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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testületek 2019. szeptember 16.-i együttes ülésére 

 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

2019. évi költségvetését. 

 

1./ A 2019. május 26.-i Európai Parlamenti képviselők választásának költségvetése 

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg községek vonatkozásában: 

 

Bevétel: 

 

+ 1.455 e Ft egyéb működési célú támogatás- fejezettől 

 

Kiadás: 

 

Személyi juttatás 

+ 524 e Ft céljuttatás 

+   19 e Ft közlekedési költségtérítés 

+ 560 e Ft egyéb külső személyi juttatás  

 

Munkaadókat terhelő járulékok 

 + 234 e Ft munkaadói járulék 

  

Dologi kiadások 

 +   86 e Ft üzemeltetési anyagok 

+   32 e Ft működési célú áfa 

 

 

2./ Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló önkormányzati 

rendelet alapján 2 fő dolgozó adóbehajtási jutalomban részesült, előirányzat módosítása 

szükséges: 

 

+ 116 e Ft céljuttatás  

- 116 e Ft törvény szerinti illetmények   

 

 

3./ A pénzügyi területen munkaerő-hiány alakult ki, mivel egy fő köztisztviselő 2019. január 

31. napjával, egy fő pedig 2019. augusztus 31. napjával távozott a közös hivataltól. A 

munkaerő-hiány helyettesítési díj számfejtésével kerül, illetve került rendezésre. Előirányzat 

módosítása szükséges: 

 



- 1.000 e Ft törvény szerinti illetmény 

+ 1.000 e Ft helyettesítési díj 

 

4./ Ruházati költségtérítés jogcímen 200.000 Ft lett tervezve, ezzel szemben a szabályzat 

szerinti összeg számfejtése során a költségtérítés járulékkal terhelten 300.752 Ft szerepel a 

költségvetésben. Az esküvőkkel kapcsolatos anyakönyvvezetői díjbevétel nem lett tervezve, 

ennek várható összege egész évre vonatkozóan 1.000 e Ft. Előirányzat módosítása szükséges: 

 

+ 101 e Ft ruházati költségtérítés 

+ 742 e Ft személyi jellegű juttatás 

+ 157 e Ft munkaadót terhelő járulék 

+ 1.000 e Ft egyéb közhatalmi bevétel 

  

 

5./ A pénzügyi területen két fő megbízási szerződés alapján kerül foglalkoztatásra, ezért a 

megbízási díj tekintetében előirányzat módosítása szükséges: 

 

-  2.500 e Ft törvény szerinti illetmény 

+ 2.500 e Ft munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók juttatása 

 

 

6./ Fénymásolásból származó díjbevétel összege nem került tervezésre. Előirányzat 

módosítása szükséges: 

+ 40 e Ft szolgáltatások ellenértéke 

+ 29 e Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele 

+ 11 e Ft működési célú áfa 

 

 

Határozati javaslatok:  

 

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

Önkormányzati Hivatal 2019. 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 2019. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján 

módosítsa. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján 

módosítsa. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

Segesd, 2019. szeptember 12.  

 

        dr. Varga Katalin 

                  jegyző 


