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Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019. (VI. 20.) rendelete 

 

 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019.(II.14.) 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 

Kiegészítő támogatás 3.604.000.-Ft. 

Intézmény finanszírozás Szajoli Polgármesteri Hivatal 3.604.000.-Ft. 
Szajoli Polgármesteri Hivatal 

Intézmény finanszírozás bevétele 3.604.000.-Ft. 

Személyi jellegű kifizetések 3.015.000.-Ft. 
Munkaadókat terhelő járulékok 589.000.-Ft. 

 

2.§. A működési célú támogatások előirányzat változását a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
engedélyezi: 

Szajol Községi Önkormányzat 

Működési célú támogatás TB alaptól HSZ finanszírozás 16.800.000.-Ft. 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 16.800.000.-Ft. 
Szajoli Polgármesteri Hivatal 

Működési célú támogatások bevétele EP választás 1.156.739.-Ft. 

Személyi jellegű kiadások 871.892.-Ft. 
Munkaadókat terhelő járulékok 170.978.-Ft. 

Dologi kiadások 113.869.-Ft. 

 
 

3.§. Az előirányzatok közötti átcsoportosításokat a  Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi: 

Szajoli Polgármesteri Hivatal 

Dologi kiadások -413.000.-Ft. 
Beruházások 413.000.-Ft. 

  

4.§. A költségvetési rendelet 17.§.(1) helyére a következő rendelkezés lép: 
 „17.§.(1) A köztisztviselői cafetéria keret 275.000.-Ft/fő/év 

 

5.§. (1) 1-3.§ az Önkormányzati szintű összesített kiadási és bevételi főösszeget, intézmény 

finanszírozás nélkül, 21.560.739.-Ft-tal növeli. Szajol Községi Önkormányzat mint intézmény 
előirányzatait 20.404.000.-Ft-tal növeli. A Szajoli Polgármesteri Hivatal előirányzatait 4.760.739.-Ft-

tal növeli. 

       (2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba 
 

Szajol, 2019. június 20. 

 
 

                           Szöllősi József                                               Dr. Bartók László 

                            polgármester                                                            jegyző 
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INDOKOLÁS 

Az Önkormányzat 8/2019. (VI. 20.) rendeletéhez  

 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019.(II.14.) rendelet módosítására 

 

 

1.§.-hoz 

 

A Központi támogatások között kiegészítő támogatásként az Önkormányzat a Hivatalában 

foglalkoztatott köztisztviselők bértámogatására 3.604.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást 

kapott. Kötelező felhasználás és elszámolás, kizárólag alapilletmény kifizetéséhez 

használható fel a Szajoli Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékok 

költséghelyen. E központi támogatás bevételi és kiadási előirányzatának rendezését 

tartalmazza az 1. §. 

 

2.§.-hoz 

 

Az Önkormányzat mint egészségügyi működési engedéllyel rendelkező, Háziorvosi 

Szolgálatot működtető, a TB alapból az I. számú Háziorvosi Szolgálat finanszírozására 

16.800.000.-Ft. támogatásra jogosult. Ennek az összegnek a felhasználását tartalmazza a 2. §. 

első része. 

A 2019. évi Európai Parlament tagjainak választása lebonyolításának támogatására a Szajoli 

Polgármesteri Hivatal 1.156.739.-Ft. támogatást kapott. A támogatás felhasználását 

tartalmazza a 2.§. második része. 

 

3.§.-hoz 

 

A Szajoli Polgármesteri Hivatal költségvetésében szükséges a dologi kiadások terhére a 

beruházási kiadásokra költséget átcsoportosítani. 

 

4.§.-hoz 

 

A köztisztviselői cafetéria keretét a mindenkori köztisztviselői illetményalap 5-szörösében 

állapítja meg a jogszabály. Az illetményalaphoz igazodva változik a cafetéria éves összege. 

Ezt tartalmazza a 4. §. 

 

5.§.- hoz 

 

A rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és 

bevételi főösszeget 21.560.739.- forinttal növeli.  

 

 

 

Szajol, 2019. június 20. 

 

 

 

                     Szöllősi József                                                      Dr. Bartók László 

                       polgármester                                                                   jegyző 

 


