
Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Képviselő-testületei 
2013. áprilisi testületi ülésére 

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal  2014. évi költségvetési 
koncepciója 

A közös hivatal bevétele 2014. évben egy tételből áll, az önkormányzati 
hivatal működésének támogatásából. A közös hivatal működéséhez 
szükséges támogatási összeg a 2013. évi költségvetés tényadata alapján 
került betervezésre.  Ezen bevételt kell az önkormányzatoknak kiegészíteni 
azon összeggel, amely a működéshez szükséges. A hozzájárulás az egyes 
településekre jutó támogatási összeg és költségek különbözeteként került 
meghatározásra az 1. melléklet részletezése szerint. 
  
A kiadások között a személyi juttatások a köztisztviselői illetmények 
tekintetében a besorolások szerint történt.  A nem rendszeres juttatások 
1912 e Ft-ot tesznek ki. Itt szerepel a cafetéria összege a 2012. évi 
értékekkel. Jubileumi jutalom kifizetése 1 fő köztisztviselő esetében 
várható, mely a nem rendszeres juttatások között található. A munkába-
járási és a bankszámla-költségtérítés a 2012. évi összegekkel lett 
betervezve 
A járulékok a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beállításra. A 
dologi kiadások a 2013. évi költségvetés tényadatai szerint kerültek 
kalkulálásra.  
 
A költségvetési bevételeknél a költségvetési pénzmaradvánnyal nem 
számoltunk, hiszen a feladatfinanszírozás értelmében a 2013. évben 
rendelkezésre álló önkormányzati támogatás teljes egészében 
felhasználásra kell hogy kerüljön, ellenkező esetben a maradványt vissza 
kell utalni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket a közös hivatal koncepciójának elfogadására. 
 

Vaszar, 2013. április 16. 

                 Pfilfné Bagics Judit 
                                                                                  jegyző 
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1. melléklet 

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal     

2014.évi költségvetési koncepciója  

   e Ft-ban  

   Bevételek Eredeti ei.  

  (A) (B)  

 1..  Finanszírozás   

  1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 37.368  

 1.2 Önkormányzatok hozzájárulása 2.072  

 1.2.1 Takácsi hozzájárulása 1.759  

 1.2.2 Gecse hozzájárulása 68  

 1.2.3 Vaszar hozzájárulása 245  

  2. Finanszírozás összesen 39.440  

  3. Összes bevétel 39.440  

     

      

   Kiadások Eredeti ei.  

 1. Személyi juttatások 27.470  

  1.1 Rendszeres szem.jutt. 25.558  

  1.2 Nem rendszeres jutt. 1.912  

 2. Járulékok 6901  

 3. Dologi kiadások 4.591  

 4. Egyéb befizetési kötelezettség (cafetéria szja) 478  

  5. Összes kiadás 39.440  
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Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2013.(IV…..) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2014.évi költségvetési 
koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2013.(IV…...) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2014. évi költségvetési 
koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2013.(IV…..) határozata 
Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2014. évi költségvetési 
koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

 

 


