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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról a vonatkozó 

jogszabályi előírások alapján december 31-i fordulónappal összeállított költségvetési 

beszámoló a KGR elektronikus felületen a Magyar Államkincstár részére a jogszabályok 

szerinti tartalommal és határidőre továbbításra került. 

 

Az intézmény  gazdálkodásának számszaki adatait a költségvetéssel azonos részletezésben, 

eredeti-, módosított előirányzat és teljesítési adatok szerinti bontásban a csatolt melléklet 

tartalmazza. 

 

A gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy a közös önkormányzati hivatal  feladatainak ellátását 

pénzügyi nehézségek az elmúlt évben sem akadályozták. 

 

A költségvetésre jelentős hatással bírt, hogy a képviselő-testület 192/2015.(VII.15.) 

határozata alapján a Hivatal létszámkerete 13 főről 12 főre csökkent, mely a korábbi jegyző 

jogviszonyának megszüntetésével függ össze. Az év folyamán három munkatársunk 

nyugdíjba vonulására került sor, mely  ugyancsak hatással volt az éves költségvetésre. 

  

A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül történt a gazdálkodás, a teljesített kiadások közel 

azonosak az előirányzatokkal.  

Bevételek 
 

A költségvetési bevételek között az esküvői szolgáltatásokkal összefüggésben 130 e Ft 

összegű bevétel keletkezett. 

  

A működési célra átvett 542 e Ft pénzeszközből 492 e Ft a 2015. évben lebonyolított időközi 

országgyűlési képviselő választásokhoz, 50 e Ft a Tótvázsonyi Közös Önkormányzati 

Hivatalnál végzett helyettesítéshez  kapcsolódik. 

 

A 2014. évi gazdálkodás eredményeképpen keletkezett maradvány összege 1 618 e Ft volt,  

amely finanszírozási célú bevételként teljes egészében felhasználásra került. 

 

A fenntartó önkormányzat általi intézményfinanszírozás tényleges összege a 63 689 e Ft 

módosított előirányzattal szemben a kiadási igényekhez igazodva 61 495 e Ft volt.  

 

K i a d á s o k  
 

Személyi juttatások 

A személyi juttatások  43 115 e Ft összege tartalmazza az illetményeket,  pótlékokat, jutalmat,  

az egyéb béren kívüli juttatásokat a mellékelt kimutatásban foglaltak alapján. 

A külső személyi juttatások tartalmazzák az időközi országgyűlési képviselő választáson részt 

vevő választási bizottsági tagok díjazását, valamit 50 e Ft értékben reprezentációs kiadásokat.  

 

 

Munkaadót terhelő járulékok 

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után kifizetett szociális hozzájárulási 

adót és a béren kívüli juttatások után az intézményt, mint kifizetőt terhelő személyi 

jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást tartalmazza.  

 

A költségvetés év közben történt módosítása során már jeleztük, hogy az eredeti előirányzat 

tartalmazza a 2014. december havi illetményeket és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő 
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járulékokat is, ugyanakkor a 2014. december havi illetmények 2014. évben elszámolásra 

kerültek, így 2015. évben a teljesített kiadások között csak 11 havi illetmény szerepel. 

 

Dologi kiadások 

Az üzemeltetési anyagok beszerzésére felhasznált 967 e Ft az irodaszerek, tisztítószerek 

beszerzéseinek  költségeit tartalmazza. 

 

Az informatikai szolgáltatások igénybevétele vonatkozásában 1.973 e Ft a teljesítés, mely 

tartalmazza a vírusirtó programok, a nyomatók, a központi fénymásoló karbantartásának 

költségeit, az iktatóprogram, a pénzügyi és számviteli program, valamint  az ingatlanvagyon 

és eszköz nyilvántartó program éves verzióváltását és a rendszerkövetés éves díját. 

 

A közüzemi díjak vonatkozásában 483 e Ft összegű a teljesülés. 

  

A szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások 656 e Ft összege a továbbképzésekre, 

tanfolyamokra valamint a foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásokra nyújtott fedezetet. 

  

Az 1.333 e Ft összegű egyéb szolgáltatások a bankköltséget, a hulladékszállítás költségeit a 

munka és tűzvédelmi szolgáltatás költségeit, hirdetési díjakat, valamint a Takarnet rendszer 

használati díját tartalmazza. 

 

Az egyéb, nem intézményi ellátások  50 e Ft-os teljesítése a Közszolgálati Szabályzat alapján  

a köztisztviselő első házasságkötésekor – kérelmére – juttatott egyösszegű támogatás összegét 

tartalmazza. 

 

A felhalmozási célú kiadások között számítástechnikai eszközök tartozékainak beszerzése 

szerepel. 

  

Maradvány 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi maradványa 2 047 e Ft, amely 47 e 

Ft-tal több, mint a 2016. évi költségvetés tervezésekor becsült maradvány. A különbözet 

összegével, a maradvány jóváhagyását követően a 2016. évi költségvetés módosításra kerül.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése 

végrehajtására vonatkozó előterjesztés megvitatására és az intézmény 2015. évi költségvetése 

végrehajtásának elfogadásáról szóló döntés meghozatalára a határozati javaslat tartama 

szerint. 

 

Határozati javaslat:  

 

    /2016. (IV. 27.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvámosi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtását az 

előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja.  

A képviselő-testület megállapítja, hogy a közös önkormányzati hivatal 2 047 e Ft 

összegű maradványa a 2016. évi költségvetésbe beépítésre kerül.  

 

 

Nemesvámos, 2016. április 11. 

 

                                                                                                Kötél Krisztina 

                                                                                                               jegyző        


