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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2017. november 24.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

2017. évi költségvetését: 

 

1 fő dolgozó felmondása miatti üres álláshely betöltéséig kifizetett helyettesítési pótlék, 

valamint 1 fő dolgozónak kifizetett családalapítási támogatás összege nem lett tervezve, ezért 

a személyi juttatásokon belül átvezetés szükséges: 

 

-  282 e Ft törvény szerinti illetmény 

 + 242 e Ft helyettesítési díj 

+   40 e Ft szociális támogatások 

 

 

Az esküvőkkel kapcsolatos anyakönyvvezetői díjakból további bevétel realizálódott. 

Előirányzat módosítása szükséges: 

 

+ 83 e Ft igazgatási szolgáltatási díjak 

 + 83 e Ft személyi juttatás 

 

 

Fénymásolásból származó díjbevétel összege nem került tervezésre. Előirányzat módosítása 

szükséges: 

 

+ 5 e Ft szolgáltatások ellenértéke 

+ 5 e Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele 

 

 

Az ASP oktatással kapcsolatos utazási költség megtérítéséből származó bevétel összege nem 

került tervezésre. Előirányzat módosítása szükséges: 

 

+ 127 e Ft egyéb működési bevétel 

+ 127 e Ft személyi juttatás 

 

 

Bevételi előirányzatokon belül átvezetés szükséges: 

 

-  1 e Ft közvetített szolgáltatások ellenértéke 

+ 1 e Ft egyéb kapott kamatok 



 

A dologi kiadásokon belül a ténylegesen felmerült kiadások teljesítéséhez igazodóan 

előirányzat módosítása szükséges: 

 

+ 495 e Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele 

-  495 e Ft egyéb szolgáltatások 

 

 

Beruházási kiadásokon belül a ténylegesen felmerült kiadások teljesítéséhez igazodóan 

előirányzat módosítása szükséges: 

 

+ 200 e Ft immateriális javak beszerzése 

-  200 e Ft egyéb tárgyi eszközök beszerzése 

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

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

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésben 

foglaltak alapján módosítsa. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésben 

foglaltak alapján módosítsa. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésben 

foglaltak alapján módosítsa. 

Határidő: értelem szerint. 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

Segesd, 2017. november 17.  

 

 

 

           dr. Varga Katalin 

         jegyző 


