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K I V O N A T  
a képviselő-testület 2019. november 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

180/2019.  (XI. 18.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2019. évi 

költségvetés bérmaradványának jutalomként történő kifizetésére vonatkozó 

pénzügyi bizottsági javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy az önkormányzat 2019. évi 

összesített költségvetésében a személyi juttatások (K1) és munkaadót terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adók (K2) rovatokon a 2019. október 31-ei 

teljesítési adatok és a kötelezettségvállalások alapján november és decemberben 

teljesülő kiadások alapján várhatóan 9.681.723,- Ft előirányzat maradvány 

keletkezhet, mely összetételét tekintve 

- a szociális hozzájárulási adó 2019. július 1-jei hatállyal 19,5 %-ról 17,5 %-

ra történő csökkentéséből eredő, arányosítással számított 1,16 millió forint, 

- a minimálbér és a garantált bérminimum kompenzálására BM 

támogatásként megállapított és a június havi előirányzat módosítással a 

személyi juttatások megfelelő rovatain történő pótelőirányzatként 

nyilvántartásba vett 3,29 millió forint, 

- a védőnői szakdolgozói bér többletfinanszírozásra megállapított 0,48 millió 

forint, 

- az önkormányzati szervezési referens márciusi jogviszony megszűnése 

miatti – műszaki előadói illetményre történő átcsoportosítást követően -  

képződött bérmaradvány rész 2,11 millió forint, továbbá 

- az óvodában időszakosan megüresedő óvodapedagógusi álláshelyek és 

táppénz miatti távollétek miatt képződött bérmaradvány rész 2,45 millió 

forint. 

- a polgármesteri hivatalnál szociális támogatásként fel nem használt 0,19 

millió forint.  

2. A Képviselő-testület – a polgármester jutalmazására vonatkozó 177/2019. XI. 

18.)  határozata alapján a bérmaradvány 1. pontban meghatározott összegéből 

644.370,- Ft-ot az általános tartalékba helyez. 

3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a személyi 

juttatások (K1) és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

(K2) rovatokon számított előirányzat maradvány összegéből 8.855.630,- Ft (a 

továbbiakban: keretösszeg) jutalom jogcímen történő kifizetését hagyja jóvá az 

önkormányzat és költségvetési szervei alkalmazásában álló munkavállalók 

részére úgy, hogy a keretösszeg fedezetet kell, hogy biztosítson a szociális 

hozzájárulási adó megfizetésére is. 



 

4. A Képviselő-testület a határozat 3. pontjában meghatározott keretösszeg 

intézményenkénti és rovatonkénti megoszlását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
Költségvetési szerv megnevezése K1 K2 K1+K2 

Gombai Gólyafészek Óvoda és 

Mini Bölcsőde 
4.252.097,-    744.117,- 4.996.214,- 

Gombai Polgármesteri Hivatal 2.911.782,-    509.562,- 3.421.344,- 

Önkormányzati intézményi költségvetés    372.827,-      65.245,-    438.072,- 

Összesen: 7.536.706,- 1.318.924,- 8.855.630,- 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 4. pontban rögzítettek végrehajtása 

érdekében az előirányzatok módosítását a soron következő költségvetési 

rendelet módosítása keretében készítse elő.  

 

6. A Képviselő-testület kérte a polgármestert, hogy a 4. pontban az önkormányzat 

költségvetési szervei számára meghatározott keretösszegről a munkáltatói 

jogkört gyakorló vezetők számára nyújtson tájékoztatást, és egyéb munkáltatói 

jogkörében eljárva a keretösszeg terhére állapítsa meg a jegyző és az óvoda 

intézményvezetője részére számfejtésre kerülő év végi jutalom összegét.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester 

  
 

 

Lehota Vilmos sk.     Kósa Erzsébet Anikó sk. 

  polgármester       jegyző 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

2019. november 20. 

 

 Kósa Erzsébet Anikó 


