
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. szeptember 28-i soros ülésére 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 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 költségvetési előadó 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 

2015. január hóbanjóváhagyta. 

Az intézmény költségvetésében az év első nyolc havi gazdálkodása során -az államháztartásról szóló 

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

saját hatáskörű, kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításokra került sor.  

Felcsút Önkormányzata által vállalt hárommillió forint a költségvetés elfogadásakor beruházás soron 

szerepelt. A keretösszegből jelen előterjesztés készítéséig 2.501.100 Ft került felosztásra.  Az összeg  

kiadásnemek szerinti módosítása megtörtént. (részletezését az 1. függelék „Tájékoztatóadatok” része 

tartalmazza.) 

 

Időközben a költségvetést érintő állami támogatás változása (a bérkompenzáció, 424eFt) másrészt a 

teljesítés adatok isszükségessé teszik a hivatal költségvetésének, fentieken felüli módosítását. 

A változásokat tételesen az 1. függelék mutatja be.  

 

A költségvetésben 23 fő köztisztviselő bére és járuléka került tervezésre. Jelenleg a foglalkoztatottak 

száma 20 fő.A feladatok maradéktalan ellátását helyettesítéssel oldjuk meg, ezért szükséges a 

helyettesítési díj módosítása. Várhatóan az idei évben 1 fő adós állás kerül majd meghirdetésre, illetve 

betöltésre. Évközben 1 fő középfokú végzettségű dolgozó főiskolai diplomát szerzett, emiatt nőtt a 

besorolási illetménye. A rendszergazdai feladatokat továbbra is megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

dolgozó végzi a külső szolgáltató helyett, ezért szükséges a megbízási díj előirányzatának növelése, a 

szolgáltatási díj csökkentése mellett. Összességében az illetmény 3.128eFt-tal , a járulék  851eFt-tal 

csökkenthető. 

 

A dologi kiadásokon belül jelentős változás az előbb említett rendszergazdai szolgáltatás mellett a 

továbbszámlázott díjak miatt következett be. A költségvetésben e soron jelent meg az irattározás 

költsége. Ezt a szolgáltatást azonban nem a Közös Hivatal, hanem az érintett önkormányzat rendeli 

meg és fizeti, ezért kerülhet sor az előirányzat csökkentésére. 

 

A bevételi főösszeget az előző évi választásokra idén kapott 85 eFt támogatás, a továbbszámlázott 

tételek miatti változás, a bérkompenzáció állami támogatása és az önkormányzatok hozzájárulásának 

csökkenése módosítja. 

A módosítások átvezetését követően az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás 4.701 eFt-tal  

csökken, az alábbiak szerint:. 

 

Település Lakosság
szám 

Eredeti 
költségvetés 

szerinti 
hozzájárulás 

2015.évi 
módosított 

hozzájárulás 

Csökkenés 

Felcsút  1889 4 893 710 Ft 3 700 328 1 193 382 Ft 

Alcsútdoboz  1459 3 779 737 Ft 2 858 009 921 728 Ft 

Csabdi 1244 3 222 750 Ft 2 436 849 785 901 Ft 

Tabajd  996 2 580 273 Ft 1 951 046 629 227 Ft 

Vértesacsa  1854 4 803 038 Ft 3 631 767 1 171 271 Ft 

összesen 7442 19 279 509 14 578 000 4 701 508 Ft 

 

Az előterjesztés 1. melléklete a kiadások, a 2. melléklete a bevételek,a 4. melléklet  a beruházások 

előirányzatait, míg a 3.melléklet a létszámadatokat  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 Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2015. (IX.28.)számú határozata 

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-4. melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Alcsútdoboz Település Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Felcsúti Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetését az önkormányzati hozzájárulás összegének növelése nélkül 

módosítsa. Ezen rendelkezés alapján végrehajtott módosítások negyedévente a negyedévet követő 

első képviselő-testületi ülésre kerüljenek beterjesztésre. 
 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 


