
 

 

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. félévi szöveges 

költségvetés módosítása 

 

A Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), 

eredeti előirányzatának módosítását, a 2020. évben felmerülő, többségében 

jogszabályi előírásokhoz történő igazodás miatt, és a felmerülő egyéb bevételek 

miatt módosítottuk.  

 

 

KIADÁSOK 

 

 A személyi juttatások – alapilletmény, illetménykiegészítés, kötelező pótlékok 

- a jogszabályban előírtaknak megfelelően kerültek megállapításra, illetve 

módosítva.  

 

A béren kívüli juttatások előirányzatának emelését a költségsorra történő 

számfejés eredményezte. 

 

A közlekedési költségtérítés módosítása az év közben felmerülő igényekhez 

lett igazítva. 

 

Az egyéb költségtérítés növekedése a kötelezettségvállalás miatt keletkezett. 

 

A foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai módosítását, a bérkompenzáció, 

valamint a szabadság idejére járó illetmény indokolja. 

 

A munkaadókat terhelő járulék módosítása igazodik a személyi kiadásokhoz. 

 

A dologi kiadások módosítása összességében véve a költségek felmerülése után 

a helyes költségsorra történő könyveléssel indokolható. A dologi kiadások 

előirányzatának csökkenése a 2019. évi költségvetési maradvány csökkenése 

okozza. 

 

Beruházási célú kiadásnál az előirányzat emelkedését a szükséges eszközök 

beszerzése indokolja. 

 

Beruházási áfa a beruházási kiadáshoz lett igazítva. 

 

BEVÉTELEK 

 

Az intézményi egyéb bevételek a kamatok és betéti kamatok, valamint az 

anyakönyvvezetői díj megtérülése.  

 

Az egyéb működési bevételek a 2019. évi költségvetési maradvány változása 

miatt csökkent. 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi I. félévi 

költségvetésének módosítását elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gregorné Kovács Hajnalka jegyző 

 

Somoskőújfalu, 2020. szeptember 01. 

 

 

 

 Gregorné Kovács Hajnalka 

 jegyző 



Határozati javaslat 

 

Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somoskőújfalui Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi I. félévi költségvetésének módosítását 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gregorné Kovács Hajnalka jegyző 

 

Somoskőújfalu, 2020. szeptember 01. 

 

 

 

 Gregorné Kovács Hajnalka 

 jegyző 



Határozati javaslat 

 

Zabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somoskőújfalui Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi I. félévi költségvetésének módosítását 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gregorné Kovács Hajnalka jegyző 

 

Somoskőújfalu, 2020. szeptember 01. 

 

 

 

 Gregorné Kovács Hajnalka 

 jegyző 

 



Határozati javaslat 

 

Szilaspogony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somoskőújfalui 

Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi I. félévi költségvetésének módosítását 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gregorné Kovács Hajnalka jegyző 

 

Somoskőújfalu, 2020. szeptember 01. 

 

 

 

 Gregorné Kovács Hajnalka 

 jegyző 

 

 

 


