
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2017. (X. 31.) rendelet-tervezete 

 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017.(II.15.) 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.§.TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú, Szajoli Orvosi Rendelő felújítása pályázaton nyert 
támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi: 
EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatti  
felhalmozási célú támogatások 83.999.998.-Ft. 
Felhalmozási kiadások 60.165.747.-Ft. 
Felhalmozási célú áfa kiadás 16.244.751.-Ft. 
Személyi jellegű kiadások 1.950.000.-Ft. 
Személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulékok 473.800.-Ft. 
Dologi kiadások 4.067.480.-Ft.  
Dologi kiadások áfa 1.098.220.-Ft. 
 
2.§. TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, Szajoli piac építése című pályázaton nyert támogatást a 
Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi: 
EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatti  
felhalmozási célú támogatások 69.999.999.-Ft. 
Felhalmozási kiadások 50.228.346.-Ft. 
Felhalmozási célú áfa kiadás 13.561.653.-Ft. 
Személyi jellegű kiadások 1.344.000.-Ft. 
Személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulékok 326.000.-Ft. 
Dologi kiadások 3.677.063.-Ft.  
Dologi kiadások áfa 862.937.-Ft. 
 
3.§. TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011 azonosító számú, Szajoli Tiszavirág Óvoda Bővítése és Felújítása című 
pályázaton nyert támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi: 
EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatti  
felhalmozási célú támogatások 49.999.999.-Ft. 
Felhalmozási kiadások 35.758.268.-Ft. 
Felhalmozási célú áfa kiadás 9.654.731.-Ft. 
Személyi jellegű kiadások 1.500.000.-Ft. 
Személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulékok 364.500.-Ft. 
Dologi kiadások 2.250.000.-Ft.  
Dologi kiadások áfa 472.500.-Ft. 
 
4.§. A központi támogatások előirányzat változását a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
Szajol Községi Önkormányzat 
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása -7.182.-Ft. 
Dologi kiadások ( vásárolt élelmezés)  -7.182.-Ft. 
 
5.§. (1) 1-4.§ a kiadási és bevételi főösszeget 203.992.814.-Ft-tal növelik. 
       (2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
Szajol, 2017.október 18. 
 
 
 
 Szöllősi József      Dr. Bartók László 
         polgármester                jegyző 



INDOKOLÁS 
Az Önkormányzat ……/2017. (X. 31.) rendeletéhez 

 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító, 3/2017.(II.15.) rendelet 

módosítására 
 

1.§.-hoz 
 

Az Önkormányzat által 2016.év tavaszán beadott TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító 
számú, Szajoli Orvosi Rendelő felújítása pályázata nyert. Az elnyert összeg 83.999.998.-Ft. 
Ennek felhasználását tartalmazza az 1.§.   

 
2.§.- hoz 

 
Az Önkormányzat által 2016.év tavaszán beadott TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001 azonosító 
számú, Szajoli piac építése című pályázata nyert. Az elnyert összeg 69.999.999.-Ft. Ennek 
felhasználását tartalmazza a 2.§. 
  

3.§.-hoz 
 

Az Önkormányzat által 2016.év tavaszán beadott TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011 azonosító 
számú, Szajoli Tiszavirág Óvoda Bővítése és Felújítása című pályázata nyert. Az elnyert 
összeg 49.999.999.-Ft. Ennek felhasználását tartalmazza a 3.§. 
 

4.§.-hoz 
 

A központi költségvetésből kapott támogatások módosítását tartalmazza az 4.§.  A májusi 
felmérés alapján, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatásról történt lemondás. 
Ennek összegét tartalmazza a 4.§. 
 

5.§.-hoz 
 

A rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és 
bevételi főösszeget.- forinttal növeli.  
 
 
 
Szajol, 2017.október 18. 
 
 
 
 
 Szöllősi József      Dr. Bartók László 
         polgármester                jegyző 
 


