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4. napirendi pont 
Szıc Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 

8452 Szıc, Kossuth u. 41. 
Tel./fax: 88/513-525 
e-mail: szoc@pr.hu 

 
 
Ügyszám: 22-97/2013. 
 
Elıterjesztı:    Németh Balázs polgármester 
 
A 2014. évi koncepció elıkészítıi: Lovasi Erika  jegyzı  
     Stampfné Varga Erika pénzügyi ügyintézı 

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintézı 
 

 
E L İ T E R J E S Z T É S 

 
Szıc Község Önkormányzata 2014. évi koncepciójáról 

a 2013. október 30. napján tartandó testületi ülésre 
  
 
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.  
 
Szıc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának alapja Magyarország 
2014. évi központi költségvetésérıl szóló T/12415. számú törvényjavaslat. 
 
A 2014. évi költségvetési koncepciójának bevételi és kiadási fıösszege 27.371 eFt. 
 
A számszerősített adatokat tartalmazó mellékletek: 
 
 
Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek összefoglaló adatait az 1. sz melléklet tartalmazza. 
 
2. sz. melléklet 
 
Személyi juttatások részletezése: a rendszeres személyi juttatások tartalmazzák az 
Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott illetményét, valamint a közfoglalkoztatott 
munkavállalók tervezett bérét. 
A nem rendszeres személyi juttatások: cafeteria. 
 
Külsı személyi juttatások: a polgármester valamint a képviselık tiszteletdíja, a polgármester 
költségátalánya. 
 
3. sz. melléklet 
 
A dologi kiadások 2014-re tervezett összege közel azonos a 2013. évi kiadásokkal 
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4. sz. melléklet 
 
Támogatások, átvett pénzeszközök összege jelentısen kisebb az elmúl évinél. Ennek oka, hogy a 
közös hivatal mőködési támogatását a telephelyi önkormányzat jogosult igényelni. Az alacsony 
iparőzési adóerı képesség miatt a beszámítás 2014-ben nem csökkenti az önkormányzat támogatását. 
A többi feladatalapú támogatás az elızı évi szinten maradt.  
Támogatás értékő bevételek: a közfoglalkoztatottak munkabérének és közterheinek 
támogatása. 
 
5. sz. melléklet 
 

Közhatalmi bevételek: gépjármőadó tervezés során az adónem 40%-a került tervezésre. A 
többi adónem bevételét pedig a 2013. évi kivetési adatok szerint állítottuk be. 

6. sz. melléklet 

 

Intézményi bevételek meghatározásánál a 2013. évi tényadatok figyelembe vételével 
terveztünk, azzal, hogy a 2014. évi várható kamatszint jóval alacsonyabb az ideinél és a 
szociális étkeztetésben résztvevık száma nem változik. 

 

7. sz. melléklet 

 

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezésénél a rezsicsökkentés ellenére némileg magasabb 
lakhatási támogatást és a romló foglalkoztatási kilátások miatt magasabb összegben 
terveztünk foglalkoztatást helyettesítı támogatást. 
 
 
Kérem, hogy a 2014. évi koncepciót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Szıc, 2013. október 21. 
 
 
   Tisztelettel: 
 
 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 


