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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 

megállapodás 3.4. pontja értelmében a költség-hozzájárulás tényleges összegének 

megállapításáról félévente, minden év június 30. napjáig, valamint december 31. napjáig tartó 

időszakra elszámolás készül, amely alapján, az elszámolás átadását követő 15 napon belül az 

előleg és a tényleges költség közötti különbözet elszámolásra kerül. 

A 2016. évi elszámolást a 82/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat, a Jánossomorjai 

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás és a 

pénzforgalmi adatok alapján készítettük el. (1. sz. melléklet) 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (IV. 26.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2016. 

éves elszámolást az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 2016.12.31. teljesült 

kiadások 

Teljesített összeg Fennálló követelés 

Újrónafő 12.096.866.-Ft 

 

3.769.611.-Ft 8.327.255-Ft 

Várbalog 5.739.681.-Ft 1.695.574.-Ft 4.044.107.-Ft 

Összesen 17.836.547.-Ft 5.465.185.-Ft 12.371.362.-Ft 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Lőrincz György polgármestert, hogy a döntésről Várbalog 

és Újrónafő községek Képviselő-testületeit értesítse. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester  

Határidő:  2017. május 31. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjenek! 
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Jánossomorja, 2017. március 28. 

 

 

        dr. Péntek Tímea s.k. 

                                           jegyző 
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          1. számú melléklet 

 

Közös Önkormányzati Hivatal Várbalog-Újrónafő kirendeltségek 2016. évi elszámolása: 

 

Kiadások: 

Bér:    16.831.133.-Ft 

Járulék:  5.185.764.-Ft 

Dologi :     1.005.414.-Ft 

Mindösszesen kiadások: 17.836.547.-Ft 

• Újrónafőt terhelő kiadások:  12.096.866.-Ft 

• Várbalogot terhelő kiadások:   5.739.681.- 

Bevételek: 

• átvett pénzeszközök összesen:  4.689.931.-Ft 

       ebből: 

• Újrónafő: 3.585.226.-Ft 

• Várbalog: 1.104.705.-Ft 

 

-   normatíva:                                   0.-Ft 

- választás, népszavazás állami támogatása: 775.254.-Ft 

• Újrónafő:   184.385.-Ft 

• Várbalog:   590.869.- 

Összes bevétel:     5.465.185.-Ft 

• Újrónafő teljesített bevétele:  3.769.611.-Ft 

• Várbalog teljesített bevétele:  1.695.574.-Ft 

Követelésünk: (fizetendő)   12.371.362.-Ft 

• Újrónafő felé fennálló követelésünk:  8.327.255.-Ft 

• Várbalog felé fennálló követelésünk:  4.044.107.-Ft 

 



5 
 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 

megállapodás 3.2.b. pontja szerint Újrónafő Községi Önkormányzat és Várbalog Község 

Önkormányzata biztosítja a KÖH Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők személyi juttatásait 

és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá az adott településen felmerülő működési 

és fenntartási kiadásokat az alábbiak szerint mindkét önkormányzat teljes egészében biztosítja 

az adott településen feladatot ellátó adóügyi ügyintéző személyi juttatásait és a munkaadót 

terhelő járulékok kiadásait, valamint a Kirendeltség újrónafői, illetve várbalogi épületével 

kapcsolatos közüzemi díjakat. Újrónafő Községi Önkormányzat továbbá teljes egészében 

biztosítja a polgárvédelmi és  titkársági ügyintéző személyi juttatásait és a munkaadót terhelő 

járulékok kiadásait. A többi  köztisztviselő személyi juttatásai és a munkaadót terhelő 

járulékai, valamint az egyéb dologi  kiadások tekintetében lakosságszám-arányosan biztosítja 

a két település a fedezetet. A  lakosságszám tekintetében az adott évi költségvetési támogatás 

számítása során figyelembe  vett értéket kell alapul venni. Ennek alapján a költségek az 

alábbiak szerint oszlanak meg a két település között: 

Újrónafő kiadásai: 12.096.866.-Ft 

Várbalog kiadásai: 5.739.681.-Ft 

 

 2016.12.31. teljesült 

kiadások 

Teljesített összeg Fennálló követelés 

Újrónafő 12.096.866.-Ft 

 

3.769.611.-Ft 8.327.255-Ft 

Várbalog 5.739.681.-Ft 1.695.574.-Ft 4.044.107.-Ft 

Összesen 17.836.547.-Ft 5.465.185.-Ft 12.371.362.-Ft 

 

 

Jánossomorja, 2017. március 28. 

 

 

                                                                                                   Tóth Piroska s.k. 

                                                                                                     adó-és pénzügyi osztályvezető 

 

 

 


