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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
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 szükséges mind 
Szőc, mind Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulása. 
 
A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek: 
 

5.  melléklet Bevételek részletezése - Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
5.a  melléklet Kiadások részletezése 
5.b  melléklet Kiadások kormányzati funkciók szerint 
5.c  melléklet        Létszámkeret 

 
A Közös Hivatal 2014. évi módosított kiadásainak összege:  41.792 eFt, 
melyből Személyi juttatás                                                              27.031 eFt, 
Járulékok:  7.138 eFt, 
Dologi kiadás: 6.771 eFt, 
Egyéb műk.célú kiadások                                                                   197 eFt, 
Beruházás, felújítás:                          655 eFt. 
 
 



A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbi 
előirányzati és forgalmi egyezőségek kirendezése teszi szükségessé: 
 
5. melléklet: A választásokra kapott megelőlegezések összege az államháztartáson belüli 
megelőlegezések sorról átkerült a Működési célú támogatások sorra, és kiegészült az 
októberi választásra kapott támogatás összegével. 
A közhatalmi bevételek, működési bevételek és a központi irányítószervi támogatás a 
pénzügyi teljesítés alapján került korrigálásra. 
 
5.a melléklet: A kiadási előirányzat módosítások a teljesítési adatok alapján lettek 
kiszámolva. A személyi juttatások emelkedtek a választás alkalmával kifizetendő 
összegekkel, valamint a gyed-ről visszatérő kolléganő 2014. évi bérének beállításával. 
 
Összességében a Közös Hivatal főelőirányzatát 2.797 eFt összegben kell megemelni, ami 
azt jelenti, hogy 41.792 eFt lesz a módosított főelőirányzat. 
 
A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testületek a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását a tervezetben foglaltak szerint fogadják el. 
 
 
Nyirád, 2015. április 23. 
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