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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2016. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 
 
 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 1/2016.(II.11.) 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 -1.132.400.- Ft. 
Települési önkorm gyermekétkeztetési támogatás -1.493.544.- Ft. 
Bér kompenzáció támogatása 3.000.000.- Ft. 
Támogatás célú finanszírozási  műveletek cofog 
Intézmény finanszírozás kiadása, óvoda -1.132.400.- Ft. 
Gyermek étkeztetés cofog 
Dologi kiadások -1.493.544.- Ft. 
Más szerv részére végzett szolgáltatások cofog 
Személyi jellegű kiadások 2.362.000.- Ft. 
Munkaadókat terhelő járulékok 638.000.- Ft. 
 
 
2.§. Az Intézmények előirányzatainak módosítását a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
Szajoli Tiszavirág Óvoda 
Óvodai nevelés cofog 
Irányító szervi támogatás -1.132.400.- Ft. 
Személyi juttatások -765.670.- Ft. 
Munkaadókat terhelő járulékok -206.730.- Ft. 
Dologi kiadások -160.000.- Ft. 
 
 
3.§. (1) 1§-2§ a kiadási és bevételi főösszeget 374.056.-Ft-tal növelik. 
       (2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Szajol, 2016. szeptember 20. 
 
 
 

Szöllősi József      Dr. Bartók László 
   polgármester        jegyző 
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Indokolás 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2016. (IX. 20.) rendeletéhez 
 

 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító, 1/2016.(II.11.) rendelet 

módosítására 
 
 

1.§.-hoz 
 

Az Önkormányzat a központi költségvetésből, a létszám változások miatt támogatás 
lemondására kényszerült. A lemondás az Óvodai nevelési feladatokat és a gyermekétkeztetési 
feladatot érinti. A támogatás csökkenés 2.625.944.- Ft.  
A dolgozók jogszabályalapján történő bérkompenzációjához az Önkormányzatot többlet 
támogatás illeti meg, melynek összege 3 millió Ft. A központi költségvetéstől kapott 
támogatások módosítását tartalmazza az 1.§. 

 
 

2.§.- hoz 
 
Az Önkormányzat Intézményeinek előirányzat módosítását tartalmazza a 2.§. Az Óvoda 
költségvetését 1.132.400.- Ft.-tal csökkenti a módosított normatíva támogatás. 
  
 

3.§.-hoz 
 
A rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és 
bevételi főösszeget 374.056.- forinttal növeli.  
 
 
 
Szajol, 2016. szeptember 20. 
 
 
 
 

Szöllősi József      Dr. Bartók László 
   polgármester        jegyző 
 


