az Önkormányzatot a központi költségvetésből többlet támogatás illette meg az év során, a 
változott mutatószámok alapján. A központi költségvetéstől kapott támogatás bevételét és 
annak felhasználást tartalmazza az 1.§., 10.310.- e Ft. összegben 

 
2.§.- hoz 

 
A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben tartalékot képzett az év során keletkező 
kiadások fedezetére, melynek felhasználásáról a döntési jogot magánál tartja. 
Az Önkormányzat költségvetésében 2015. évben a működés során keletkezett többlet 
igényeket, főként közüzemi díjak, működéshez szükséges beszerzések kiadásainak fedezetéül 
szolgáló tartalék előirányzat felhasználását tartalmazza a 2.§. A tartalék összege 44.332.-e Ft.-
al csökken. Záró előirányzata 3,006.-e Ft. maradt. 
 

3.§.-hoz 
 
Az Önkormányzat csatlakozott 2015-ben a nyári diákmunka foglalkoztatáshoz, ennek kiadási 
és bevételi összegét tartalmazza a 3.§., 790.-eFt. tényleges összeggel. 
 

4-5.§.-hoz 
 

Az elmúlt pályázati ciklusban Európai Uniós pályázatok finanszírozására az Önkormányzat 
támogatásával, szoros együttműködésben, 2 projektet valósított meg a Csiribiri Alapítvány és 
a Szajol Községi Labdarúgó Klub. Mindkét civil szervezet esetében önkormányzati 
tulajdonban lévő terület, épület kialakítása, felújítása valósult meg. Mivel a támogatás utó 
finanszírozott volt, a sikeres megvalósítás elengedhetetlen feltétele volt, hogy az 
Önkormányzat ehhez pénzben hozzájáruljon, kölcsön nyújtása formájában. A pályázatok 
zárszámadása megtörtént, végleges elszámolásra került sor. A ténylegesen felmerült 
költségekből az e bekezdésekben szereplő összegek nem kerültek finanszírozásra, ezért a 
megvalósítók ezt az összeget nem tudták az Önkormányzatnak visszafizetni. (Csiribiri 
Alapítvány esetében a pályázat 60%-40%-os finanszírozási arányú volt.) Ez követelésként az 
Önkormányzat mérlegében kimutatásra került. A pályázati ciklus lezárulásával most már 
biztosra tudható, hogy semmilyen keretből nem kerül finanszírozásra a „hiányzó” összeg. 
Mivel mind két szervezet önkormányzati vagyont növelő beruházást hajtott végre, non-profit 
szervezetek, nem várható el erre a célra bevételük. Ezért a követelés elengedését tartalmazza 
rendelet tervezet 4. és 5. bekezdése, összesen 3.684.183.-Ft. összegben.  

 
6.§.-hoz 

 
Az Önkormányzat Intézményeinek előirányzat módosítását tartalmazza a 4. bekezdés. Az 
Óvoda költségvetését 324.-e Ft.-tal csökkenti, a többi intézménynél költség 
átcsoportosításokat tartalmaz a rendelet.  
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7.§.-hoz 

 
A rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és 
bevételi főösszeget 11.100.- ezer forinttal növeli.  
 
 
 
Szajol, 2016. március 3. 
 
 
 
 
 
                           Szöllősi József                                                       Dr. Bartók László 
                            polgármester                                                                   jegyző 
 


