
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2017. (XI. 30.) 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.§.A központi támogatások előirányzat változását a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
Szajol Községi Önkormányzat 
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel cofog 
Szociális tűzifa támogatás 1.440.180.-Ft. 
Természetbeni támogatás 1.440.180.-Ft. 
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 2.402.183.-Ft. 
Óvoda intézményi finanszírozás 2.402.183.-Ft. 
Szajoli Tiszavirág Óvoda Intézmény 
Intézmény finanszírozás bevétele 2.402.183.-Ft. 
Személyi jellegű kifizetések 1.969.000.-Ft. 
Munkaadókat terhelő járulékok 433.183.-Ft. 
Kulturális Szakemberek illetménypótléka 702.608.-Ft. 
Közösségi Ház Intézmény finanszírozás  702.608.-Ft. 
Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Intézmény 
Intézmény finanszírozás 702.608.-Ft. 
Személyi jellegű kifizetések 575.900.-Ft. 
Munkaadókat terhelő járulékok 126.708.-Ft. 
 
2.§. A Képviselő-testület a tartalék előirányzat terhére az alábbi kifizetéseket hagyta jóvá: 
SzajolKözségi Önkormányzat 
Civil szervezetek támogatása 1.000.000.-Ft. 
Első lakáshoz jutók támogatása 300.000.-Ft. 
Személyi jellegű kifizetések 2.185.000.-Ft. 
Munkaadókat terhelő járulékok 25.000.-Ft. 
Tartalék előirányzat -3.510.000.-Ft. 
 
3.§. (1) 1-2.§ a kiadási és bevételi fő összeget 4.544.971.-Ft-tal növelik. 
       (2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
Szajol, 2017. november 23. 
 
 
 
 
 Szöllősi József      Dr. Bartók László 
         polgármester                jegyző 



INDOKOLÁS 
 

Az Önkormányzat ……/2017. (XI. 30.) rendeletéhez  
 

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

 
1.§.-hoz 

 
A  központi költségvetésből kapott többlettámogatások módosítását tartalmazza az 1.§.  2017. 
évi szociális tűzifa támogatást, melynek összege 1.440.180.-Ft, az óvodapedagógusok 
munkáját segítők kiegészítő bértámogatása, melynek összege 2.402.183.-Ft és a kulturális 
szakemberek illetménypótléka, melynek összege 702.608.-Ft.  

 
2.§.- hoz 

 
A Képviselő-testület 2017.október 31-i ülésén határozatban elfogadta a tartalék előirányzat 
terhére, a civil szervezetek támogatásának növelését és az első lakáshoz jutók támogatásának 
növelését. A tartalék előirányzat terhére az önkormányzat személyi jellegű kifizetésének 
előirányzat növelését tartalmazza a 2.§.  
 

3.§.-hoz 
 

A rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és 
bevételi főösszeget 4.544.971.- forinttal növeli.  
 
 
 
Szajol, 2017. november 23. 
 
 
 
 
 Szöllősi József      Dr. Bartók László 
         polgármester                jegyző 
 


