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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetési 

beszámolója a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került. Az előterjesztés készítésekor 

annak átvétele folyamat van. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §-a alapján az éves költségvetési 

beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell 

készíteni. A Közös Hivatal zárszámadását a gesztor önkormányzat – Felcsút Községi 

Önkormányzat – zárszámadási rendelete kell, hogy tartalmazza. A Közös Hivatal 

fenntartásában érintett tagönkormányzatokat azonban egyetértési jog illeti meg a Közös 

Hivatal zárszámadásának elfogadása kapcsán. 

 

Fentiekre tekintettel elkészült a Hivatal 2015. évi gazdálkodásának szöveges illetve számszaki 

beszámolója. A számszaki adatokat a csatolt 1-10. mellékletek tartalmazzák. 

 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben: 

  99.918 e Ft bevételből gazdálkodhatott, 

     98.395 e Ft költségvetési kiadást és  

           20  eFt fizetési előleg 

     9 eFt kapott előleg 

      1.512 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2015. december 31-én 

 

 

A bevételek alakulása 

 

A legfőbb bevételi forrás az irányító szervi támogatás. E soron jelenik meg a hivatal 

működéséhez kapott állami támogatás (79.469.423 Ft), a bérkompenzáció fedezete (822.452 

Ft), valamint az önkormányzatok által nyújtott támogatás (16.411.000 Ft). Ezen összegek az 

összes bevétel 96,8 %-át teszik ki. 

 

A 2014. évi választások elszámolása miatt 84.146 Ft pótlólagos támogatásban részesültünk. A 

Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvánnyal való együttműködés keretében 98.200 Ft, míg 

az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulástól – a 

könyvelési feladatok ellátása miatt – átvett pénzeszközként 328.637 Ft összegű bevétel 

realizálódott. 

 

Működési bevételként jelentkezik az önkormányzatok felé továbbszámlázott szolgáltatások 

(telefondíj, tulajdoni lap másolat díja, térképmásolat) díjából származó bevétel 103.568 Ft, 

valamint dolgozó részére továbbszámlázott kiadás, 45.392 Ft. 

 

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel 1.602.000 Ft volt. 

 

Felhalmozási bevételként jelent meg Alcsútdoboz, Csabdi és Vértesacsa községek 

önkormányzatai által beruházásokhoz nyújtott támogatása, melynek összege 953.068 Ft. 

 

 

A kiadások alakulása 
 

A kiadások részletezését a csatolt 1. táblázat tartalmazza.  

A Hivatal működésével kapcsolatos kiadások, főbb rovatonként az alábbiak: 

 

 



Kiadás Teljesítés 

Megoszlás 

%-a 

Személyi juttatások 68 880 047 70,00% 

Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hó 18 410 312 18,71% 

Dologi kiadások 9 897 230 10,06% 

Egyéb működési célú kiadások 27 001 0,03% 

Beruházások 1 180 807 1,20% 

ÖSSZESEN 98 395 397 100,00% 

 

A kiadások legnagyobb részét, 70 %-át a személyi juttatások teszik ki. Itt jelenik meg a 20 fő 

munkavállaló törvény szerinti illetménye, normatív jutalma, cafetéria juttatása, 

költségtérítése, valamint, továbbá helyettesítési díjak, szabadság megváltás összegei. 

(Megjegyezni kívánjuk, hogy a Közös Hivatalt létrehozó megállapodás alapján az 

engedélyezett létszám egyébiránt 23 fő.) 

 

A dologi kiadások esetében – az előző évhez hasonlóan – olyan jellegű kiadások jelennek meg 

(pl. Költségvetési levelek előfizetés, iktatóprogram átalánydíja, a VisualRegister, a Polisz 

program bérleti díja, belföldi kiküldetés, belső ellenőrzés, telefonköltség, eseti 

továbbképzések) melyek szükségesek a feladatellátáshoz.  

Szintén itt jelenik meg a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) 

Kormányrendelet alapján fizetendő képzési díj, melynek éves összege 454 eFt. 

Ide tartoznak a továbbszámlázott szolgáltatások is, azonban ezek az összegek bevételként is 

megjelennek. A dologi kiadások összességében 1.130 eFt-tal csökkentek a 2014. évihez képest. 

Ennek indoka, hogy egyes előfizetéseket (pl. jogtár előfizetés) a 2014. évben két éves 

időtartamra fizettük ki, ezért azok nem jelentkeztek 2015-ban, másrészt volt olyan program, 

melynek előfizetését lemondtuk (pl. WINIKSZ), továbbá a számítógépek karbantartása nem 

vállalkozási szerződés alapján, hanem megbízással került ellátásra.  

 

Az egyéb működési célú kiadás a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetési 

kötelezettség összege szerepel ezen a soron 27.001 Ft összegben.  

 

Alcsútdoboz, Csabdi és Vértesacsa célhoz kötött fejlesztési támogatását illetve annak 

felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

   

Bevétel Összeg 

Alcsútdoboz  hozzájárulása beruházáshoz 272 603 Ft 

Csabdi  hozzájárulása beruházáshoz 272 603 Ft 

Vértesacsa  hozzájárulása beruházáshoz 407 862 Ft 

Összesen 953 068 Ft 

    

Felhasználás Összeg 

3 db laptop beszerzés 541 780 Ft 

Notebook táska, egér,billentyűzet 15 660 Ft 

2 db MS Office program 67 570 Ft 

Biztonsági szoftver beszerzése 43 879 Ft 

Mobiltelefon 60 198 Ft 

Lenovo notebook (2 db) részkiegyenlítése 223 981 Ft 

Összesen 953 068 Ft 



A Megállapodás 8.3.4 pontja értelmében a zárszámadás elfogadását követően a Közös 

Hivatal átutalja az önkormányzatok számlájára a maradvány összegét (részletezését a 2. 

táblázat tartalmazza) melyek alakulása az alábbi: 

 

Települések 
2015.12.31-ai záró pénzkészlet, 
településenkénti részletezése 

Felcsút 951 079 

Alcsútdoboz 145 272 

Csabdi 122 866 

Tabajd 100 580 

Vértesacsa 192 478 

Összesen 1 512 275 

 

Kérjük a Közös Hivatal 2015. éves beszámolójának megtárgyalását és elfogadását. 

 

 

Alcsútdoboz, 2016. április 21. 

 

 

        Dr. Sisa András  

            jegyző 

 

HATÁROZATI JAVASLAT   
 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 

…/2016. (IV.25.) számú határozata 

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadás elfogadásáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi 

 

  bevételi főösszegét 99.918 eFt-ban (melyből intézményfinanszírozás 96.703 eFt ) 

   kiadási főösszegét 98.395 eFt-ban 

   maradványát 1.523 eFt-ban 

   jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzatot megillető 2015. évi maradvány 

összegét  

 a) változat: kéri a 2016. évi hozzájárulás összegébe beszámítani 

 

 b) változat: kéri a visszautalását az önkormányzat számlájára. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester  
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