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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét február 15-ig, (ha a központi 

költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a 

központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 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 állami támogatásának struktúrája a tavalyi évhez képest nem változott. A hivatali 

működés állami támogatását Felcsút önkormányzata kapja, melyhez a korábbi vállalásának 

megfelelően – lakosságszámtól függetlenül – évi hárommillió forint többlet-támogatást 

biztosít a dologi kiadásokhoz.  

A 2016. évi hivatali költségvetés tervezésekor a tavalyi év adataiból indultunk ki. 

A kiadások részletezését az előterjesztéshez csatolt költségvetési indoklás tartalmazza.  

A legnagyobb tételt jelentő bérjellegű kiadások esetében 20 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 

1 teljes munkaidős üres álláshely, illetve 1 részmunkaidős üres álláshely törvény szerinti 

illetményével számoltunk. Megjegyezni kívánjuk, hogy a Hivatal szervezeti és működési 

szabályzata alapján az engedélyezett létszám 23 fő, azonban a takarékosabb működés 

érdekében megpróbáljuk kisebb létszámmal teljesíteni a feladatokat. A fent írt üres 

álláshelyek betöltése, illetve folyamatos pályáztatása elengedhetetlen, mivel a gyakorlati 

tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon kevés az olyan pályázó, aki a közszférában kíván 

elhelyezkedni és ehhez megfelelő gyakorlattal és végzettséggel is rendelkezik.  

Személyi juttatások között jelenik meg továbbá a cafetéria-keret, melynek mértéke a 

jogszabályban meghatározott bruttó 200 eFt/év/fő összeg, a jutalom-keret, az előző évről 

áthúzódó helyettesítési díjak összege, valamint az informatikai rendszergazdai feladatokat 

ellátó személy megbízási díja. 

 

A dologi kiadások között a szakmai feladatok maradéktalan ellátásához szükséges minimális 

kiadások kerültek tervezésre. Ide tartozik a szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, jogtár-és 

céginfo előfizetés, szoftverek bérleti díjai (Visual regiszter, POLISZ  program, iktató 

program,e-kata rendszer). 

 

A bevételi oldalon az Esély Társulástól a könyvelési feladatok miatti átvett pénzeszköz, az 

állami támogatás, valamint az önkormányzatok lakosságszám-arányos hozzájárulása 

szerepel. 

Összességében megállapítható, hogy önkormányzati hozzájárulás összegét az előző évivel 

közel azonos szinten sikerült tartani,annak ellenére, hogy az állami támogatás 1.200 eFt-tal 

csökkent. Álláspontunk szerint ebben az évben is lesz lehetőségünk az állami támogatás 

csökkentéséből adódó különbözeti összeg működési támogatás útján történő pótlására, 

illetőleg kiegészítésére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetésének megvitatására és elfogadására. 

 

Csabdi, 2016. január 20. 

 

Dr. Sisa András 
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Határozati javaslat: 

 

Csabdi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2016. (I.28.) számú határozata 

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tervezetével 

egyetért és azt a csatolt mellékletek szerint jóváhagyja. 
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