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Tisztelt Képviselő-testületek! 

Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 

  

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tervezése során  

figyelembe vettük a 2015. évi terv- és várható teljesítési adatokat,  valamint a költségvetés 

tervezését befolyásoló jogszabályokat, így többek között a köztisztviselők besorolás szerinti 

illetményét, kötelező pótlékokat, a garantált bérminimumot és a képviselő-testület döntéseit, 

mely szerint az aljegyzői státusz megszűnt, valamint azt, hogy a köztisztviselőkre 

vonatkozóan 2016. évben is engedélyezi a húsz százalékos mértékű illetmény kiegészítést. 

 

Az önkormányzatok Magyarország központi költségvetéséből a közös önkormányzati hivatal 

működése az iparűzési adóerő képességére tekintettel az előző évhez hasonlóan 2016. évben 

sem részesülnek támogatásban. Az önkormányzati hivatal finanszírozására Nemesvámos 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Veszprémfajsz Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete között a közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására 

vonatkozó megállapodás vonatkozik, mely szerint a közös önkormányzati hivatal 

működésének költségei a veszprémfajszi önkormányzatot 6 %-os mértékben terhelik oly 

módon, hogy ezen finanszírozási vállalás nem tartalmazza a 20 %-os mértékű 

illetménykiegészítést, valamint az esetlegesen biztosítható illetményeltérítések költségeit. A 

fennmaradó részt Nemesvámos Község Önkormányzata finanszírozza.   

 

A melléklet táblázatban szereplő rovatokra lebontott kiadási és bevételi előirányzatokat  az 

alábbiak szerint indokoljuk. 

 

A személyi juttatások 

A közös önkormányzati hivatal létszáma 12 fő, amelyből 10 fő köztisztviselő, 1 fő 

részmunkaidős foglalkoztatású ügykezelő és 1 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 

fizikai alkalmazott. A személyi juttatások előirányzata tartalmazza az alapilletményeket, az 

illetmény pótlékokat (vezetői, képzettségi és nyelvpótlék) és a képviselő-testületek által 

jóváhagyott 20 százalék kereset kiegészítést, továbbá az előirányzat összege lehetőséget 

teremt arra is, hogy az intézményvezető a köztisztviselők elmúlt év második félévében végzett 

munkavégzésére vonatkozó teljesítményértékelésével, valamint az éves minősítéssel 

összefüggésben illetményeltérítés biztosításával jutalmazza a munkavégzésük alapján arra 

érdemes kollégákat. A személyi juttatások előirányzata az illetményeltérítés lehetőségének 

biztosításával együtt is mérsékeltebb, mint a 2015. évi eredeti és várható teljesítés 

előirányzata, mely az 1 fő létszámcsökkentésből adódik.     

A kiegészítő juttatások – lehetőségekhez mért - biztosításának szükségességét indokolja a 

megyei jogú város közelsége, valamint a jelenlegi kiváló szakmai felkészültséggel rendelkező 

kollektíva megőrzése is. Az illetményeltérítés egy év időtartamra állapítható meg. A 

teljesítményértékelést félévente, a minősítést évente kell elvégezni. A jegyző 

teljesítményértékelését, minősítését a polgármester végzi el.  

 

Béren kívüli juttatásként az előző évi juttatással megegyezően személyenként a 

kedvezményes adózású, évi bruttó kettőszázezer forint cafetéria juttatás került tervezésre. 

Ennek nettó összege személyenként 148.688.-Ft. Ezen felül  közlekedési költségtérítésként a 

munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítést,  az egyéb költségtérítések  között a fizetési 

számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján adható 1.000 Ft/hó/fő  összegű 

bankszámla hozzájárulás mértékét mutattuk ki. 

A foglalkoztatottak egyéb juttatásai között munkaviszony megszűnése miatt 2015. 

decemberében kifizetett szabadságmegváltás összegét és a munkaidőn túl tartott esküvők 

lebonyolítása miatti juttatásokat terveztük az idei évi költségvetésben is. 
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A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a  személyi juttatások 

után fizetendő járulékok előirányzatát tartalmazza. 

 

A dologi kiadások előirányzata összesen 7 927 e Ft. 

A készletbeszerzések között a szakmai munkát segítő kiadványok, az irodaszer, tisztítószer, 

nyomtató patronok, munkaruha beszerzését, továbbá a képernyő előtti munkavégzéshez 

szükséges védőszemüveg költségeinek térítését terveztük. 

 

Az informatikai szolgáltatások előirányzata a fénymásoló üzemeltetés, a számítógépes 

rendszer karbantartás, az alkalmazott programok rendszerkövetési díját tartalmazza. Az egyéb 

kommunikációs szolgáltatások rovaton a vezetékes telefon és internet költségeit terveztük. 

 

A közüzemi díjak között a víz-, szennyvíz- és villamos energia díj mellett földgáz költséggel 

is számoltunk tekintettel arra, hogy a pellet kazán nem teljes szezonban üzemel. (A 2015. évi 

várható kiadások között a gázdíj költsége csak 3 e Ft.) 

 

Közvetített szolgáltatásként az önkormányzati flottában lévő mobil telefonok költségét 

terveztük, amelyet a közös önkormányzati hivatal megtérít az önkormányzat részére. 

 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata a normatíva szerint fizetendő 254 e 

Ft továbbképzési költséget, az egyéb kötelező és a szakmai tevékenységet segítő 

továbbképzések, tájékoztatók költségeit, valamint egyéb szakmai szolgáltatások költségeit 

tartalmazza. 

 

Az egyéb szolgáltatások között a foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás, a tűz- és 

munkavédelmi szolgáltatás, hulladékszállítás, és e soron a legjelentősebb kiadást jelentő 

bank- és postaköltséget terveztük. 

 

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét 1 403 e Ft-ban 

terveztük. 

 

A felhalmozási kiadásként egy többfunkciós nyomtató beszerzése szerepel. 

 

A költségvetési kiadások tervezett előirányzata:   59 517 e Ft. 

 

Költségvetési bevétel az esküvői szolgáltatásért fizetett díjakból várható. Kamatbevétellel, 

tekintettel arra, hogy az előző évben sem realizálódott e jogcímen bevételünk, nem 

számolunk. 

 

Az előző évi maradvány várható összege  2 000 e Ft, amely a beszámoló készítésekor kerül 

pontosításra.  

 

A 2016. évi intézményfinanszírozás összege 57 417 e Ft. 

  

Így az intézmény bevételi előirányzata megegyező a kiadási előirányzatok 59 517 e Ft-os 

összegével. 

 

Kérjük a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot és a Képviselő-testületeket az intézmény  

költségvetésére vonatkozó javaslat megvitatására, az előterjesztés támogatására és a 
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Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyásáról 

szóló határozat meghozatalára. 

 

 

Nemesvámos, 2016. január 18.  

 

 

 Kötél Krisztina  

 jegyző 
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Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

2016. évi költségvetése (ezer forintban) 
 

 

 

Rovat 

sorszáma 

Rovat megnevezése 2015. eredeti 

előirányzat 

2015. évi 

várható 

teljesítés 

2016. évi 

eredeti 

előirányzat 

K1-K8 Költségvetési kiadások    

K1101 Törvény szerinti illetmények, 

munkabérek 

39 131 32 950 37 260 

K1102 Normatív jutalmak 0 4 118 0 

K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési 

díj, túlóra 

0 0 0 

K1106 Jubileumi jutalom 0 0 0 

K1107 Béren kívüli juttatások 1 915 3 480 1 784 

K1108 Ruházati költségtérítés 0 0 0 

K1109 Közlekedési költségtérítés 1 100 1 203 1 375 

K1110 Egyéb költségtérítések 156 143 144 

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi 

juttatásai 

0 671 144 

K123 Egyéb külső személyi juttatások 0 417 0 

 Reprezentáció 0 53 50 

 Személyi juttatások összesen 42 302 43 035 40757 

     

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó 

11 248 11 833 10 733 

K311 Szakmai anyagok beszerzése 200 141 250 

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 200 967 1 360 

 Készletbeszerzés összesen 1 400 1 108 1 610 

K321 Informatikai szolgáltatások 

igénybevétele 

1 500 1 810 1 600 

K322 Egyéb kommunikációs 

szolgáltatások(UPC 

0 263 270 

K331 Közüzemi díjak 1.000 483 800 

K332 Vásárolt élelmezés 0 0 0 

K333 Bérleti és lízingdíjak 0 0 0 

K334 Karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások 

100 0 80 

K335 Közvetített szolgáltatások 0 0 144 

K336 Szakmai tevékenységet segítő 

szolgáltatások 

700 641 650 

K337 Egyéb szolgáltatások 1 200 1 332 1 300 

 Szolgáltatási kiadások összesen 4 500 4 529 4 844 

K341 Kiküldetések   50 50 60 

K342 Reklám és propaganda kiadások 0 0 0 

K351 Működési célú előzetesen 

felszámított ÁFA 

1 390 1 010 1 403 

K355 Egyéb dologi kiadások 10 3 10 
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 Dologi kiadások összesen 7 350 6 700 7 927 

K48 Egyéb, nem intézményi ellátások 0 50 0 

     

K6 Informatikai eszközök beszerzése 0 0 78 

 Egyéb eszköz beszerzés 0 18 0 

K67 Beruházási célú előzetesen 

felszámított ÁFA 

0 5 22 

K7 Felújítások 0 0 0 

K77 Felújítási célú előzetesen 

felszámított ÁFA 

0 0 0 

 Felhalmozási célú kiadások 

összesen 

0 23 100 

     

 Költségvetési kiadások összesen 60 900 61 641 59 517 

 

B1-B7 Költségvetési bevételek    

B402 Szolgáltatások ellenértéke 150 130 100 

B405 Ellátási díjak 0 0 0 

B408 Kamatbevételek 5 0 0 

B410 Egyéb működési bevételek 50 0 0 

B63 Működési célra átvett pénzeszközök  542 0 

 Költségvetési bevételek összesen 205 672 100 

     

B8 Finanszírozási bevételek    

B813 Előző évi költségvetés 

maradványának igénybevétele 

1 618 1 618 2 000 

B816 Központi irányító szervi támogatás 59 077 61 495 57 417 

 Finanszírozási bevételek összesen 60 695  63 113 59 417 

     

 Bevételek összesen 60 900 63 785 59 517 

 

Létszámkeret:  

 

A hivatal létszáma:  12 fő 

 ebből:   10 fő köztisztviselő 

      1 fő közszolgálati ügykezelő 

      1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 

 

 A 12 főből   11 fő főfoglalkozású 

      1 fő részfoglalkozású (6 órás) 

 

 


