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Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.10.) 
önkormányzati rendelet megalkotásakor az önkormányzat költségvetésében 1 fő parkfenntartó 
munkavállaló bérét és járulékait - figyelemmel a 100 %-os állami tulajdonú Zöld Nadap 
Nonprofit Kft alapítására – 2020. március 31-ig terveztük. A parkfenntartó munkáltatója a 
tervezettektől eltérően továbbra is az önkormányzat, illetve a polgármester, így az 
önkormányzat költségvetésében a 2020. április 1-től 2020. november 30-ig terjedő időszakra 
a 1.856.200 Ft bér, illetve 17,5 % járulék fedezetét biztosítása vált szükségessé.  
Az önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megbízási díj kifizetésére nem 
terveztünk előirányzatot A közfoglalkoztatási program szüneteltetésének időszakára 
szükségessé vált 300.000 Ft keretösszeg biztosítása a feladat ellátás fedezetére.  
A fentiek miatt a személyi jutattások előirányzatára 2.156.200 Ft a munkaadókat terhelő 
járulékok előirányzatára 377.335 Ft előirányzatot javasolunk átcsoportosítani a 2020. évi 
általános tartalék terhére.  

 
 
 Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Nadap Község Polgármesterének 
/2020. (VI….) 

HATÁROZATA 
 

Fedezetbiztosítás személyi juttatások és járulékai előirányzat módosítására 
 

Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti. 
2020.03.11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

 
1. Nadap Község Polgármestere az alábbiakat rögzíti:  

Az önkormányzat költségvetésében a személyi juttatások előirányzatára - azon belül 
parkfenntartó bérére és megbízási díj kifizetésére - 2.156.200 Ft-ot, a munkaadókat 
terhelő járulékokra 377.355 Ft-ot biztosítok Az átcsoportosítás fedezetét az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére rendelem 
biztosítani. 

 
Felkérem a jegyzőt, hogy a határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
haladéktalanul tegye meg. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 
 
Nadap, 2020.  
 

Köteles Zoltán Szabóné Ánosi Ildikó 
polgármester jegyző 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Ügyiratszám: N
	DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ
	IRAT
	Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
	hatáskörében eljáró
	Nadap Község Polgármestere
	részére
	Az önkormányzat költségvetésében a személyi juttatások előirányzatára - azon belül parkfenntartó bérére és megbízási díj kifizetésére - 2.156.200 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 377.355 Ft-ot biztosítok Az átcsoportosítás fedezetét az Önkormá...

