
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

Tel.: 82/733-402 

E-mail: segesd@latsat.hu 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testületek 2020. szeptember 15-i együttes ülésére 

 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a közös hivatal 

2020. évi költségvetését: 

 

1./ A közös hivatal kiadásai esetében a dologi kiadásokon belül előirányzat átcsoportosítás 

szükséges az alábbiak szerint: 

 

K31 Készletbeszerzés      - 496 e Ft 

K32 Kommunikációs szolgáltatások    + 496 e Ft 

K33 Szolgáltatási kiadások     + 79 e Ft 

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - 79 e Ft 

 

2./ A személyi jellegű kiadásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 

nem változik, azonban az előirányzaton belül előirányzat átcsoportosítás szükséges. Az 

átcsoportosítás oka, hogy a béren kívüli juttatásokra tervezett 1.660 e Ft helyett 1.984 e Ft 

került kifizetésre, mivel a 2020. április 22-től június 30-ig a SZÉP kártyára utalt béren kívüli 

juttatás után nem kellett szociális hozzájárulási adót fizetni, ezért az egész éves cafetéria 

számfejtésre került a dolgozóknak. 

 

K1107 Béren kívüli juttatás     + 324 e Ft 

K1101 Törvény szerinti illetmények    - 324 e Ft 

 

3./ A felhalmozási kiadásokon belül informatikai eszköz beszerzésére nem volt tervezve 

kiadás, de a közös hivatal egyik fénymásolójának lejárt a bérleti díja és maradványértéken 

került megvásárlásra 25 e Ft értékben. Előirányzat módosítása szükséges: 

 

K63 Informatikai eszköz beszerzés    + 20 e Ft 

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés    - 20 e Ft 

 

 

 

Határozati javaslatok:  

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján 

módosítsa. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 



2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján 

módosítsa. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 

 

3./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján 

módosítsa. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

Segesd, 2020. szeptember 10.  

 

        dr. Varga Katalin 

                  jegyző 


