
A sze élyi juttatások alakulása a következő:

Meg evezés
. évi eredeti 

előirá yzat

. évi 
ódosított 

előirá yzat

Teljesítés 
2014.06.30-

ig

Teljesítés 
2014.06.30-

ig  %

Törvé y szeri ti illet é yek, u ka érek 29.732 29.732 13.987 47

Bére  Kívüli juttattások Cafetéria 1.566 1.566 753 48

Kölzlekedési költségtérítés 324 324 156 48

Egyé  költségtérítés tová képzés, táppé z 110 110 331 201

Foglalkozottak sze élyi juttatásai 31.732 31.732 15.227 48

Külsö sze élyi juttatás  választás 0 0 2.090

Sze élyi juttatások 31.732 31.732 17.317 55

Így a járulékfizetés a következőképpe  alakul:

Meg evezés
. évi eredeti 

előirá yzat

. évi 
ódosított 

előirá yzat

Teljesítés 
2014.06.30-

ig

Teljesítés 
2014.06.30-

ig  %

Mu kaadókat terhelő járulékok és szo iális 
hozzájárulási adó 8.534 8.534 4.924 58

A dologi kiadások részletezése a következő:

Meg evezés
. évi eredeti 

előirá yzat

. évi 
ódosított 

előirá yzat

Teljesítés 
2014.06.30-

ig

Teljesítés 
2014.06.30-

ig  %

Szak ai a yagok eszerzése 5 5 42 840

Üze eltetési a yagok eszerzése 30 30 125 417

Készlet eszerzés 35 35 167 477

I for atikai szolgláltatások igé y evétele 871 871 562 65

Egyé  ko u iká iós szolgáltatások 250 250 169 68

Ko u iká iós szolgáltatások 1.121 1.121 731 65

Közüze i díjak 60 60 11 18

Kar a tartási, kisjavítási szolgáltatások 200 200 147 74

Egyé  szolgáltatások vizsgadij, posta ktg 450 580 686 118

Szolgáltatási kiadások 710 840 844 100

Kiküldetések kiadásai 400 400 286 72

Reklá - és propaga dakiadások 0 0 0 0

Kiküldetések, reklá - és propaga dakiadások 400 400 286 72

Működési élú előzetese  felszá ított általá os forgal i adó 380 380 291 77

Egyé  pé zügyi űveletek kiadásai 130 0 0 0

Egyé  dologi kiadások 10 10 76 760

Tisztelt Képviselőtestület!

A u kaadókat terhelő járulékok közül a szo iális hozzájárulási adó értéke %,  a afetéria utá i 
járulék , %. 

A kiadások a . évi előirá yzata .  e Ft, teljesítés .  e FT  %. Az első félév e  tö let 
feladatot jele tett az országgyűlési és  Európa parla e ti választások le o yolítása. Forrását közpo tilag 

iztosították. Az előirá yzat ódosítása a ásodik félév e  törté ik.

A Mo ostorapáti Közös Ö kor á yzati Hivatal I. féléves  költségvetési eszá olóját az alá iak a  
terjeszte  elő:

A dologi kiadásokra kevesebb összeg került tervezésre mint előző év e , mert a sze élyi juttatatások és
járulékai egtervezése utá a közpo ti tá ogatás csak a legfontosabb dologi kiadások egtervezését
tette lehetővé, de a teljesítés ől látszik, hogy a feladatok ellátásához pótelőirá yzatra lesz szükség. Kére
a Tisztelt képviselő-testületeket, hogy a hivatal részére 2.500 e Ft-ot iztosíta i szíveskedje ek, melyet

irodaszerre, postai levél feladásra, fé y ásológép érlésére, kö yvelő program felügyeleti díjára és
kötelező tová képzésre szeret é k felhasz ál i. A 2013. évi té yleges dologi kiadás teljesítés 5.386 e Ft

volt.



Külö féle efizetések és egyé  dologi kiadások 520 390 367 94

Dologi kiadások 2.786 2.786 2.395 86

Taká s László é
jegyző

Mo ostorapáti, . augusztus .

A . évi evétel or atív álla i tá ogatás, ely ek előirá yzata  .  e Ft, teljesítés .  e Ft, 
 %. A választásokra .  e Ft-ot iztosítottak.

Kére  a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy az előterjesztést egvitat i és javaslataikat egte i 
szíveskedje ek.



E l ő t e r j e s z t é s

 

Hegyesd község Önkormányzata,
Kapolcs község Önkormányzata, 

Monostorapáti község Önkormányzata,
Sáska község Önkormányzata,

Taliándörögd község Önkormányzata és
Vigántpetend község Önkormányzata

Képviselőtestületének

együttes ülésére.

Tárgy: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal   
   2014. I. félévi  beszámolója

Előadó: Takács Lászlóné
     jegyző

2014.  szeptember 11-i


