Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (II.15.) rendelet tervezete

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 gyermekétkeztetési támogatás
-2.661.924.- Ft.
Szociális tűzifa támogatás
1.049.020.- Ft.
Bérkompenzáció 2016. évi
391.535.- Ft.
Gyermekvédelmi természetbeli ellátás
1.026.600.- Ft.
Tartalék előirányzat
-2.661.924.- Ft.
Egyéb szociális ellátások cofog
Települési támogatások
1.049.020.- Ft.
Más szerv részére végzett szolgáltatások cofog
Személyi jellegű kiadások
391.535.- Ft.
Gyermekvédelmi ellátások cofog
Természetbeli gyermekvédelmi támogatás
1.026.600.- Ft.
2.§. A Közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételek és kiadások előirányzatainak módosítását a
Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi:
Szajol Községi Önkormányzat
Működési célú támogatási bevétel államházt.belülről
23.000.000.-Ft.
Személyi jellegű juttatások
15.000.000.-Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok
3.000.000.-Ft.
Felhalmozási kiadások
5.000.000.-Ft.
3.§. Felhalmozási célú támogatások, EU-s program, ASP rendszerhez történő csatlakozás pályázati
támogatás előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi:
Államháztartáson belülről EU-s támogatás bevétele
7.000.000.-Ft.
Informatikai eszközök beszerzése
3.150.000.-Ft.
Személyi jellegű kifizetések
3.850.000.-Ft.
4.§. A bér megtakarítás terhére a jutalom előirányzatának növelését az alábbiak szerint engedélyezi a
Képviselő-testület:
Szajol Községi Önkormányzat
Törvény szerinti alapilletmények
-900.000.- Ft.
Jutalom
900.000.- Ft.
Szajoli Polgármesteri Hivatal
Törvény szerinti alapilletmények
-1.000.000.-Ft.
Egyéb személyi juttatások
-1.000.000.-Ft.
Jutalom
2.000.000.-Ft.

5.§.Az iparűzési adó bevétel tervezett előirányzatának elmaradását az alábbiak szerint
engedélyezi a Képviselő-testület:

Iparűzési adó bevétel

-49.000.000.-Ft.
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Gépjármű adó bevétel
Ingatlan értékesítés bevétele
Betegséggel kapcsolatos ellátások
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Ingatlanok felújítása
Tartalék

1.000.000.-Ft.
5.000.000.-Ft.
-4.100.000.-Ft.
-10.000.000.-Ft.
-22.700.000.-Ft.
-6.200.000.-Ft.

6.§. Tartalék előirányzat terhére az alábbi módosításokat engedélyezi a Képviselő-testület:
Tartalék
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Dologi kiadások teljesítése

-11.932.000.- Ft.
2.900.000.-Ft.
4.107.000.-Ft.
4.925.000.-Ft.

7.§. Az Önkormányzat intézményeinél az előirányzatok átcsoportosítását az alábbiak szerint
engedélyezi a Képviselő-testület:
Szajoli Polgármesteri Hivatal
Dologi kiadások
-2.270.000.-Ft.
Személyi jellegű kiadások
1.000.000.-Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok
1.200.000.-Ft.
Felhalmozási kiadások
70.000.-Ft.
Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Dologi kiadások
-190.000.-Ft.
Személyi jellegű kiadások
30.000.-Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok
160.000.-Ft.

8.§ Többlet bevétel felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi a Képviselő-testület:
Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Szolgáltatások ellenértéke
500.000.-Ft.
Személyi jellegű kifizetések
500.000.-Ft.
9.§. (1) 1§-8§ a kiadási és bevételi főösszeget 12.694.769.-Ft-tal csökkenti
(2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016.december 31.-i
hatállyal kell alkalmazni
Szajol, 2017.január 31.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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INDOKOLÁS
Az Önkormányzat ……/2017.(II.15.) rendeletéhez

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

1.§.-hoz
Az Önkormányzatot a központi költségvetésből megillető támogatások év közbeni változását
tartalmazza ez a bekezdés. Gyermekétkeztetés támogatásáról az év közbeni létszám
változások miatt 2.661.924.-Ft-ról le kellett mondanunk. Év közben szociális tűzifa
támogatásra 1.049.020.-Ft-ot, míg gyermekvédelmi támogatásra 1.026.600.-Ft-ot kapott
önkormányzatunk.
2.§.- hoz
A közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmazza a 2.§.

3.§.-hoz
Az Önkormányzatnak 2017. január 01-től csatlakoznia kell az ASP rendszerhez. Ennek
költségeihez pályázatot nyújthattunk be, amelyen 7 millió Ft. támogatást nyertünk.

4.§.-hoz
Az intézményeknél keletkezett bérmegtakarítás felhasználását engedélyezi a testület.

5.§.-hoz
A tervezett iparűzési adó bevétel az év során 49 millió forinttal elmaradt a tervezettől. Ez a
forrás csökkenés más tervezett felhalmozási kiadások elmaradását vonta maga után az év
során.
6.§.-hoz
A rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetési tartalékának terhére engedélyez
kiadásokat.
7.§.-hoz
Az Önkormányzat intézményeinek előirányzat átcsoportosítását tartalmazza a 7.§.
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8.§.-hoz
A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 500 e Ft. többlet bevételének felhasználását tartalmazza
a 8.§.
9. §.-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Szajol, 2017.január 31.

Szöllősi József
Polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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