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Tárgy: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési rendelete 
módosításának megtárgyalása 

 

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 2016. évi költségvetése a gesztor Nyirádi 
Önkormányzat költségvetésébe épül be, ezért a módosítás elfogadásához is szükséges Szőc 
község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulása. 

 

A 2016. évi módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 39.283 eFt. 

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek: 

5.sz. melléklet: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei 

5.a. melléklet: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai 

5.b. melléklet: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadásai 
kormányzati funkciók szerint 

5.c. melléklet: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi létszámkerete 



 
5. mellékletek: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése a tényleges teljesítések és 
kötelezettségvállalások alapján került módosításra. 
 
A bevételi előirányzatokat megnöveltük az október hónapban lebonyolított országos 
népszavazás kiadásaira kapott támogatás összegével (781 eFt), a házasságkötésekre 
befizetett díjak összegével (45 eFt), a Központi irányítószervi támogatás bevételét pedig 
lecsökkentettük a tényleges igénybevétel összegére (-1.581 eFt-tal).   
 
A Személyi juttatások rovatain belül egyrészt átcsoportosítás történt: a Törvény szerinti 
illetmények, munkabérek, a Normatív jutalmak sorokról a Céljuttatás, projektprémium, a Béren 
kívüli juttatások, valamint a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai sorokra, továbbá 
megtörtént az előirányzatok teljesítéshez történő hozzáigazítása.  
A 016110 Kormányzati funkción az Országos népszavazás költségei kerültek beállításra.  
 
A Dologi kiadások között is elvégeztük az előirányzatok teljesítéshez való igazítását, és a 
népszavazás dologi kiadásai előirányzatainak előírását, így összességében 884 eFt-tal 
csökkent a rovat előirányzata. 
 
A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi költségvetési rendeletének módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint 
fogadja el. 

 

Nyirád, 2017. május 16. 

 
 
  
 


