
1 

 

Szám:  2-235  /2015. 

 

 

     

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

  

2015. december 4. napján tartandó ülésére  
 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetése módosításának megvitatása 

 

 

Előterjesztő: Kötél Krisztina jegyző 

      

 

Készítette: Henn Ferencné gazdasági vezető 
 

 

 

Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:  
 

Kötél Krisztina jegyző:  

 

 

 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:  
 

Henn Ferencné gazdasági vezető:  

 

 

 

 

Egyeztetve, megtárgyalva:  - 
 

 

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges / nem szükséges.  



2 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2015. évi 

költségvetésének első módosítására 2015. augusztus 5. napján került sor. A 

bérkompenzációval összefüggő állami támogatás az előirányzatok módosítását, a képviselő-

testületi döntések és a teljesített kiadások számviteli előírások figyelembe vételével történt 

elszámolása pedig az előirányzatok közötti átcsoportosítást indokolják. 

 

Kérjük, hogy a 2015. évi költségvetés módosítását az alábbiakra tekintettel szíveskedjenek 

jóváhagyni: 

 

1.1 A személyi juttatások előirányzata a 2014. december havi és 2015. 01-11. havi 

illetménnyel került tervezésre. Az előző évi számviteli változások miatt a december havi 

illetmények 2014. évre elszámolásra kerültek, azokat a 2014. évi beszámoló tartalmazta. Így 

2015. évben 11 havi illetmény kerül elszámolásra, mivel a 2015. december havi illetmények 

már a következő évi költségvetést fogják terhelni. 

A személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújt a képviselő-testület által jóváhagyott 3 365 

e Ft-os jutalomkeret és a kapcsolódó 909 e Ft-os munkaadót terhelő járulékokra, valamint az 

1.2, 1.3.  pontok szerinti előirányzat módosításra. 

 

  1.2. A képviselő-testület a 69/2015.(X. 7.) határozatával jóváhagyta E-kataszter elektronikus 

ingatlanvagyon és eszköznyilvántartó program megvásárlását az E- Szoftverfejlesztő Kft.-től, 

mely 132.000 Ft + ÁFA kiadással jár. A rendszerkövetés éves díja a KATAWIN 

programjához hasonló nagyságrendű.  

(A Hivatal gazdasági-pénzügyi ügyintézői munkáját jelentősen elősegíti a program 

alkalmazása. Elengedhetetlen feladat az önkormányzati ingatlanvagyon és 

eszköznyilvántartásának felülvizsgálata és a belső tartalmi hibás adatok korrigálása, a 

földhivatali nyilvántartással történő összevetése és a számviteli egyeztetések lebonyolítása. 

Ennek költsége Nemesvámos Község Önkormányzata vonatkozásában 396.000 Ft + ÁFA, 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata esetében 73.000 + ÁFA kiadással jár, míg a 

rendszeres karbantartás évi 2 alkalommal, alkalmanként 30.000 Ft + ÁFA költséget jelent. A 

karbantartás magában foglalja az időszakos változások átvezetését, a változásokról készített 

kartonok elkészítését, a negyedéves értékcsökkenés kiszámítását, valamint az utak, hidak, 

továbbá a kataszteri statisztikák, illetőleg a leltárív elkészítését is.) 

 

Az E-kataszter elektronikus ingatlanvagyon és eszköznyilvántartó program megvásárlása 

miatti többletköltség 132 e Ft + 36 e Ft ÁFA  összeggel a személyi juttatások és a munkaadót 

terhelő járulékok összege csökken, ugyanakkor a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

és a működési célú ÁFA előirányzat növekedik. 

 

1.3  A Hivatal 2015. július 15. napjától hatályos Közszolgálati Szabályzata alapján a 

köztisztviselő első házasságkötésekor – kérelmére – egyösszegű támogatásra jogosult, 

melynek összege nettó 50.000 Ft. 

Az illetményen kívüli juttatások között a cafetéria juttatáson kívül eredeti előirányzat nem 

került tervezésre. Egy fő kérelmezte a támogatás biztosítását, ezért az év közben igényelt 

családalapítási támogatás juttatásra 50 e Ft előirányzat átcsoportosítás szükséges. 
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1.4  A központi költségvetésből biztosított bérkompenzáció felhasználásának elszámolása 

miatt az augusztusi módosítást követően biztosított 327 e Ft forrásból a személyi juttatások 

előirányzata 257 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 70 e Ft-tal növekednek. 

 

1.5. A dologi kiadások előirányzatain belül, illetve a dologi és felhalmozási célú előirányzatok 

között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk: 

- Az üzemeltetési anyagok beszerzési előirányzata 260 e Ft-tal, a közüzemi díjak előirányzata 

325 e Ft-tal, a karbantartási kiadások előirányzata 100 e Ft-tal, a működési célú Áfa 

előirányzat 16 e Ft-tal csökken (összes csökkenés: 701 e Ft), ugyanakkor az egyéb 

kommunikációs szolgáltatások előirányzata 230 e Ft-tal, az informatikai szolgáltatások 

előirányzata 250 e Ft-tal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 145 e Ft-

tal, a beruházások előirányzat 60 e Ft-tal, a felhalmozási célú ÁFA előirányzat 16 e Ft-tal 

növekedik (összes növekedés 701 e Ft). 

 

Az átcsoportosítást a szeptember 30-i tényleges teljesítések, valamint az év végéig várható 

kiadások figyelembe vételével javasoljuk. Az üzemeltetési anyagokra (irodaszerek, 

tisztítószer, kéztörlő, wc papír, egyéb eszközök) fordított kiadások az előirányzathoz képest 

várhatóan kisebb mértékben teljesülnek. A közüzemi díjak előirányzatának csökkentését az 

teszi lehetővé, hogy a villamos energia szolgáltatás díjából 42 e Ft +ÁFA, a gázenergia 

díjából 347 e Ft +ÁFA összeget visszakaptunk. A karbantartásra tervezett 100 e Ft-ból 

teljesítés nem történt, mivel a karbantartási költségek az informatikai eszközökkel 

kapcsolatban merültek fel, azokat pedig az informatikai szolgáltatások soron kell elszámolni. 

Az informatikai szolgáltatások és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között 

elszámolandó kiadások (Hivatalunk által használt egyes programok rendszerkövetési díja, 

számítástechnikai eszközök karbantartása, kötelező és egyéb szakmai továbbképzések ) 

várhatóan meg fogják haladni a tervezett előirányzatot, ezért azok emelése szükséges. 

A beruházások között, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésként számoltunk el egy nyomtató 

beszerzést, ezért a dologi kiadásokból javasoljuk az átcsoportosítást. 

 

A fentiek figyelembe vételével az intézményfinanszírozásként elszámolandó 327 e Ft 

bérkompenzáció előirányzat növeli az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának fő 

összegét, amely így 66 004 e Ft-ra változik. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetés módosítására vonatkozó javaslat 

megvitatására és a Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat 

meghozatalára. 

 

 

Nemesvámos, 2015. november 16. 

 

 

        Kötél Krisztina 

               jegyző 
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Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

2015. évi költségvetése (ezer forintban) 
 

 

 

Rovat 

sorszáma 

Rovat megnevezése Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

ei.08.05. 

Módosított 

ei. 11.25. 

K1-K8 Költségvetési kiadások    

K1101 Törvény szerinti illetmények, 

munkabérek 

39 131 39 131 35 584  

K1102 Normatív jutalmak  3 055 6 420 

K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési 

díj, túlóra 

   

K1106 Jubileumi jutalom    

K1107 Béren kívüli juttatások 1 915 1 915 1 915 

K1108 Ruházati költségtérítés    

K1109 Közlekedési költségtérítés 1 100 1 100 1 100 

K1110 Egyéb költségtérítések 156 156 156 

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi 

juttatásai 

 479 736 

K123 Egyéb külső személyi juttatások  160 160 

 Reprezentáció  16 16 

 Személyi juttatások összesen 42 302 46 012 46 087 

     

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó 

11 248 12 249 12 283 

K311 Szakmai anyagok beszerzése 200 200 200 

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1.200 1230 970 

 Készletbeszerzés összesen 1.400 1430 1 170 

K321 Informatikai szolgáltatások 

igénybevétele 

1.500 1500 1 750 

K322 Egyéb kommunikációs 

szolgáltatások 

  230 

K331 Közüzemi díjak 1.000 1 025 700 

K332 Vásárolt élelmezés    

K333 Bérleti és lízingdíjak    

K334 Karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások 

100 100 0 

K336 Szakmai tevékenységet segítő 

szolgáltatások 

700 703 980 

K337 Egyéb szolgáltatások 1 200 1200 1 200 

 Szolgáltatási kiadások összesen 4 500 4 528 4 860 

K341 Kiküldetések 50 58 58 

K342 Reklám és propaganda kiadások    

K351 Működési célú előzetesen 

felszámított ÁFA 

1 390 1390 1 410 

K355 Egyéb dologi kiadások 10 10 10 

 Dologi kiadások összesen 7 350 7 416 7 508 



5 

 

K48 Egyéb, nem intézményi ellátások   50 

     

K6 Beruházások   60 

K67 Beruházási célú előzetesen 

felszámított ÁFA 

  16 

K7 Felújítások   0 

K77 Felújítási célú előzetesen 

felszámított ÁFA 

  0 

 Felhalmozási célú kiadások 

összesen 

  76 

     

 Költségvetési kiadások összesen 60.900 65 677 66 004 

 

B1-B7 Költségvetési bevételek    

B402 Szolgáltatások ellenértéke 150 150 150 

B405 Ellátási díjak    

B408 Kamatbevételek 5 5 5 

B410 Egyéb működési bevételek 50 50 50 

B63 Működési célra átvett pénzeszközök  492 492 

 Költségvetési bevételek összesen 205 697 697 

     

B8 Finanszírozási bevételek    

B813 Előző évi költségvetés 

maradványának igénybevétele 

1 618 1 618 1 618 

B816 Központi irányító szervi támogatás 59 077 63 362 63 689 

 Finanszírozási bevételek összesen    

     

 Bevételek összesen 60 900 65 677 66 004 

 

A jóváhagyott létszámkeret nem változik. 

 

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 

 

 


