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Előterjesztés címe és tárgya: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetésének módosítása 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

            - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) 

            -  A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az  

   egyes centrális  alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. 

   évi XX. törvény 138.§ (1) d) 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 

- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

    Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 

2016. február hóban hagyta jóvá. 

Az intézmény költségvetésében január-április havi gazdálkodás során – az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 43. § (2) bekezdése alapján – 

saját hatáskörű, kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításokra került sor.  

 

Időközben a költségvetést érintő állami támogatás változása (a bérkompenzáció) másrészt a teljesítés 

adatok is szükségessé teszik a hivatal költségvetésének, fentieken felüli módosítását.  

A változásokat tételesen az 1. függelék mutatja be.  

 

A személyi juttatások és járulékok növekedését az éves bérkompenzáció és 1 fő munkavállaló 

munkaviszonyának megszűnése miatti szabadság megváltás várható összege idézi elő. 

 

A csabdi kirendeltségen 2016. február 22-től, míg az alcsútdobozi kirendeltségen április hónaptól 

betöltésre kerültek az üres álláshelyek. Az eredeti költségvetésben az alcsútdobozi kirendeltségen az 

üres álláshely betöltésével szeptembertől számoltunk, azonban a munka mennyisége szükségessé tette 

az álláshely korábbi időponttól való betöltését. A foglalkoztatás többletköltséget nem eredményez, 

mivel az eredeti költségvetésben az üres álláshelyekre vonatkozóan magasabb besorolási fokozatba 

tartozó bérrel kalkuláltunk mindkét esetben, mint a tényleges alkalmazás költsége, ezért csak az 

engedélyezett létszám keret módosítása szükséges, 1 fővel. 

 

A dologi kiadásokon belüli változásként jelenik mega CD jogtár előfizetési díjának tervezettnél 

nagyobb arányú növekedése miatti kiadás, valamint az elektronikus földkönyvek és az „önkadó” 

program adatainak összevetését szolgáló szoftver beszerzése. A szoftver használatával egyszerűbbé és 

teljeskörűvé válik az adókivetés a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, illetve az 

építményadó vonatkozásában. 

 

A bevételi főösszegeta továbbszámlázott tételek miatti változás,a bérkompenzáció évesállami 

támogatása és az önkormányzatok hozzájárulása módosítja. 

Az előterjesztés 1. melléklete a kiadások, a 2. melléklete a bevételek,a 3.melléklet a létszámadatokat, 

míg a 4. melléklet  a beruházások előirányzatait mutatja be. 

 

Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a Közös Hivatal módosított 

előirányzatait jóváhagyni, illetve a határozati javaslatot elfogadni. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (VII.4.) számú határozata 

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-4. melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 


