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E L İ T E R J E S Z T É S 

Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
2013. október 30. napján tartandó testületi ülésre 

 
 
 

Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció - Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a jegyzı által 
elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig 
nyújtja be a képviselı-testületnek. 
 
A 2014. évi költségvetési koncepciójának alapját képezi a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetésérıl szóló T/12415. számú törvényjavaslat. 
 
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójának bevételi és 
kiadási fıösszege 32.751 eFt. 
 
A számszerősített adatokat tartalmazó mellékletek: 
 
1. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 

1. melléklet Dologi kiadások részletezése 
 
A T/12415. számú törvényjavaslat szerint Közös önkormányzati hivatal esetében a Hivatal 
mőködési támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Ennek összege az elismert hivatali 
létszám alapján számított összeg. 2014. évben ez: 31.327 eFt. 
 
Személyi juttatások: 
 
A rendszeres személyi juttatások a jelenlegi létszámmal kalkulálva, a soros elırelépéseket 
tartalmazva kerültek megállapításra.  
Nem rendszeres személyi juttatások: 
A nem rendszeres személy juttatások között szerepel: a dolgozók jogszabály alapján 
megállapított cafeteria juttatásának összege, 3 fı köztisztviselı közlekedési költségtérítése, 
valamint továbbképzésre és ruházati költségtérítésére tervezett kiadások. 
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Munkaadókat terhelı járulékok: 
 
A munkaadókat terhelı járulékok sora a rendszeres személyi juttatások utáni 27%-os szociális 
hozzájárulási adót mutatja, az egészségügyi hozzájárulás sora pedig a cafeteria juttatás alapján 
számított 14%-os EHO-t tartalmazza. 
 
Dologi Kiadások: 
 
A 2014. évi terv adatai megegyeznek az elızı költségvetési évre tervezett kiadások 
összegeivel. 
2013. III. negyedéves dologi kiadások teljesítése alapján a 2014. évre tervezett dologi 
kiadások is fedezik a közös Hivatal béren kívüli mőködési költségeit. 
 
Szıc község Önkormányzata hozzájárulása a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
mőködéséhez: 
 
A Hivatal mőködési kiadásaira kapott finanszírozás: 31.327 eFt 
2014. évi tervezett kiadások: 32.751 eFt 
2014. évi mőködési hiány: 1.424 eFt 
 
Tervezett hozzájárulás mértéke /lakosságszám arányosan/: 
 
1.424.000 Ft/(1984 fı+434 fı)*434 fı = 255.590 Ft 
 
Nyirád község Önkormányzata mőködési célú pénzeszköz átvételként 256 eFt-ot tervezett be 
a 2014. évi költségvetési koncepciójában. 
 
 
Szıc, 2013. október 21. 
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