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2017. február 7-i együttes, nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének  
  megtárgyalása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. 
mellékletének III. 5. pontja alapján 2017. évtől az intézményi gyermekétkeztetés 
támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő 
költségvetési szerv útján biztosítsa az étkeztetést. Nyirád Község 
Önkormányzatának konyhája ezért a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alá került 
beintegrálásra. Költségvetése a Közös Hivatal költségvetésének részét képezi, de 
bevételei és kiadásai Szőc község Önkormányzatát nem érintik. 
 
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásának összege 2017-ben 
az elismert hivatali létszám alapján megítélt 34.899.600 Ft. 
 
A foglalkoztatottak személyi juttatásai a soros előrelépéseket, és 3 fő dolgozó 
bérének eltérítését tartalmazva került megállapításra. 
A céljuttatás, projektprémium sorára terveztük be 1 fő dolgozó jutalmát, amelynek 
finanszírozását Nyirád Község Önkormányzata vállalja, valamint itt jelenik meg a 
2016. decemberéről áthúzódó, a népszavazás HVI tagjainak kifizetett illetmény. 
A béren kívüli juttatások sora tartalmazza a dolgozók jogszabály alapján 
megállapított cafeteria juttatásának összegét. Ruházati költségtérítést 2 fő, 
közlekedési költségtérítést 4 fő (15 Ft/km összeggel számolva), védőszemüveghez 
való hozzájárulást 8 fő köztisztviselő esetében terveztünk. A Nem saját 
foglalkoztatottnak fizetett juttatás soron a népszavazás nem hivatali dolgozó HVI 
tagoknak decemberben kifizetett juttatása jelenik meg. 
 
A dologi kiadások a 2016. évi kiadások alapján kerültek megállapításra, ahol lehetett 
a tételes költségeket vettük alapul. Ide, a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 
sorra terveztük a belső ellenőrzés költségét Nyirád és Szőc Községek tekintetében. 



Az Egyéb szolgáltatások soron találhatóak a tervezett bankköltségek, postaköltség, 
szemétszállítás, biztosítási díj, tűzoltó készülék ellenőrzés, tulajdoni lapok 
lekérdezése. 
 
Az egyéb működési célú kiadások soron terveztük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
részére kötelezően fizetendő hozzájárulást a köztisztviselői továbbképzésekhez. 
 
A beruházások között egy irodai polcos szekrény költsége került betervezésre. 
 
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak tervezett összege 39.987 eFt 
(az előző évben 38.062 eFt volt a tervezett összeg), ami túllépi a központi 
költségvetésből kapott támogatás összegét, ezért 2017. évre összesen 3.868 eFt 
fenntartói hozzájárulást terveztünk, az alábbiak szerint: 
 
          Összes kiadás:                                  39.987 eFt 

- Műk.támogatás                            -    34.899 eFt  
- Nyirád átadott pénzeszköze        -      1.220 eFt 

Hozzájárulás                                       3.868 eFt 
 
Nyirád lakosságszáma: 1.922 fő, Szőc lakosságszáma: 447 fő, összesen 2.369 fő. 
A hozzájárulás mértéke: 
Nyirád:     (3.868 eFt / 2.369 fő) * 1.922 fő = 3.138 eFt 
Szőc:        (3.868 eFt / 2.369 fő) * 447 fő =       730 eFt. 
 
Határozati javaslat: 
 

Nyirád / Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……………. határozata 

 
Nyirád / Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

39.987 eFt bevételi és 
39.987 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetését, melyhez Nyirád Község Önkormányzata 3.138 eFt / Szőc 
Község Önkormányzata 730 eFt fenntartói hozzájárulást biztosít saját 
költségvetéséből.  
 
Felelősök:  Nagy Gábor Nyirád   polgármestere 
   Németh Balázs Szőc polgármestere 

Lovasi Erika a közös hivatal jegyzője 
Határidő:  folyamatos, és 2017. december 31. 

 
 
Kérem, hogy a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési 
tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Nyirád, 2017. február 3. 


