
 

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. félévi szöveges 

beszámolója 

 

 

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

2020. I félévben zökkenőmentesen működött. Az idei évre tervezett bevételeit 

47,97%-ban, kiadásait 39,7%-ban teljesítette. A Hivatal kiadásaiban nagyobb 

egyösszegű kifizetések, mint például a jubileumi jutalom, a második félévben 

jelentkeznek. 

 

A beszámolási időszakig az előirányzat módosítására többször került sor, ennek 

általánosságban technikai jellegű átcsoportosítás volt az oka, de törvényi 

szabályozás változása is indokolttá tette az előirányzat módosítását, például: a 

bérkompenzáció és a családtámogatási ellátás évközben történt módosulása. 

 

 

KIADÁSOK 

 

A személyi juttatások összesen – alapilletmény, illetménykiegészítés, kötelező 

pótlékok - a jogszabályban előírtaknak megfelelően kerültek megállapításra, 

illetve kifizetésre. A teljesítés 2019.12-2020.05 havi bérek összegét mutatja, és 

az eredeti előirányzathoz képest nem változott.  

 

A céljuttatás az első félévi anyakönyvvezetői többletmunka teljesítésének 

arányában került kifizetésre. 

 

A béren kívüli juttatások között szerepel a cafetéria és a rekreációs 

költségkeret, amely előirányzata a tényleges könyvelési rovathoz lett igazítva, és 

a közszolgálati szabályzatnak megfelelően lett kifizetve.  

 

A közlekedési költségtérítés kifizetése a tényleges munkába járásnak 

megfelelően került számfejtésre. 

 

A foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai a bérkompenzációt, a szabadság 

idejére járó munkabért, valamint a családtámogatási ellátást tartalmazza. 

 

A munkaadókat terhelő járulék közül a szociális hozzájárulás a tényleges 

bérköltség kifizetésével arányban alakult. Egészségügyi hozzájárulást és egyéb 

járulékként kifizetői SZJA-t a béren kívüli juttatások után fizettünk. 

 

A készletbeszerzés tartalmazza az irodaszer, bélyeg és egyéb a működéshez 

szükséges anyagok beszerzését. 

 



A közüzemi díjak tovább számlázása az első félévben megtörtént, de kifizetése 

egy számla kivételével a második félévben történik meg. 

 

A kiküldetésekre csak a tényleges felmerüléskor képzünk előirányzatot. 

 

Az ÁFA összege fedezetet nyújtott a dologi kiadásokra felszámított 27 %-os 

adóra. 

 

Beruházási célú kiadásnál az előirányzat a tényleges költség felmerülésekor 

rendezésre került.  

 

 

BEVÉTELEK 

 

Az intézményfinanszírozás átadása havi szinten történt, az önkormányzatoknak 

a normatív állami támogatáson felül nem kellett az intézmény működéséhez 

hozzájárulni, többlet finanszírozás a Hivatalnál nem jelentkezik.  

 

Az előző évi költségvetési maradvány átvezetése megtörtént. 

 

A 2020. évi bérkompenzáció összegét központi forrásból biztosították. 

 

A 2020. évi családtámogatási ellátást központi forrásból biztosították. 

 

  

 

 

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 



Határozati javaslat 

 

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi I. félévi beszámolóját 

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 beszámolóját 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 beszámolóját 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 beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gregorné Kovács Hajnalka jegyző 

 

Somoskőújfalu, 2020. szeptember 01. 

 

 

 

 Gregorné Kovács Hajnalka 

 jegyző 

 

 


