Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: jegyzo@sagvar.hu

Előterjesztés
amely készült Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2019. február 26-án tartandó rendes, nyilvános, együttes ülésére.
2. napirendi pont: A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése.
Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.
Előzetesen véleményezte: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.
Tisztelt Képviselő-testületek!
A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a Ságvár Község Önkormányzat költségvetésének
részét képezi. Ebből következően Ságvár Község Önkormányzata csak akkor tudja jogszerűen elfogadni a
törvényi határidőig a költségvetési rendeletét, amennyiben előtte rendelkezésére állnak a közös hivatal
fenntartásában résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek közös hivatali költségvetést jóváhagyó
határozatai.
A közös hivatal 2019. évi költségvetésének jóváhagyásához készült a jelen előterjesztés, mely bízunk
benne, hogy kellő áttekintési alapot szolgáltat az érintett képviselő-testületek részére a pozitív döntés
meghozatalához.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által
elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) valamint a Közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
rendelkezéseinek megfelelően került sor. Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési
bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek
és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.
Figyelembe kellett venni továbbá az előző évek kötelezettségvállalásait, a központi jogszabályok
változását,az Önkormányzatok adott évi finanszírozási rendszerét, valamint az előző évek gazdálkodási
tapasztalatait.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját
bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is
nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás
elvét. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2019.
évben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb
érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében a
rendszer továbbra is számol a pozitív „kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező
települések ilyen módon meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik
ellátása érdekében, a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan
növekvő mértékben terheli a beszámítás.

A 2019 évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalrészére
83.757.000 Ft összegben határozza meg a 2019. évi célok és feladatok megvalósításához szükséges
kiadási előirányzatokat.
SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVRE TERVEZETT
BEVÉTELEI
A beterjesztett költségvetési javaslat 83.757.000Ftösszegű bevétellel és kiadással számol, amely az előző
évhez viszonyítva 10,74 %-os növekedést mutat. A 2019. évi költségvetés összeállításánál továbbra is a
kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.
Az hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi csoportonként az önkormányzat
költségvetési mérlege és az 1/A, 1/B táblák mutatják be.
A támogatások 2019. évben a következők szerint alakulnak:
Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelőena 2018.
január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi
kiadásokelismert átlagos költségei figyelembevételével. Közös Önkormányzati Hivatal esetében a
támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, mi esetünkben tehát Ságvár kapja a támogatást,
amelyet a lakosságszám alapján megoszt Som és Nyim Község Önkormányzataival. Az adott
önkormányzatot illető támogatási hányad beszámításával kerül meghatározásra a Közös
Hivatalkiadásaihoz történő hozzájárulásunk összege.
Település
Ságvár
Som
Nyim
Összesen

Lakosság szám (fő)

Hozzájárulás összege (Ft)

1 894

20 303 626

697

7 471 820

337

3 612 630

2 928

31 388 076

A költségvetési bevételek tekintetében az alábbi saját bevétellel számolunk:
- Szolgáltatások ellenértéke /telephely engedélyezési díj/: 15.000 Ft
- Kamatbevétel: 1.000 Ft
- Egyéb működési bevétel /pl: kerekítési különbözet/: 1.000 Ft.
Az összes tervezett költségvetési /működési/ bevétel 17.000 Ft.
A finanszírozási bevételek között:
- A 2018. évi pénzmaradvány összege 4.577.528 Ft
- Központi,
irányító
szervi
támogatás
/Ságvár
intézményfinanszírozás/: 79.058.000 Ft.

Község

Önkormányzatától

átvett

A Közös Hivatal 2019. évi állami támogatása 40.670.400 Ft ehhez adódik hozzá a kiegyenlítő
bérrendezési alapból igényelt pályázati forrás 7.104.000 Ft. A Közös Hivatal 2019. évi tervezett bevételei
összesen (működési célú támogatások + saját bevétel + pénzmaradvány + állami támogatás):
52.368.928 Ft.
A tervezett költségvetési hiány 31.388.076 Ft, melyet a társult önkormányzatok lakosságszámot
figyelembe véve fizetnek meg a Közös Hivatal számára.
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Fentiek alapján a Közös Hivatal bevételei:
Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

Működési bevételek

B1

2.

Finanszírozási bevételek

B8

3.

Bevételek összesen (1+2+3)

Eredeti
előirányzat
11 000
83 740 000
83 757 000

KIADÁSAI
A közös hivatalok költségvetési kiadásainak meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok
képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza. (Kttv.) A köztisztviselők illetményét
meghatározó – immáron tíz éve változatlan összegű - illetményalapot a költségvetési törvény 59. § (1)
bekezdése 2019. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg. Hivatalunk a kiegyenlítő bérrendezési alap
pályázat benyújtásakor vállalta az illetményalap legalább 20%-al történő megemelését. A bérrendezési
pályázat további feltétele, hogy a kapott támogatást csak bérjellegű kiadásokra lehet felhasználni. A
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal anyagi lehetőségeit figyelembe véve valamint a pályázati forrás
felhasználási kötöttségét 2019 évre vonatkozóan az illetményalap mértékét 55.000 Ft-ban állapítja meg.
A törvény szerinti illetmények, munkabérek tervezésekor a törvényi előírásokat vettük figyelembe mind a
kötelező besorolások, a soros előrelépések, mind a nem rendszeres juttatások tekintetében. A törvény
szerinti illetmények megállapításakor figyelembe kellett venni a minimálbér, illetve a garantált
bérminimum 2019.01.01-től hatályos változásait.
Azon dolgozók, akiknél az illetményalap figyelembevételével kialakított besorolás nem éri el a
454/2015.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti garantált bérminimumot, 2019.01.01. hatállyal átsorolásra
kerültek a 195.000 Ft-os illetményre.
A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal elfogadott létszáma 13 fő, melyből jelenleg a teljes munkaidőben
foglalkoztatottak létszáma 12 fő, és 1 fő részmunkaidős munkavállaló.
Egy fő munkavállaló az év folyamán szülési szabadságra fog menni, ennek költségét illetve a GYED
idejére járó illetményt az OEP-től teljes egészében visszakapjuk, a GYES összegét pedig a Magyar
Államkincstár fizeti a kismama részére, így ezek az összegek nem terhelik a költségvetésünket.
Béren kívüli juttatásként a Cafetéria szabályzat alapján az alábbi Cafetéria elem választható: SZÉP kártya
/vendéglátás, szállás, szabadidő alszámlák/. A Cafetéria keret összege a jogszabályi előírásoknak
megfelelően évi bruttó 200.000 Ft.
Ruházati költségtérítésként az anyakönyvvezető részére került betervezésre 50.000 Ft-os összeg.
Közlekedési költségtérítésre a jogszabályi előírások alapján a munkába járáshoz térítendő 15 Ft/km-es
összeg, illetve az autóbusz bérlet díja 100%-ban került tervezésre.
Az egyéb költségtérítések között egyrészt bankszámla hozzájárulást terveztünk, változatlanul 1.000 Ft/hó
összegben, másrészt a Közszolgálati szabályzat alapján járó védőszemüveg hozzájárulást.
A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között a törvényi előírások alapján betegszabadságra illetve
a szabadság megváltásra tervezett összeg valamint az anyakönyvvezető megbízási díja szerepel.
Külső személyi juttatások között reprezentációs kiadás került megtervezésre.
Fenti szempontok alapján a személyi juttatások tervezett összege 61.203.000 Ft, a munkaadót terhelő
járulékok összege pedig 12.241.000 Ft (ez tartalmazza a szociális hozzájárulási adót, az egészségügyi
hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót, illetve a táppénz hozzájárulást.
A munkáltatói járulék /szociális hozzájárulási adó/ 2019.01.01-től 19,5 % amely azonos a 2018 évivel.
A táppénz összegét a nettó finanszírozás keretében szintén visszakapjuk, a munkáltatót a táppénz
hozzájárulás (táppénz 1/3-a) megfizetési kötelezettsége terheli.
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A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások
szorosan a hivatal működését segítik elő.
A dologi kiadásokon belül szakmai anyagok beszerzése címén szakkönyv- és folyóirat, Jogtár előfizetés,
valamint egyéb szakmai anyagok vásárlása kerültek tervezésre.
Üzemeltetési anyagok beszerzése címén a Kormányrendelet előírásai alapján többek között a következők
kerültek tervezésre:
- irodaszer, nyomtatvány beszerzés
- üzemanyag beszerzés
- egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyag).
Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovaton egyrészt
- CGR rendszerek díjai (integrált pénzügyi rendszer, tárgyi eszköz rendszer, vagyonkataszter
rendszer)
- EPER rendszerkövetési díja
- Ecostat archív adatbázis havi díja
- E-Kata, KataWin, E-Iktat rendszerek díjai
- Winszoc rendszer díja
- kataszteri nyilvántartás
- az internet költségei jelennek meg.
Az egyéb kommunikációs szolgáltatások rovaton a vonalas- illetve mobil telefonok költségei kerültek
tervezésre.
A közüzemi díjak vonatkozásában villamos energia, gáz- és vízdíj költségeivel számoltunk, figyelembe
véve az előző évi teljesítéseket.
A bérleti és lízing díjak rovat tartalmazza a Copy City Kft-től, illetve Team-Comp Kft.-től bérelt
fénymásolók bérleti díját, továbbá a posta részére fizetett fiók bérleti díjat és az Aqua Vital Kft. részére
tartály bérleti díját.
A karbantartási, kisjavítási szolgáltatás rovat a gépkocsival, a tűzoltó készülékekkel, illetve a hivatali
eszközökkel, illetve a Hivatal épületével kapcsolatos karbantartási, javítási költségeket tartalmazza.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között többek között a következőkkel kalkuláltunk:
- információbiztonsági felhasználói szerződés (ASP-hez kapcsolódóan)
- OKJ továbbképzés díja
- oktatások, továbbképzések díja
- kötelező éves orvosi munka alkalmassági vizsgálat díja
- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás díja
- egyéb szakmai szolgáltatások.
Az egyéb szolgáltatások között pedig egyéb üzemeltetési kiadások szerepelnek, úgymint:
- biztosítási díj (felelősség biztosítás, Casco, kötelező gépjármű felelősség biztosítás)
- postaköltség
- kötelező közigazgatási képzések és vizsgák díja (1 db szakvizsga, Probono-s kötelező képzések)
- biztonsági szolgáltatás díja
- bankköltség
- AquaCooler készülék díja
- hirdetési díj
- jegyzőkönyv kötés díja
- egyéb üzemeltetési szolgáltatások.
Egyéb
-

dologi kiadások között az alábbi tervezett tételek szerepelnek:
gépkocsi műszaki vizsga költsége
cégautóadó
autópályamatrica
Takarnet rendszerből lekért tulajdoni lapok és térképmásolatok díja.
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Fentiek, valamint a működési célú előzetesen felszámított ÁFA figyelembevételével a dologi kiadások
összege tervezetten 10.213.000 Ft.
Fejlesztési feladatok
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019-es évre 100.000 Ft összegben tervez fejlesztési kiadást.
Fentiek alapján a Közös Hivatal kiadásainak főösszege 83.757.000 Ft

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti
előirányzat

1.

Személyi juttatások

K1

61 203 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

12 241 000

3.

Dologi kiadások

K3

10 213 000

4.

Beruházások

K6

100 000

5.

Kiadások összesen (1+2+3+4)

83 757 000

A fentiek figyelembevételével a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási
és bevételi főösszege 83.757.000 Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy aSágvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést vitassa meg és fogadja el.
HATÁROZATI JAVASLAT
döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről
1) Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Som Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete / Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését ezen határozat és mellékletei szerinti
tartalommal elfogadja.
2) Ságvár/Som/Nyim
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Ságvári
Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének főösszegét 83.757.000 Ft-ban határozza meg
az előterjesztés szerint.
3) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez
lakosságszám arányosan:
Település
Ságvár

Lakosság szám (fő)
1 894

Hozzájárulás összege (Ft)
20 303 626

Som

697

7 471 820

Nyim

337

3 612 630

Összesen

2 928

31 388 076

4) A 2019. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
a)
bevételi főösszege: 83.757.000 Ft,
melyből
aa) működési bevételek:
17.000 Ft,
ab) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:
4.577.528 Ft,
ac) központi irányító szervi támogatás:
79.162.472 Ft.
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b)

kiadási főösszege:
melyből
ba) személyi juttatások:
bb) munkaadókat terhelő járulékok:
bc) dologi kiadások:
bd) tartalék:

c)

83.757.000 Ft,
61.203.000
12.241.000
10.213.000
-------

engedélyezett létszám:

Ft,
Ft,
Ft,
Ft.

13 fő.

5) A képviselő-testületek a 2019.évi illetmény alap mértékét 55.000 Ft-ban állapítják meg.
6) A képviselő-testületek a 2019. évi illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban fenntartják, azon nem
változtatnak.
7) A Közös Hivatal a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt a dolgozók által választott
formában (SZÉP kártya/vendéglátás, szállás, szabadidő alszámla/) melynek összege évi bruttó
200.000 Ft/fő.
8) A Közös Hivatal a dolgozók részére 2019. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla
hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók
bankszámlájára.
9) A Közös Hivatal előző évi pénzmaradványát Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésébe bevonta.
10) A képviselő-testületek megbízzák Ságvár Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal
költségvetése Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésébe való beépítéséről
gondoskodjon.
11) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
12) A jóváhagyott
hatáskörben.

kiemelt előirányzatokon

belül

az átcsoportosításról

a

Jegyző

dönt

saját

Határidő: értelem szerint.
Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző
Ságvár, 2019. február 15.

6

