
Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

zárszámadása 

Tisztelt Képviselő-testületek! 

 

Az ebergőci, nagylózsi, pinnyei, röjtökmuzsaji és sopronkövesdi Képviselő-testületek 

együttes ülésén kerül sor a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának 

megvitatására, illetve határozati formában történő elfogadására. 

 

A Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jén alakult. Az alapító 

Képviselő-testületek együttes ülésen hoznak döntést a költségvetéssel, illetve zárszámadással 

kapcsolatosan. 

 

A határozati javaslat tartalmazza a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő kiadások, 

valamint a dologi kiadások és egyéb folyó kiadások mértékét. 2014. évben a személyi 

juttatásokon belül 3.345 e Ft összegben jelent meg az öt településen, három típusú választás, 

valamennyi választási bizottságának, irodájának bérjellegű kiadása, amely összeget a fejezeti 

költségvetés 100%-ban átadott. A bevételi oldal a székhely önkormányzattól kapott 

intézmény-finanszírozást tartalmazza, amely magában foglalja az állam által biztosított 

működési támogatást, illetve a sopronkövesdi Önkormányzat által, a működési hiányra 

megelőlegezett 4.432 e Ft támogatást és a 84 e Ft összegű, 2013. évi pénzmaradványt.  Ezen 

felül bevétel még a választási kiadásokra kapott támogatás, valamint a törvény szerint a 

Közös Hivatalon keresztül elszámolt, az Önkormányzatoknál megjelenő, de jegyzői 

hatáskörbe tartozó szociális juttatások fedezete. 

 

A működés és feladat-ellátás értékeléséről külön szöveges beszámoló készül. 

Kiadások: 

 

Személyi juttatások     35.591 e Ft 

Munkáltatót terhelő kiadások    10.019 e Ft 

Felhalmozási kiadások         501 e Ft 

 A dologi kiadások részletezése: 

- irodaszer, nyomtatvány beszerzés     918 e Ft 

- folyóirat beszerzés         67 e Ft 

- kis értékű tárgyi eszközök, egyéb készletek             577 e Ft 

- informatikai kiadások        300 e Ft 

- karbantartás (fénymásolók üzemeltetése)     714 e Ft 

- egyéb üzemeltetési kiadás (postaköltség)     987 e Ft 

- ÁFA          907 e Ft 

- egyéb szakmai szolgáltatás     1.474 e Ft 

  (belső ellenőrzés, kötelező továbbképzés)     

- kiküldetés         248 e Ft 

 

 

 

 



Az állami normatív támogatással nem fedezett 2014. évi kiadás (4.432 e Ft) felosztása a 

tagönkormányzatok között, létszámarányosan 

 

Település Lakosság száma (fő) Támogatási arány 

(%) 

Fizetendő 

támogatás (e Ft) 

Ebergőc    155   4,91   218 

Nagylózs 1.032 32,74 1.451 

Pinnye   348 11,07   491 

Röjtökmuzsaj   430 13,63  604 

Sopronkövesd 1.187 37,65 1.668 

Összesen              3.152 100,00 4.432 

 

A zárszámadás elfogadását követően a fizetendő támogatási összegeket a tag-

önkormányzatoknak a székhely település részére át kell utalnia. 

 

Kérem, a határozati javaslatot áttanulmányozni szíveskedjenek, ez követően pedig a 

Képviselő-testületek külön-külön szavaznak a határozat elfogadásáról. 

 

   H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

 

 ……………………………….. község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal  2014. évi zárszámadását 

    

   53.962 e Ft  bevétellel 

   53.666 e Ft  kiadással 

        296 e Ft  pénzmaradvánnyal 

 

                 az alábbi részletezés szerint: 

 Kiadások: 

Felhalmozási kiadások              501 e Ft 

Személyi juttatások     35.591 e Ft 

Munkáltatót terhelő kiadások    10.019 e Ft 

Dologi kiadások és folyó kiadások       6.192 e Ft 

Jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások         1.363 e Ft 

Kiadások összesen                                        53.666 e Ft 

 

 

 Bevételek: 

Intézményfinanszírozás (állami normatíva)   43.327 e Ft 

Tagönkormányzati támogatás                 4.432 e Ft 

Előző évi pénzmaradvány            84 e Ft 

Választási pénzeszköz átadás          4.737 e Ft 

Működési bevétel                                    19 e Ft 

Jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások        1.363 e Ft 



 

Bevételek összesen              53.962 e Ft  

          

elfogadja . 

 

 

Sopronkövesd, 2015. február 13.  

 

            

         Fülöp Zoltán 

         polgármester 

 


