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Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi
önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény
hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testület részére. A
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a székhely-település, Felcsút költségvetési
rendeletének része, ezért a felcsúti költségvetés elfogadásához szükséges előzetesen döntést
hozni a hivatalt fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról.
A Hivatal finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és
alkalmazott forráselosztástól. A hivatali működés állami támogatását Felcsút kapja, melyhez
kiegészítést nyújtanak a hivatalt fenntartó önkormányzatok lakosságszámuk arányában.
Előzetesen meghoztuk azt a döntést, melynek értelmében a Hivatalt létrehozó megállapodást
valamennyi önkormányzat egyetértésével módosítottuk, és azokat az alapelveket elfogadtuk,
melynek értelmében valamennyi településen állandó kirendeltség működik, és a
létszámkereten nem változtatunk. Érdemi számszaki változást nem, illetve arányában csak
minimális mértékben okozott eltérést az a tény, hogy a Felcsút által vállalt, a többi
önkormányzat lakosságszám arányos hozzájárulásán túl további hárommillió forint
támogatás felhasználási célját Felcsút polgármestere határozhatja meg. (Ezt a keretösszeget
a költségvetés tervezésekor tartalékba helyeztük.) Erre a költségvetési évre ezen felül egyedi
módon, szintén célhoz kötötten teljesít három tagönkormányzat többlet-befizetést a
körjegyzőség utolsó két hónapjának elszámolását kompenzáló célzattal.
A 2015. évi hivatali költségvetés tervezésekor a tavalyi év tényadataiból indultunk ki. A
legnagyobb tételt jelentő bérjellegű kiadások esetében érdemi változást nem terveztünk:
minden munkavállaló – a kötelező soros léptetés kivételével – a tavalyi illetményének
megfelelő bérjellegű juttatást kaphat. A megüresedett két fő adóügyi előadó munkaköre
áthelyezéssel kerül betöltésre február 1-től, egy fő igazgatási előadói álláshely pályáztatása
folyamatban van. A műszaki ügyintézői álláshely megszűnt, az iktató kolléga áthelyezéssel
már január 1-től munkába állt. Bízunk benne, hogy a hivatali összetételben ebben az évben
nem lesz már változás, így a túlóra-helyettesítés soron nagyságrendileg egymillió forint
kiadáscsökkenéssel tervezünk.
A munkaidőn túli esküvők miatt kiadásként jelentkező anyakönyvvezetői díjat a hivatali
költségvetésbe nem terveztük be: annak megtérítését az esküvők helye szerinti
önkormányzatoktól várjuk. Ennek oka az a jelentős aránytalanság, melyet az Alcsúti
Arborétum, mint népszerű helyszín jelent. A kiadást egyébiránt kompenzálja az igénybevevők
díjbefizetése, így ez a lépés pusztán technikai.
A rendszergazdai feladatok ellátását az első félévben saját munkavállaló megbízása útján
próbáljuk meg ellátni: amennyiben beválik, úgy nem kiszervezett feladatként jelentkezik a
második félévben sem a költségvetésben.
A belföldi kiküldetés vonatkozásában 500e forint megtakarítást irányozunk elő: előzetes
számításaink alapján ez a keretösszeg tartható lehet.
A szociális támogatási rendszer változásával összhangban ezen a téren a feladatok
csökkenésére számítunk. Az ellátások nyilvántartására szolgáló Winiksz- szoftvert a következő
negyedévtől nem kívánjuk használni: helyette az állami és ingyenes PTR-t alkalmazzuk.
Összességében a döntés 250e Ft nagyságrendi megtakarítást jelent.
Sajnálatos módon a költségvetés bevételi oldalán az állami működési támogatás
nagyságrendileg 6 millió forinttal csökkent a székhely Felcsút iparűzési adóerő-képességének
magas szintje miatti elvonás következtében. Úgy véljük, hogy a hivatali támogatás
vonatkozásában ez a számítási mód és ez a kvázi „büntetés” nem tükrözi az összes település

anyagi teherbíró-képességét, ugyanakkor az sem várható el, hogy ezt a kiesést önmagában
Felcsút viselje és vállalja át. Álláspontunk szerint a kiesett támogatás sorsa év közben,
működési kiegészítő támogatás igénylése útján rendezhetővé válik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a Felcsúti
költségvetésének megvitatására és elfogadására.
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