
 

 

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetése 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testületek! 

 

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

együttes ülésen döntenek a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről. 

 

A rendszeres személyi juttatások körében a székhely hivatalban és a kirendeltségeken 

dolgozó 10 fő főállású és 1 fő részfoglalkozású tisztviselő személyi juttatása került 

tervezésre.  

A 2015. évben az illetmény, az érvényes illetményalappal, 38.650.- Ft-tal, a törvényi 

besorolási kategóriák szerint került tervezésre, azzal, hogy a középiskolai 

végzettségűeknek 20%-os, a felsőfokú végzettségűek 10%-os illetménykiegészítéssel 

számoltunk. 2015. évben a soros, kötelező lépéseken kívül bérfejlesztésre nem kerül 

sor. 

 

A béren kívüli juttatások körében kerültek megtervezésre: törvény által biztosított 

bruttó 200 e Ft/fő összegű cafatéria juttatás – amelynek tartalmát a dolgozó igénye 

szerint határozza meg a munkáltató -, továbbá a kedvezményes adózással biztosítható, 

évi háromszor adható kis értékű ajándékutalvány, illetve a törvény által biztosított 

munkába járás költsége. 

 

A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 27%. A kedvezményes, 

törvény által biztosított juttatások után az egészségügyi hozzájárulás mértéke 14%, 

minden más esetben pedig 27%. 

 

A 2015. évi tervezés során az előző évi teljesített kiadásokból indultunk ki. A 2014. és 

2015. költségvetési évben is az állam által biztosított intézmény-finanszírozás a közös 

hivatalok tekintetében teljes egészében a székhely önkormányzat támogatásai között 

jelenik meg.  

 

A Közös Hivatal működtetésére kötött megállapodás alapján igyekeztünk a 

költségvetést elkészíteni. Ez alól kivétel a hivatalok internet- és telefonköltsége, 

amely településenként nagyon eltérő képet mutat, nem egységesíthető, illetve nem 

lakosság-számarányos. Így ez a kiadási tétel az előző években és 2015-ben is az 

önkormányzati hivatalt fenntartó Önkormányzat kiadásai között jelent, illetve jelenik 

meg.  

 

Készletbeszerzés kiadásai a működéshez szükséges szakmai folyóiratok, újságok 

előfizetési díjait, az üzemeltetési anyagok a hivatali munkához szükséges 

nyomtatványokat és irodaszereket tartalmazzák. A feladatok teljesítéséhez felhasznált 

készleteket az előző évi gyakorlathoz képest közösen szerezzük be, melynek során 

költséget tudunk megtakarítani. A szolgáltatások kiadásai a működéshez szükséges 

informatikai szoftverek díjait, a belső ellenőrzés költségét, az orvosi vizsgálatok díjait, 

a kötelező továbbképzések díjait tartalmazza, az egyéb szolgáltatások pedig a posta 

költségeket, a fénymásolók karbantartási és üzemeltetési kiadásait, a pénzügyi 

szolgáltatások díjait foglalja magában. 



 

 

 

Az államháztartásról szóló törvény alapján meg kell határozni, hogy az Önkormányzat 

mely feladatokat látja el kötelező, illetve önként vállalt feladatként. A Közös 

Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi oldala is teljes egészében kötelező 

feladatellátást hivatott szolgálni. 

 

Tájékoztatjuk a Képviselő-testületeket a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóiról az 

alábbiak szerint: 

 

Sorszám Név Beosztás Jogviszony 

kezdete 

Munkavégzés 

helye szerinti 

kirendeltség 

1. Fücsökné Torma 

Lívia 

jegyző 2013.01.01. Ebergőc, 

Nagylózs, 

Pinnye, 

Röjtökmuzsaj, 

Sopronkövesd 

2. Olaszyné Fülöp 

Anita 

aljegyző 2013.01.01. Ebergőc, 

Nagylózs, 

Pinnye, 

Röjtökmuzsaj, 

Sopronkövesd 

3. Rózsás Györgyné pénzügyi 

vezető 

2013.01.01. Ebergőc, 

Röjtökmuzsaj, 

Sopronkövesd 

4. Bereczky 

Istvánné 

adóügyi 

ügyintéző 

2013.01.01. Sopronkövesd 

5. Bősze Ildikó gazdálkodási és 

igazgatási 

ügyintéző 

2013.01.01. Pinnye 

6. Csigóné Mikó 

Anita 

gazdálkodási 

ügyintéző 

2013.01.01. Nagylózs 

 

7. Kovács Lászlóné igazgatási 

ügyintéző 

2013.01.01. Sopronkövesd 

8. Lukácsné Csiszár 

Katalin 

gazdálkodási 

ügyintéző 

2014.09.16. Ebergőc, 

Nagylózs, 

Pinnye, 

Röjtökmuzsaj, 

Sopronkövesd 

9. Némethné Kovács 

Leila 

(részfoglalkozású) 

igazgatási 

ügyintéző 

2013. 10. 16. Ebergőc, 

Röjtökmuzsaj 

10. Rákóczi Lászlóné igazgatási 

ügyintéző 

2013. 01. 01. Nagylózs 

11. Zombó Péterné gazdálkodási 

ügyintéző 

2013. 01. 01. Sopronkövesd 

 

 

 

 



 

 

Kérem, a fentiek figyelembe vételével a költségvetési tervezetünket áttekinteni 

szíveskedjenek! 

  

K I A D Á S O K 

 

Törvény szerinti illetmények      32.751 e 

Béren kívüli juttatások        2.175 e 

Személyi juttatások összesen               34. 926 e Ft 

 

Munkáltatót terhelő járulékok       9.690 e Ft 

 

Szakmai anyag beszerzés           102 e 

Üzemeltetési anyagok        1.050 e 

Informatikai szolgáltatások igénybevétele         400 e 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások     1.620 e 

Egyéb szolgáltatások         1.200 e 

Belföldi kiküldetés             280 e 

ÁFA              900 e 

Dologi kiadások összesen        5.552 e Ft 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN                 50.168 e Ft 

 

B E V É T E L E K 

 

Intézmény-finanszírozás székhely önkormányzattól  43.739 e 

 

Előző évi pénzmaradvány          296 e 

 

Feladat finanszírozással nem fedezett működési 

hiány pótlása központi költségvetési pályázatokból                6.133 e  

 

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN            50.168 e Ft 

 

 

A bevételek körében megjelenített intézményfinanszírozást az állam biztosítja, 43.739 

e Ft összegben. A tavalyi évben is úgy tudtuk összeállítani költségvetésünket, hogy az 

Önkormányzatoktól az állami támogatáson felül hozzájárulást nem terveztünk. E 

feladat finanszírozással nem fedezett működési hiány pótlására sikeres pályázatot 

adtunk be 2013-ban, amelyre 5,4 millió Ft összegű támogatást kapott intézményünk. 

A 2014. évben erre a feladat-finanszírozással nem fedezett költségvetési tételre is 

nyújtottunk be pályázatot, amely sajnos nem járt sikerrel. A tavalyi évben 4.432 e Ft 

összegre nem volt feladat-finanszírozás, így azt az összeget a székhely Önkormányzat 

megelőlegezte. Ezen összeg tagönkormányzatok közötti felosztásáról a 2014. évi 

zárszámadás keretében rendelkezni szükséges. 

 

Bízva a 2015. évi pályázati lehetőségben, a Közös Hivatal működéséhez, az állami 

normatívával nem fedezett kiadásokra a tagönkormányzatoktól anyagi támogatás nem 

kerül tervezésre a 2015. évben sem. Amennyiben a pályázatunk nem jár sikerrel vagy 

nem lesz pályázati lehetőség, úgy a székhely Önkormányzat a 2015. évi működési 

hiányt – az előző évhez hasonlóan – megelőlegezi a KÖH részére, azonban a 



 

 

tagönkormányzatok közötti elszámolásra, a tényadatok ismeretében, a 2015. évi 

zárszámadás keretében sor fog kerülni. 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése – változatlanul - a sopronkövesdi 

Önkormányzat, mint székhely Önkormányzat költségvetésében jelenik meg.  

 

Kérem a Képviselő-testületek véleményét! 

 

Kérem a Képviselő-testületeket, hogy az alábbi határozati javaslat felett szavazni 

szíveskedjenek! 

 

 

       HATÁROZATI      JAVASLAT 

 

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

             a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal  

(9483. Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.)  2015. évi költségvetését  

                         az alábbiak szerint fogadja el. 

 

K I A D Á S O K 

 

Törvény szerinti illetmények      32.751 e 

Béren kívüli juttatások        2.175 e 

Személyi juttatások összesen               34. 926 e Ft 

 

Munkáltatót terhelő járulékok       9.690 e Ft 

 

Szakmai anyag beszerzés           102 e 

Üzemeltetési anyagok        1.050 e 

Informatikai szolgáltatások igénybevétele         400 e 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások     1.620 e 

Egyéb szolgáltatások         1.200 e 

Belföldi kiküldetés             280 e 

ÁFA              900 e 

Dologi kiadások összesen        5.552 e Ft 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN                 50.168 e Ft 

 

 

B E V É T E L E K 

 

Intézmény-finanszírozás székhely önkormányzattól   43.739 e 

 

Előző évi pénzmaradvány                296 e 

 

Feladat finanszírozással nem fedezett működési 

hiány pótlása központi költségvetési pályázatokból                    6.133 e  

 

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN            50.168 e Ft 

 



 

 

A Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásához szükséges 

forrást a sopronkövesdi Önkormányzat intézmény-finanszírozásként biztosítja.  

 

A Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a 

sopronkövesdi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet 

tartalmazza. 

 

 

   Határidő: folyamatos 

   Felelős: Fücsökné Torma Lívia jegyző 

 

 

 

Sopronkövesd, 2015. február 13. 

 

 

 

        Fülöp Zoltán 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 


