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Tisztelt Együttes Ülés!
Képviselő- testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet 14.§ (2)-(3)
bekezdései alapján a közös működtetésű Zalahaláp –Sáska Körjegyzőséget 2012. december
31. napjával megszüntették. A két település a zárszámadás során számol el egymással,
rendezik a fennálló még rendezetlen követeléseket és kötelezettségeket , és elszámolják a
2012 évi pénzmaradványát. A Körjegyzőség vagyonának felosztásában a fenntartó
önkormányzatok 2012. december hónapban megállapodtak, a vagyonmegosztás ténylegesen
is megtörtént. A Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodását szöveges indokolással számszakilag
alátámasztva mutatjuk be a Tisztelt Képviselő-testületeknek .
BEVÉTELEK: Bevételeknek nevezzük a költségvetési szervek pénzeszközszámláin
megjelenő jóváírásokat, melyek a bevételi előirányzatok teljesítéseként jelennek meg.
Támogatások, támogatás értékű bevételek: tartalmazzák a körjegyzőség működési
intézményfinanszírozását. Ezen bevételek a kiadásoknak megfelelően alakultak. A
Munkaügyi Központ bértámogatás címén 645 eFt- ot utalt. A módosított bevételi előirányzat
már ezekkel az összegekkel megnövelt összeg.( 1. sz. melléklet )
KIADÁSOK: A költségvetési szervek különböző jogcímenkénti felhasználását jelentik a
kiemelt előirányzatokon belül.
A személyi juttatások és a munkaadókat terhel

járulékok összességében az eredeti

tervhez képest jól alakultak. A személyi juttatások előirányzatán belül kerültek
átcsoportosításra az eredetiként nem tervezett kiadások. (2.sz.melléklet)
A dologi kiadások a költségvetési szerv fenntartásához szükséges működési kiadásokat
tartalmazzák. A dologi kiadások teljesítése 1.257 eFt-tal elmarad az előirányzattól. Ennek oka
többek között,hogy nem került sor kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére, védőszemüveg
beszerzésére, a telefon költség is csökkent. (3.sz.melléklet)
A 4.számú melléklet tartalmazza a Körjegyzőség kiadásainak és bevételeinek alakulását és
módosított előirányzat bemutatását.
A 5.sz.melléklet a létszám adatokat ismerteti.

Sáska Települési Önkormányzat az állami támogatás által nem fedezett, a településre eső
működési kiadások összegét időarányosan, havi bontásban a Zalahalápi Települési
Önkormányzat részére minden hónapban átutalta. A ténylegesen felmerült kiadások két
önkormányzat közötti megosztását a 6.sz.melléklet mutatja be.
A 2012. december hónapra esedékes és 2013.január hónapban kifizetett , a MÁK által
megelőlegezett illetmények vonatkozásában a tájékozató adatokból számolva a
Körjegyzőséget (annak volt székhely települését) még 1.480 eFt költség fogja terhelni (7
köztisztviselő bére és járulékai, nem rendszeres juttatásai).

Ennek rendezése azért

szükséges, mert a 2012. december hónapra vonatkozó, de 2013. januárban esedékes
munkabéreket nem a Körjegyzőség fizette ki hanem a MÁK rendezte a decemberi bérek
megelőlegezése jogcímen. A decemberi bérek visszavonása a volt gesztor önkormányzat
nettó finanszírozásából kerül levonásra (A márciusi nettó finanszírozásból a
megelőlegezett összeg 50%-a, majd további 5 hónapon keresztül egyenlő részletekben
10%-10% kerül elvonásra).
Ennek következtében

köztisztvisel k 2012. december havi illetményei és azok

járulékai a Körjegyz séget fenntartó településeket terheli lakosságarányosan.
Tisztelt Együttes Ülés !
Ezúton kérem Önöket, hogy a Körjegyz ség 2012. évi költségvetés teljesítésér l szóló
zárszámadási beszámolót és a módosított el irányzatot megvitatni, azt elfogadni
szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Zalahaláp, Sáska Települési Önkormányzatok Képvisel -testületei a Körjegyz ség 2012.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját és a módosított el irányzatot a
mellékletekben foglaltak szerint elfogadja azzal , hogy a 2012. évi zárszámadási
beszámoló beépül Zalahaláp Önkormányzat 2012. évi zárszámadásról szóló rendeletébe.
Felel s: Bed Lajos Sándor polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyz
Határid : azonnal
Zalahaláp, 2013. április 11.
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