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Tisztelt Képviselőtestü let !

A Monostorapáti rcözös Önkormányzati Hivatal költségvetési terveztét az alábbiakban terjesztem elŐ:

A kiadások a2OL4. évielőirányzata 43.052 e Ft

A hivatali feladatok támogatása esetében változatlan, hogy a központi kÖltségvetés Összeségében 25.000

köztisztviselői létszámot finanszíroz településkategóriánként differenciált mértékben. Az előző évhez kéPest a

rendszerben kisebb kiigazítás történt. Lényegi változás, hogy a törvényjavaslat alaPján a hivatali támogatás

folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. Hivatalunknál a kéPviselő testÜletek által

engedélyezett létszámkeret 11 íő.2oL4, évben ennek a létszámnak a betöltése 9 fő határozatlan időre kinevezett,2

fő határozott időre kinevezett köztisztviselővel történik.

A személyijuttatások alakulása a következő:

Megnevezés
2O13. évi eredeti

előiránvzat
2014. évi előirányzat

Iörvény szerinti illetmények, munkabérek 26392 29732
Béren Kívüli iuttattások (Cafetéria) 1282 1 566

kölzlekedési költséetérítés 37z 324

Esvéb költséstérítés (tová bbképzés) 150 110

Foclalkozottak személyi iuttatásai 28 196 l!732
Külsö személyi iuttatás 0 0

Személyi iuttatások 28 196 3L732

A munkaadókat terhelő járulékok közül a szociális hozzájárulási adó mértéke 27To, a cafetéria utánijárulék 35,7L%.

iisy a járulékfizetés a következőképpen alakul:

Megnevezés
2013. évi eredeti

plKiránvzat 2O!4. évi előirányzat

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzáiárulási adó 7 34a 8 534

A dologi kiadásokra minimális összeget tervezhettünk, mivel a személyi juttatások emelkedése miatt a

központi költségvetésből biztosított öszeg nem fedezi a nagyobb mértékű dologi kiadást. Szigorú

gazdálkodást folytatunk, de etőre táthatóan a dologi kiadásokra pótelőiránytra lesz szÜkség a negyedik

negyedévtől. üzemeltetési anyagok (papír, festék, nyomtatványok) beszerzését 2013. december

hónapban a pénzmaradvány terhére biztosítottuk, első félévben ilyen jellegű kiadásunk nem lesz.

kiadások részletezése következő:A a

Megnevezés
2013. évi eredeti

előiránvzat
2014. évi előirányzat

szakmai anvaeokbeszerzése 285 5

üzemeltetési anvasok beszerzése 540 3c

készletbeszerzés 825 35

informatikai szolsláltatások ieénvbevétele 7M 871

Ewéb kommunikációs szolsáltatások 33c 25c

Kommunikációs szolgáltatások to74 LL27
közüzemi díiak 7É 6c

karbantartási, kisiavítási szoleáltatások 30c 2oC

Egyéb szolgáltatások 775 450

Szolgáltatási kiadások 1 151 7Lo



kiküldetések kiadásai 391 40c

Reklám- és propagandakiadások c C

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 391 400

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi at 59i 380

Esvéb pénzüsvi műveletek kiadásai 60 130

Esvéb dolosi kiadások 323 10

Kütönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 980 520

Dologi kiadások 442L 2786

^2OI4. 
évi bevétel normatív állami támogatás, mely 43.052 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 20t4. január 2 1.
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