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4. Napirend 

ELŐTERJESZTÉS  

a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal   

2020. évi költségvetésének módosításáról 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2020. évi gazdálkodás helyzetének értékelésével párhuzamosan indokolttá vált egyes 

költségvetési előirányzatok módosítása.  

 

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal az alapítók – Borsosberény, Bánk és Tolmács 

Község Önkormányzata - által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. 

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti 

Borsosberény Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe. Bánk és Tolmács Község 

Önkormányzatai határozatban hagyják jóvá az előirányzat módosításokat. 

 

A Közös Hivatal költségvetésében jelentősebb változások az alábbi területeken javasoltak: 

• Az illetmények előirányzatából a várható bérmegtakarítás és a jutalomkeret egy 

részének és járulék vonzatának csökkentésével 3.600 ezer Ft kiadási előirányzat 

csökkentés javasolt. 

• A dologi kiadásokon belül kisebb átcsoportosítás indokolt a tény adatokhoz igazodva. 

• A kiadási előirányzat csökkentésével a bevételi oldalon az intézményfinanszírozás 

bevételi előirányzat csökkentése szükséges 3.600 ezer Ft-tal. 

 

A Közös Hivatal kiadásának 3.600 ezer Ft-tal történő csökkentéséből adódó megtakarítás a 

fenntartó Önkormányzatokat egyenlő arányban illeti meg azon kiadások finanszírozására, 

melyek az önkormányzatoknál a Hivatal fenntartása kapcsán merülnek fel (pl. közüzemi 

költségek, dologi költségek). Borsosberény Község Önkormányzata ennek megfelelően 1.200 

ezer Ft-ot utal Bánk és Tolmács Község Önkormányzatai részére. 

 

 

 

……../2020. (XI…..) H a t á ro za t i  j a v a s l a t : 

 

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) 

bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a 

képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi határozatot hozom: 

 

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását 

48.560.132 Ft fő-összeggel elfogadom.  
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A költségvetés 48.560.132 Ft fő-összegén belül a Borsosberényi Közös Önkormányzati 

Hivatal kiemelt előirányzatainak összege: 

 

Kiadások: 

személyi juttatások       38.001.000 Ft, 

munkaadót terhelő járulékok      6.676.972 Ft, 

dologi kiadások       3.668.010 Ft, 

beruházások           214.150 Ft 

  

Bevételek: 

működési bevétel              4.084 Ft, 

finanszírozási bevétel pénzmaradványból       431.916 Ft, 

finanszírozási bevétel irányító szervtől  48.124.132 Ft. 

 

A Hivatal működésére nyújtott állami támogatás összegéből a fenntartó önkormányzatokat a 

Hivatal fenntartási költségeinek fedezeteként egyenként 1.200 ezer Ft illeti meg. 

 

Határidő: 2020. év folyamán 

Felelős: polgármester  

 

 

 

Bánk, 2020. november 17. 

 

 Torma Andrea 

 polgármester 


