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Tisztelt Képviselő-testü let !

Az országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2CI14, évi

C. törvényt, melyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alaPjául szolgáló

tényszámokat. Monostorapáti Önkormányzata rnegalkotta a 20j_5, évi költségvetési

rendelet-tervezetét, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően a KépviselŐ-testÜlet elé

kell terjeszteni.

Az önkormányzat felügyetete alá tartozik Monostorapáti KözÖs ÖnkormánYzati Hivatal"

melynek költségvetését Monostorapáti, Hegyesd, kapolcs, vigántpetend, Taliándörögd és

Sáska települések együttes ülésen fogadják el.

A Közös Hivatal 2015. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az

előte rjesztéshez csatoltu k.

Bevételek alakulása

A Közös Hivatal esetében esak intézményfinanszírozást terveztÜnk bevételként, mert a

Hivatalnak jellemzően nincs más saját bevétele" Az intézménYfinanszírozás állami

támogatásból, valamint megállapodás alapján hat település hozzájárulásából adódik, a

kiadások és átlami támogatások különbözeteként lakosságszám arányosan kell felosztani,

(Településenként történő hazzájárulás mértékét az előterjesztés tartalmazza)

Működési kiadások alakulása

A Közös önkormányzati Hivatalnál a személyi juttatások tervezése során a tavalYi év

szerkezeti változásait figyelembe véve került sor az előirányzat kialakítására, A személYi

juttatások emelkedésének oka határozott idejű közszolgálatijogviszony helYett határozatlan

idejű köztisztviselő alkalmazása - a volt kapolcsi polgármester, kÖztisztviselő visszakerÜlt a

hivatal állományába - . 2015, április 1-től egy fő létszámemelkedést terveztÜnk a jegYző

munkájának segítésére bruttó 150. e ft.-os illetmény beállításával. 2015. szePtember 31-el

40 éves jogviszony alapján nyugállományba vonul Bati Istvánné adós kolléganő,

munkakörének zavartalan átadása érdekében 20t5, május l-től egy fő köztisztviselő

felvételét terveztük terveztük bruttó 234 e ft, illetménnyel, mivel felsőfokú kéPesítésŰ.

20]"5, április 1_től 20]_5. október 1-ig a hivatal létszáma L3ÍŐ,azt kÖvetően L2fŐ,

A személyi juttatások fedezetet tartalmaznak a dolgozók cafetéria juttatására is, amelY - a

2014. évivel egyezően - a járulékokat is magában foglalva bruttó 200,000, - F.-lÍŐlév

összeget jelent, mely kötelező juttatás,

A dologi kiadásokat a tavalyi évi szinten terveztük,

A közös Hivatat működtetéséhez szükséges szárnítástechnikai eszkÖzÖk és szoftverek PÓtlását

bővítését nem terveztük.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat

község Ön kormányzata Képviselő-

Monostorapáti, 201"5. január 14.

a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

költségvetését

51.960 e Ft-ban

állapítja meg.

Képviselő-testület utasí{a a gesztor önkormányzat

jegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését

Monostorapáti Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe

építse be.

Felelős: Takács Lászlóné
jegvző

Határidő: 2015. februá14.
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A személyi juttatások q]3!ulása3

Megnevezés
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A munkaadókat terhelő járulékok közül a szociális hozzájárulási adó mértéke 27Yo,
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a cafetéria utánijárulék 35,71%"

ezer forintban

A do'ogi kiadásoknál csak a működéshez minimálisan szükséges kiadások kerűltek tervezésre' mert

személyi juttatatások és járulékaira sem nyújt fedezetet teljes egészében a kÖzPonti támogatás '

A dologi kiadások részletezése a kovett
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A 2015, évi bevéteI normatív állami támogatás, mely 42,960 e Ft,



Melléklet a költségek viselésére
Pótelőirányzat

költsége

Létszám 9000 e Ft

Monostorapáti 1188 3622

Hegyesd 186 567

Vigántpetend 219 668

Kapolcs 388 1183

Taliándörögd 668 2037

Sáska 303 923
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