
Szajol Község Önkormányzata 
 

11/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 
 
 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító, 3/2013. (II. 14.) rendelet 
módosítására 

 
 

 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. 
évi CLXXXIX.  törvény, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény, a Magyarország 
2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d), f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1.§. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.14.) képviselő-testületi 
rendelet 3.§.(1) h) pontja szerinti 9. sz. melléklet 2013. szeptember 01-től az alábbiakkal 
módosul: 
Szajoli Tiszavirág Óvoda  
Óvodai nevelés szakfeladat 
Óvoda titkár +1 fő 
Pedagógiai asszisztens +1 fő 
Dajka -1 fő 
A Képviselő–testület az Önkormányzat és Intézményei létszámkeretét e rendelet melléklete 
szerint hagyja jóvá. 
 
2.§. A Tartalék előirányzat felhasználását a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
Szajol Község Önkormányzata 
Tartalék  -1.934.-e Ft.  
Ár és belvíz védekezés szakfeladat 
Felhalmozási kiadás 1.934.-e Ft. 
 
3.§. A többlet bevételek előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi: 
Folyadék szállításra alkalm. közmű építés szakfeladat 
Bérleti díj bevétele 16.805.-e Ft. 
Felhalmozási kiadások 16.805.-e Ft. 
  
4.§. (1) Jelen rendelet a többször módosított 3/2013. (II. 14.) rendeletet módosítja, a kiadási és 
bevételi főösszeget 16.805.-eFt-tal növeli. 
       (2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, 2§ - 3§. rendelkezéseit 2013. 
június 30-i hatállyal kell alkalmazni. 
 
 
Szajol, 2013. augusztus 28. 
 
 
 

Szöllősi József      Dr. Bartók László 
               polgármester       jegyző 



Indokolás 
 

Szajol Község Önkormányzata 
 

11/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító, 3/2013.(II.14.) rendelet 
módosítására 

 
 

1.§.-hoz 
 

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. tv. 2013. szeptember 01-től hatályos 
előírásainak megfelelően módosítani szükséges az óvoda dolgozói létszámát. Az 1.§. ezt 
tartalmazza. 

 
2.§.-hoz 

 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 20.000.-eFt. tartalékot képzett. A tartalék 
előirányzat felosztásáról a Képviselő-testület dönt. Ezt tartalmazza az 2.§. 
 

3.§.-hoz 
 
A költségvetési év során az Önkormányzatnál nem tervezett bevételek realizálódtak,melyek 
többlet bevételt jelentenek. A többlet bevételek fedezetéből teljesített kiadási előirányzatokat 
tartalmazza ez a bekezdés. A bevételi és kiadási előirányzatok összegét 16.805.-eFt-tal növeli. 
 

4.§.-hoz 
 

A rendelet az Önkormányzat 2013. évi többször módosított költségvetési rendeletét 
módosítja, a kiadási és bevételi főösszeget 16.805- ezer forinttal növeli. Az előirányzat 
változások 2013.június 30-i hatállyal alkalmazandóak. A 2013. évi költségvetési I. féléves 
zárása ennek megfelelően készült el.  
 
 
 
 
Szajol, 2013. augusztus 28. 
 
 
 
 

   Szöllősi József      Dr. Bartók László 
                polgármester       jegyző 
 


