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Tisztelt Önkormányzati Képviselők!
Siójut Község Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetését a 2./2022. (II./25.) számú
rendeletével fogadta el a képviselő-testület.
Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az
előirányzatok módosítása.
I.

Központi intézkedések alapján történő módosítások
1. Önkormányzatunk 2021 02.24-én hatósági szerződést kötött 2 fő közfoglalkoztatott
támogatására 2021.03.01-től 2022.07.31-ig terjedő időszakra melyhez 798.750Ft
bértámogatást kaptunk. A program 75%-os támogatottságot élvez. A közvetlen
költségtámogatásból a dolgozók részére munkaruha, munkavédelmi eszköz vásárlására
került sor 281.663 Ft összegben. Ennek megfelelően az előirányzatokat módosítani
szükséges a 2021 évet érintő bevételi, kiadási összeggel az alábbiak szerint
Bevétel
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről
Kiadás
Személyi juttatás
Munkáltatót terhelő járulékok
Céltartalék:

798.750 Ft
1.000.000 Ft
65.000 Ft
-266.250 Ft

II.

Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III.

Saját hatáskörű döntések
1. Önkormányzatunk 2021 március 16-án hatósági szerződést kötött 3 fő közfoglalkoztatott
támogatására 2021.03.22-től 2022.02.28-ig terjedő időszakra. A 2022 re is áthúzódó
szerződéses időszak lejárt, a program lezárult. A tényleges bevételt- kiadást a
tényszámoknak megfelelően módosítani szükséges a költségvetésben az alábbiak szerint.
Részletező: 500088
Bevétel:
Egyéb működésű célú támogatások államháztartáson belülre (B16):
57.252 Ft
Kiadás
Személyi jellegű kiadás (K1101)
97.392 Ft
járulék:
-274 Ft
Tartalék:
- 39.866 Ft

IV.

Pótelőirányzati kérelmek
1. Siójut Község Önkormányzata 2021 évben pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások
minisztériumához,
kistelepülések
rendezvényeinek
támogatásáról
szóló
1513/2021.(VII.29.) kormányhatározat alapján. Pályázatunk sikeres volt, ennek alapján
önkormányzatunk 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A K-SZ0315/000554/202 támogatói okirat alapján az elnyert támogatást kulturális feladatok
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kiadásaira használhatjuk fel 2022. április 30-ig. A kapott támogatásból 300.000 Ft már
felhasználásra került (mobilszínpad vásárlás) a fel nem használt 700.000 Ft támogatási
összegből rendezvénysátor kerül beszerzésre. A kapott árajánlat alapján a sátor teljes
költsége bruttó 912.317 Ft. A többletköltséget a tartalék terhére szükséges biztosítani a
vásárláshoz.
Beruházás:
Tartalék:
V.

212.317 Ft
- 212.317 Ft

Tájékoztatás a 4/2019. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés a)
pontjában a Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról.
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2021 évben Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény
támogatásain belül lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására benyújtott
pályázaton vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk 4.073.500 Ft
összegben. A pályázat elszámolása megtörtént, így a DRV Zrt a fel nem használt
támogatást 191.275 Ft-ot kamatával együtt visszautalta önkormányzatunknak, melyet
továbbítottunk a Magyar Államkincstár felé.
Bevétel
Egyéb Működési célú átvett pénzeszköz államh. kívülről (B65)

191.275 Ft

Kiadás
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás (K5021)
Kamat (K353)

188.800 Ft
2.475 Ft

Siójut, 2022. április 14.

Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester

-2-

