
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2015. szeptember 17.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása. 

 

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a Közös Hivatal 

2015. évi költségvetését. 

 

Bérkompenzáció jogcímen augusztus hónapig a Közös hivatalra vonatkozóan 586 eFt 

támogatás került utalásra. Előirányzat módosítása szükséges. 

+ 586 eFt  intézmény finanszírozás /Segesd/ 

+ 462 eFt  személyi juttatás 

+ 124 eFt  szociális hozzájárulási adó  

 

A Közös Hivatal 2014 évi költségvetési maradványa 1.850 eFt, mely a 2014. évre tervezett, 

de 2015 évre áthúzódó céljuttatáshoz kapcsolódik. Eredeti előirányzatként 1.000 eFt lett 

tervezve, ezért előirányzat módosítása szükséges. 

 

 + 850 eFt pénzmaradvány 

 + 850 eFt személyi juttatás 

 

Az anyakönyvvezetői díjbevétel /Mocz tanyához kapcsolodóan/ Ötvöskónyi Község 

Önkormányzat bevétele, de az anyakönyvvezető díja a Közös Hivatalnál kerül kifizetésre. 

Összesen 27 alkalommal számolva 2014 és 2015 évre vonatkozóan ez 309 eFt kiadást jelent, 

mely összeget Ötvöskónyi Község Önkormányzata térít meg a Közös Hivatalnak Segesd 

Község Önkormányzatán keresztül. 

 

 + 309 eFt finanszírozás 

 + 243 eFt személyi juttatás 

 +   66 eFt munkaadói járulék 

 

Személyi juttatásokon belül technikai módosítások szükségesek: 

A közlekedési költségtérítésre tervezett összeg az egyéb költségtérítések között szerepel, 

átvezetés szükséges. 

 

 -560 eFt egyéb költségtérítés 

 + 560 eFt közlekedési költségtérítés 

 

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcímen kerül elszámolásra a betegszabadság, a 

szabadságmegváltás, bérkompenzáció és az anyakönyvvezetői díj, átvezetés szükséges. 

 

 + 1.000 eFt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 

- 1.000 eFt törvény szerinti illetmény 

 

 



Megbízási díjra nem lett tervezve, de Ötvöskónyi hivatalnál személycsere miatt a betanulási 

időszakra megbízási díj került elszámolásra. 

 

 + 200 eFt klső személyi juttatás 

- 200 eFt törvény szerinti illetmény 

 

A 2015. évre áthúzódó céljutalom, illetve a nyugdíjbavonuláskor adott jutalom nem került 

tervezésre, átvezetés szükséges. 

 

 + 1259 eFt céljuttatás 

- 1259 eFt törvény szerinti illetmény 

 

 

Határozati javaslat:  

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

Önkormányzati Hivatal 2015. 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 2015. 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 2015. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján 

módosítsa. 

Határidő: értelem szerint. 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

Segesd, 2015. szeptember 11.  

 

 

 

 

 

        dr. Varga Katalin 

         jegyző 


