Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykamarás, Kossuth u 2.

Előterjesztés
A Medgyesbodzás, Dombiratos és Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 19-én tartandó együttes ülésére
Tárgy:
Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése
Tisztelt Képviselő-testület!
A három település Nagykamarás, Medgyesbodzás és Dombiratos község Önkormányzata
2013. január 01-től létrehozták a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatalt, a
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 85. §-ban
foglalt felhatalmazás alapján. A megállapodás szerint a hivatal költségvetését a három
önkormányzat együttes ülésén fogadja el, nyilván az egyes önkormányzatok saját
költségvetési rendeletének elfogadása előtt.
Mindhárom település önkormányzata első fordulóban az önkormányzat 2014. évi
költségvetését megtárgyalta, amely a közös hivatalra vonatkozóan plusz kiadási összeget nem
tartalmazott, tekintettel arra, hogy a jelenlegi információink szerint – a várható támogatást
figyelembevéve - az előző évtől eltérően nem szükséges az önkormányzatoknak az állami
támogatás mellett saját forrást biztosítani. Az előző évi támogatástól eltérően a közös hivatal
finanszírozását a székhely település önkormányzata kapja meg közvetlenül, ez kerül
intézményfinanszírozásként átadásra a közös önkormányzati hivatal részére.

A közös

önkormányzati hivatalok működésének támogatását, finanszírozását a Magyarország 2014.
évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 2. melléklet 1.a) pontja részletezi. A támogatás meghatározása az elismert hivatali
létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével
történik. A költségvetési törvény 2. melléklet kiegészítő szabályai szerint a hivatalok
finanszírozása a 2013. január 01-jei Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala adatai szerint a települések lakosságszámai és további korrekciós tényezők
figyelembevételével történik. A kincstár által leközölt adatok szerint a közös önkormányzati
hivatal működésének támogatása 46.212.200 e Ft.

A támogatás a megállapodás szerint

felosztásra került, a költségvetés tervezete az előző évi hivatali létszám alapján került
betervezésre.
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A közös hivatal költségvetési bevétele és kiadása 47.691.000,- Ft, a bevétel tartalmazza az
állami finanszírozást, a dolgozók bérkompenzációját továbbá saját bevételt, a kiadási oldal
pedig túlnyomórészt a hivatali dolgozók bérét, járulékát és a dologi kiadásokat tartalmazza.
Új kiadási tétel a normatív (továbbképzési) hozzájárulás melyet a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem felé kell utalni a hivatalnak, a köztisztviselők kötelező továbbképzése érdekében. A
közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.18.) Korm. rendelet 12. § (1)
bekezdése szerint a köztisztviselők számára előírt továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez
szükséges forrást legalább az előírt tanulmányi kötelezettség teljesítését biztosító mértékben a
közigazgatási szerv biztosítja.
Mellékelem a közös hivatal bevételét és kiadásait tartalmazó táblákat.
Kérem a képviselő-testületeteket, hogy az előterjesztést vitassák meg és fogadják el a
következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat I:
Dombiratos Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás és
Medgyesbodzsás községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
előterjesztés szerinti 2014. évi költségvetését 47.691.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel.
Megbízza a jegyzőt a határozat végrehajtásával.
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: értelem szerint
Határozati javaslat II:
Nagykamarás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Dombiratos és
Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetését 47.691.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Ebből Nagykamarás
község Önkormányzata a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez 47.656.000 Ft-ot
intézményfinanszírozásként biztosít a 2014. évi költségvetésében.
Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.
Felelős: Pelle István polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: értelem szerint
Határozati javaslat III.
Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás és
Dombiratos községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
évi költségvetését 47.691.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel.
Megbízza a jegyzőt a határozat végrehajtásával.
Felelős: Hoffmann Andrásné jegyző
Határidő: értelem szerint
Nagykamarás, 2014. február 14.
Hoffmann Andrásné
jegyző
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