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25/2020.  (XI. 30.) polgármesteri határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságával és Képviselő-testületével 

egyetértésben  A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi intézkedést hozom:  

 

1. Gomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bérmaradványának 

jutalomként történő kifizetésére az alábbi határozatot hozom:  

 

2. A z önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésében a személyi juttatások 

(K1) és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók (K2) 

rovatokon a 2020. október 31-ei teljesítési adatok és a kötelezettségvállalások 

alapján november és decemberben teljesülő kiadások alapján várhatóan 

12.431.627,- Ft előirányzat maradvány keletkezhet. 

 

3. A 2. pontban meghatározott összegből 9.650.587,- Ft összeget (a továbbiakban: 

keretösszeg) az önkormányzat 2020. évi költségvetésében jutalom jogcímen 

történő kifizetését hagyom 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 2. pontban meghatározott előirányzat maradvány összegéből 1.000.000,- Ft-

nak az általános tartalékba történő áthelyezéséről gondoskodom. 

  

5. A határozat 3. pontjában meghatározott keretösszeg intézményenkénti és 

rovatonkénti megoszlását az alábbiak szerint hagyom jóvá: 

 

Költségvetési szerv megnevezése K1 K2 K1+K2 

Gombai Gólyafészek Óvoda és 

Mini Bölcsőde 

4.834.371,-    749.328,- 5.583.699,- 

Gombai Közös Önkormányzati 

Hivatal 

2.838.300,-    439.937,- 3.278.237,- 

Önkormányzati intézményi 

költségvetés 

   682.815,-     105.836,-    788.651,- 

Összesen: 8.355.486,- 1.295.101,- 9.650.587,- 

 

6. Felkérem a jegyzőt, hogy a 3. és 4. pontban rögzítettek végrehajtása érdekében 

az előirányzatok módosítását a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor készítse elő.  

 

7. Az 5. pontban az önkormányzat költségvetési szervei számára meghatározott 

keretösszegről egyéb munkáltatói jogkörömben eljárva – önálló munkáltatói 

döntésekben – a keretösszeg terhére megállapítom a jegyző és az óvoda 

intézményvezetője részére számfejtésre kerülő év végi jutalom összegét.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester 
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Lehota Vilmos sk.          Varga Sándor sk. 

  polgármester       jegyző 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

2020. november 30. 

 

Varga Sándor 


