
A sze élyi juttatások alakulása a következő: ezer forintban

Meg evezés
. évi 

eredeti 

előirá yzat

. évi  
ódosított 

előirá yzat

. évi  
teljesítés

. évi  
teljesítés %

Törvé y szeri ti illet é yek, u ka érek 29.732 30.266 30.266 100

Bére  Kívüli juttattások Cafetéria 1.566 1.496 1.496 100

Kölzlekedési költségtérítés 324 319 319 100

Egyé  költségtérítés tová képzés, táppé z 110 331 331 100

Foglalkozottak sze élyi juttatásai 31.732 32.412 32.412 100

Külsö sze élyi juttatás Választások 0 4.141 4.141 100

Sze élyi juttatások 31.732 36.553 36.553 100

Így a járulékfizetés a következőképpe  alakul: ezer forintban

Meg evezés
. évi 

eredeti 

előirá yzat

. évi  
ódosított 

előirá yzat

. évi  
teljesítés

. évi  
teljesítés %

Mu kaadókat terhelő járulékok és szo iális 
hozzájárulási adó 8.534 9.015 9.015 100

Mu kaadókat terhelő járulékok és szo iális 
hozzájárulási adó választás 0 1.154 1.154 100

Mu kaadókat terhelő járulékok és szo iális 
hozzájárulási adó összese 8.534 10.169 10.169 100

A dologi kiadások részletezése a következő: ezer forintban

Meg evezés
. évi 

eredeti 

. évi  
ódosított 

. évi  
teljesítés

. évi  
teljesítés %

Szak ai a yagok eszerzése 5 204 204 100

Üze eltetési a yagok eszerzése 30 601 601 100

Készlet eszerzés 35 805 805 100

I for atikai szolgláltatások igé y evétele 871 1.108 1.108 100

Egyé  ko u iká iós szolgáltatások 250 338 338 100

Ko u iká iós szolgáltatások 1.121 1.446 1.446 100

Közüze i díjak 60 33 33 100

Kar a tartási, kisjavítási szolgáltatások 200 341 341 100

Egyé  szolgáltatások 580 1.075 1.075 100

Szolgáltatási kiadások 840 1.449 1.449 100

Kiküldetések kiadásai 400 545 545 100

Reklá - és propaga dakiadások 0 0 0 0

Kiküldetések, reklá - és propaga dakiadások 400 545 545 100

Működési élú előzetese  felszá ított általá os forgal i adó 380 706 706 100

Egyé  pé zügyi űveletek kiadásai 0 0 0 0

Egyé  dologi kiadások/kártérítés/ 10 2.142 2.142 100

Külö féle efizetések és egyé  dologi kiadások 390 2.848 2.848 100

Választások dologi kiadások 562 562 100

Dologi kiadások 2.786 7.655 7.655 100

Kiadások összese 43.052 54.377 54.377 100

Tisztelt Képviselőtestület!

A Mo ostorapáti Közös Ö kor á yzati Hivatal . évi zárszáadását az alá iak a  terjeszte  elő:

A kiadások a . évi ódosított előirá yzata .  e Ft, teljesítés .  e Ft, %.

A sze élyi juttatások között 2014. év e az országgyűlési, európai parlamenti és helyi ö kor á yzati választások
kiadása is szerepel.

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

A dologi kiadások ál a választások  és kártérítés kiadása külö  soro  szerepel.



Taká s László é
jegyző

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

A . évi evétel or atív álla i tá ogatás ól .  e Ft, érko pe zá ióra  e Ft, választásra és egyé   átvett 
pé z .  eFt, társ ö kor á yzatoktól kártérítés kifizetésére .  e Ft, űködési kiadásokra .  e Ft.

Mo ostorapáti, . április .


