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Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2015. (IX. 24.) rendelete 

 
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 -330.-e Ft. 
Települési önkorm gyermekétkeztetési támogatás 865.-e Ft. 
Óvodai nevelés, ellátás cofog 
Intézmény finanszírozás kiadása -330.-e Ft. 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben cofog 
Dologi kiadások 865.-e Ft. 
 
2.§. A tartalék előirányzat terhére az előirányzatok módosítását a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
Lakhatással összefüggő ellátások cofog 
Felhalmozási támogatás háztartásoknak 1.800.-e Ft. 
Közutak karbantartása cofog 
Dologi kiadások 4.000.-e Ft. 
Óvodai nevelés cofog 
Irányító szervi támogatás 300.-e Ft. 
Általános tartalék elszámolás cofog 
Tartalék -6.100.-e Ft. 
 
3.§. Az Intézmények előirányzatainak módosítását a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
Szajoli Tiszavirág Óvoda 
Óvodai nevelés cofog 
Irányító szervi támogatás -330.-e Ft. 
Személyi juttatások -330.-e Ft. 
Irányító szervi támogatás 300.-e Ft. 
Dologi kiadások 300.-e Ft. 
Szajoli Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási tevékenység cofog 
Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 1.000.-e Ft. 
Személyi jellegű kiadások 1.000.-e Ft. 
 
4.§. (1) 1§-3§ a kiadási és bevételi főösszeget 1.505.-eFt-tal növelik. 
       (2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
Szajol, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 Szöllősi József Dr. Bartók László 
  polgármester            jegyző 
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INDOKOLÁS 
 

13/2015. (IX. 24.) rendelethez 
 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 2/2015. (II. 12.) rendelet módosítására 
 

1.§.-hoz 
Az Önkormányzatot a központi költségvetésből megillető támogatások változását tartalmazza. 
Óvodapedagógusok bértámogatása -276.800.-Ft., óvodapedagógusok átlagbér és közterhei pótlólagos 
összege -7.000.-Ft., óvodaműködtetési támogatás -46.667.-Ft. Gyermekétkeztetési feladatok 
bértámogatás -538.560.-Ft., gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 1.403.591.-Ft. 
A központi költségvetéstől kapott támogatás bevétele összesen 535.-e Ft-tal nő. 

 
2.§.-hoz 

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére kiadási előirányzat növelésére 
kerül sor, a lakáscélú támogatás jogcímen 1.800.-eFt. összegben, utak karbantartása 4.000.-eFt. 
összegben, és Óvoda szakmai anyag beszerzéséhez (Mozgás kotta) 300.-eFt. összegben. A tartalék 
előirányzat 6.100.-eFt-tal csökken. 
 

3.§.-hoz 
A fenti előirányzat módosítások érintik a Szajoli Tiszavirág Óvodát, ahol központi támogatások 
csökkenése miatta a személyi juttatások előirányzata 330.-eFt-tal csökken, a tartalék előirányzat 
terhére, a dologi kiadás előirányzata 300e Ft-tal pedig nő. A Szajoli Polgármesteri Hivatal többlet 
bevétele 1.000.-eFt.,a külső helyszíni esküvők miatt, az így keletkezett többlet bevétel a forrása a 
személyi kiadások többletének. 
 

4.§.-hoz 
A rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és bevételi 
főösszeget 1.505.- ezer forinttal növeli. Ezen belül a Önkormányzat mint intézmény költségvetési 
főösszege 535.- e Ft-tal nő, az Óvoda költségvetési főösszege 30.-e Ft-tal csökken, a Polgármesteri 
Hivatal költségvetési főösszege 1.000.-e Ft-tal nő. 
 
 
 
Szajol, 2015. szeptember24.  
 
 
 
 
 Szöllősi József Dr. Bartók László 
  polgármester            jegyző 
 


