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Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Urak! 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről, tájékoztatási 

kötelezettségről szóló előterjesztés 2020. december 15-én került elkészítésre, mely előterjesztés 

a polgármestereknek megküldésre került.  

 

2020. december 17-én a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a polgármesterek 

saját hatáskörben eljárva  - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben -  a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 

évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal, a határozati javaslat szerint elfogadták 

az alábbiak szerint:  

 

…………..……………(NAGY) KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTERÉNEK 

…/2020. (…..) számú Határozata 

   

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

……………………(Nagy) Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró ….(Nagy)Község 

Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal az alábbiak szerint elfogadja. 

 

I. A Polgármester a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 139 820 500 forintban, a kiadási 

főösszegét 139 820 500 forintban állapítja meg. 

 

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg. 
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a) személyi juttatások  104 060 000 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok  16 019 500 Ft 

c) dologi kiadások  17 341 000 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai  0 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások  2 400 000 Ft 

f) beruházások  0 Ft 

g) felújítások  0 Ft 

h) egyéb felhalmozási célú kiadások  0 Ft 

i) finanszírozási kiadások                                                                                                       0 Ft 

 

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg. 

a) önkormányzat működési támogatása  0 Ft 

b) működési célú támogatások  2 500 000 Ft 

c) felhalmozási célú támogatások  0 Ft 

d) közhatalmi bevételek  0 Ft 

e) működési bevételek  100 Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

i) finanszírozási bevételek  137 320 400 Ft 

 

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 fő. 

 

V. A 2020. évi Cafeteria keretet bruttó 200.000 Ft/fő. 

 

VI. A Közös Hivatalban a 2020. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %. 

 

VII. A Polgármester a Közös Hivatal alkalmazásában állók részére munkába járás 

költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. 

§ (2) bekezdésében meghatározott összeget. 

 

VIII. A köztisztviselőknek adható illetmény előleg összege a felvétel időpontjában a 

költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg. 

 

IX. A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el. 

 

 

 

Az elkészült, aláírt határozatok Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Felügyeletéhez történő felterjesztésekor észrevételeztük, hogy a határozat szövegében, az I., V. 

és VI. pontokban az évszám tévesen 2020., nem pedig 2021. év. Egyéb számadatokban elírás 

nem történt, csak az évszámok szerepelnek tévesen.    

 

Fentiek alapján szükséges a határozat hivatkozott pontjainak módosítása, ezért kérem Tisztelt 

Polgármester Asszonyt/Urakat, hogy a határozati javaslat alapján hozzák meg döntésüket. 
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Határozati javaslat: 

 

……………… (NAGY)KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

…./2021. (….) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 

…../2020. (XII. 17.) határozat módosításáról 

 

…………… (Nagy)Község Önkormányzata Képviselő-testületének  - a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése szerinti -  hatáskörében eljáró ………(Nagy)Község Önkormányzata 

Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetésének elfogadásáról szóló …../2020. (XII.17.) határozatot oly módon módosítja, 

hogy a határozat I., V. és VI. pontjában szereplő „2020. évi” szövegrész helyébe „2021. évi” 

szövegrész lép,  a határozat további részeinek változatlanul hagyása mellett. 

 

 

Kővágóörs, 2021. január 13. 

 

 

 

                       Dr. Szabó Tímea  

                     jegyző  


