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Tisztelt Önkormányzati Képviselők!
Siójut Község Önkormányzatának 2021. évre vonatkozó költségvetését a 3/2021. (II. 26.) számú
rendeletével fogadta el a képviselő-testület, majd év közben a 6/2021 (V.21), a 7/2021 (IX.24) számú a
polgármesteri rendelettel, valamint 10/2021 (XI.26) önkormányzati rendelettel módosításra került.
Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az
előirányzatok módosítása.
I.

Központi intézkedések alapján történő módosítások
1. Siójut Község Önkormányzata a 2021 évi normatív támogatáshoz 2021. decemberében
1.1.75.002 forint előleget kapott, melyet év elején vissza kell fizetni.
Finanszírozási bevételek:
Általános tartalék:

1.175.002 Ft
1.175.002 Ft

2. Siójut Község Önkormányzata a Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatás jogcímen év végéig összesen 20.841.103 forintot kapott. A módosított
előirányzatot a tényleges bevételhez igazítva a többlet támogatással, 152.330 forinttal
megemelni szükséges.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás (B111)
Tartalék:

152.330 Ft
152.330 Ft

3. Siójut Község Önkormányzata a Települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatok támogatására év végéig összesen 7.639.990 forintot kapott. A
módosított előirányzatot a tényleges bevételhez igazítva 6.050 forinttal megemelni
szükséges.
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám. (B113)
Tartalék:

6.050 Ft
6.050 Ft

4. A 2021 évi költségvetés a TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011 azonosítószámú Csapadékvíz
elvezetés projekt tervezéskor 3.170.000 Ft bevétellel számolt a támogatói okirat alapján. A
projekt 2021 évben befejeződött, az elszámolás megtörtént. A tényleges bevételnek
köszönhetően az előirányzatot módosítani szükséges az alábbiak szerint.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államhá. belülről. (B16)
Tartalék:

II.

Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III.

Saját hatáskörű döntések
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-129.517 Ft
-129.517 Ft

IV.

Pótelőirányzati kérelmek

V.

Tájékoztatás a 4/2019. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés a)
pontjában a Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról.

Siójut, 2022. február 18.

Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester
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