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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 
 

2015. február 19-i együttes, nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásának összege 2015-ben 
az elismert hivatali létszám alapján megítélt 35.449 eFt, valamint a 2015. évi 
bérkompenzáció támogatása 234 eFt. 
 
A foglalkoztatottak személyi juttatásai a soros előrelépéseket, valamint egy fő GYED-
ről visszatérő dolgozó munkabérét figyelembe véve került megállapításra. 
A béren kívüli juttatások sora tartalmazza a dolgozók jogszabály alapján 
megállapított cafeteria juttatásának összegét. Ruházati költségtérítést 2 fő, 
közlekedési költségtérítést 3 fő köztisztviselő esetében terveztünk. 
 
A dologi kiadások a 2014. évi kiadások alapján kerültek megállapításra. Ide, a 
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás sorra terveztük a belső ellenőrzés 
költségét Nyirád és Szőc Községek tekintetében. 
Az Egyéb szolgáltatások soron találhatóak a tervezett bankköltségek, postaköltség, 
szemétszállítás, tűzoltó készülék ellenőrzés. 
Az Egyéb dologi kiadások sor tartalmazza a vagyonbiztosítás, hirdetés, tulajdoni lap, 
parkolási díjakat. 
 
A Tárgyi eszköz beszerzés soron 2 db irodai asztal, és 2 db szék került 
betervezésre. 
 
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak tervezett összege 38.762 eFt, 
ami túllépi a központi költségvetésből kapott támogatás összegét, ezért 2015. évre 
összesen 3.079 eFt fenntartói hozzájárulást terveztünk, az alábbiak szerint: 
 

Összes kiadás          38.762 eFt 
- Működési .támogatás       35.449 eFt 
- Bérkompenzáció             234 eFt 

Hozzájárulás           3.079 eFt 
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Nyirád lakosságszáma: 1.985 fő, Szőc lakosságszáma: 438 fő, összesen 2.423 fő. 
 
A hozzájárulás mértéke: 
 
Nyirád:     (3.079 eFt / 2.423 fő) * 1.985 fő =  2.522 eFt 
Szőc:        (3.079 eFt / 2.423 fő) *   438 fő =       557 eFt. 
 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetés tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Nyirád, 2015. február 12. 
 
 
 
 


