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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 
2014. szeptember 22-i nyilvános, együttes ülésére 

 
 

Tárgy: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 
 
 

A Képviselő- testület gazdálkodási feladat és hatáskörében a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva rendeletet alkot a költségvetés módosításáról.  
 
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése a gesztor Nyirádi 
Önkormányzat költségvetésébe épül be, ezért a módosítás elfogadásához is szükséges 
Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulása. 
 
A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek: 

1. melléklet Bevételek részletezése- Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
2. melléklet Kiadások részletezése 
3.  melléklet Kiadások kormányzati funkciók szerint 
4. melléklet         Létszámkeret 

 
A Közös Hivatal 2014. évi módosított kiadásainak összege:  38.995 eFt, 
melyből személyi juttatás                                                         24.750 eFt 
Járulékok:  6.754 eFt, 
dologi kiadás: 6.640 eFt 
műk.célú pénzeszköz átadás                                                              197 eFt 
beruházás, felújítás: 654 eFt. 
 

1. melléklet: Bevételek 
 

A Közös Hivatal bevételeinek jelentős hányadát az Önkormányzati Hivatal működésének 
támogatása teszi ki, amely 2014-ben 35.403 eFt, eredeti előirányzatként szerepel. 
A házasságkötésre, névadóra kapott saját bevételekkel megemeltük a bevételi 
előirányzatokat, és beemelésre került a választásokkal kapcsolatban felmerült költségekre 
kapott 1.531 eFt összegű megelőlegezés is. 
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A Hivatal működése az eredeti előirányzathoz képest 2.053 eFt további kiadást jelent az 
önkormányzatoknak, amely lakosságszám arányosan a következőképpen oszlik meg: 
 
Nyirád  (1984 fő):             1.685 eFt, 
Szőc      (434 fő):                368 eFt. 
 
A többletkiadás a Hivatali dolgozók jutalma és annak járulékai, a gyed-ről visszatérő 
kolléganő cafeteriájának beállításából, részére egy számítógép beszerzéséből, az EPER 
program bevezetése és az operációs rendszerek cseréjéből adódik. 
 

2. melléklet: Kiadások 
 

A személyi juttatások emelésére részben a Hivatal dolgozóinak jutalmazása (1.110 eFt), 
részben az Országgyűlési, és Európa Parlamenti választások miatt (1.116 eFt) került sor. A 
Béren kívüli juttatások emelése a gyed-ről visszatérő kolléganő cafeteriájának 
költségvetésbe való beállítása miatt vált szükségessé. 
A munkaadókat terhelő járulékok emelése a személyi juttatások változásából adódik. 
 
A Dologi kiadások  a jelenlegi teljesítési adatok alapján 401 eFt-tal kerültek csökkentésre, és 
az egyes kiadásnemek közt átcsoportosításra. Az informatikai szolgáltatások 
igénybevételének emelése az új számviteli program miatt vált szükségessé, továbbá erre a 
sorra kerültek az eredetileg az Egyéb kommunikációs szolgáltatások sorra tervezett internet 
díjak is. 
 
Egyéb működési célú kiadások: 
Az ezen a soron történt 197 eFt összegű emelés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kötelező 
továbbképzéseinek hozzájárulása kapcsán került be a költségvetésbe. 
 
 
Beruházás, felújítás: 
2014. I. félévében  a Közös Hivatal beszerzett egy nyomtatót, egy számítógépet, valamint a 
Windows XP operációs rendszer támogatásának megszűnése miatt szükségessé vált új 
operációs rendszer beszerzése, így a beruházások összességében 654 eFt-tal emelkedtek. 
 

3. melléklet: Kiadások kormányzati funkciók szerint 
 

Bemutatja a módosított előirányzatok kormányzati funkciók szerinti bontását. 
 

4. melléklet: Létszámkeret 
 

A hivatali dolgozók létszámát mutatja be. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületeket az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására! 
 
Nyirád, 2014. szeptember 17. 
 
    Tisztelettel: 
 
 


