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Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak és Sarród Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. február 4.
napján megtartott együttes üléséről.

Jelen vannak:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kóbor Attila polgármester
Garabné Herbszt Anna képviselő
Hanzséros Béla képviselő
Hanzséros József képviselő
Németh Gyula képviselő
Szalai Mihály képviselő

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Turi Lajos polgármester
Fejes Imre alpolgármester
Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester
Nagy Lajos képviselő
Rajczi János képviselő

Vezér Beáta jegyző

Meghívottak: Köő Lászlóné óvodavezető a 2. napirendi ponthoz

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Szeretettel köszöntöm a polgármester urat, alpolgármester
asszonyt, alpolgármester urat, képviselő asszonyokat, urakat, intézményvezető asszonyt és minden
kedves részt vevőt. Örülök, hogy itt vagytok. Megállapítom az ülés határozatképességét, mivel
Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének megválasztott 7 fő tagja közül 5 fő jelen
van.

Turi Lajos polgármester, Fertőszéplak: Én is köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom az ülés
határozatképességét, mivel Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének megválasztott 7 fő
tagja közül 6 fő jelen van.
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Kóbor Attila polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítésére Fejes Imre Sarród Község alpolgármesterét
és Szalai Mihály Fertőszéplak Község képviselőjét kérem fel. Kérem a fertőszéplaki Képviselő-
testületet, amennyiben a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét elfogadja, jelezze

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

1/2014. (II. 4.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. február 4. napján Sarród Község
Önkormányzata Képviselő-testületével megtartott
együttes üléséről készített jegyzőkönyv
hitelesítésére Fejes Imre alpolgármestert (Sarród) és
Szalai Mihály képviselőt (Fertőszéplak) kéri fel.

Határidő: azonnal
Felelős: Kóbor Attila polgármester

Turi Lajos polgármester, Sarród: Kérem a sarródi Képviselő-testületet, amennyiben a jegyzőkönyv-
hitelesítők személyét elfogadja, jelezze-

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

1/2014. (II. 4.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. február 4. napján Fertőszéplak
Község Önkormányzata Képviselő-testületével
megtartott együttes üléséről készített jegyzőkönyv
hitelesítésére Fejes Imre alpolgármestert (Sarród) és
Szalai Mihály képviselőt (Fertőszéplak) kéri fel.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: A meghívóban szereplő napirendi pontokra teszek
javaslatot. Amennyiben egyéb javaslat nincs, kérem a fertőszéplaki Képviselő-testületet, aki a
naprenddel egyetért, jelezze.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Kérem a sarródi Képviselő-testületet, aki a naprenddel egyetért,
jelezze.

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

2/2014. (II. 4.) képviselő-testületi határozat
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Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

2/2014. (II. 4.) határozat

Napirendi pontok:

1. Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Turi Lajos polgármester
2. Margaréta Óvoda 2014. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Kóbor Attila polgármester
Turi Lajos polgármester

1. napirendi pont
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének

elfogadása
(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: A költségvetésről főbb irányvonalakban polgármester úrral
egyeztettünk, úgy tudom, hogy nincsen vita az összeállított költségvetéssel kapcsolatban. Annyit
tudni kell, hogy az idén is változtak a szabályok, szabályzók és törvények, ennek tekintetében
állították össze a költségvetést. Az idén az államtól elvileg 34 millió forintot kapnánk a közös
hivatalnak a fenntartására. Mivel Fertőszéplak magasabb adóerővel rendelkezik ebből csak 22 millió
forintot kapunk meg, de úgy tartottuk igazságosnak, hogy ezt a 34 millió forintot felezzük meg. Ahogy
a kiküldött előterjesztésből is látható, így 17 millió forintot fog megkapni Sarród, a maradékot pedig
mi kipótoljuk a költségvetésünkből és így állt össze a kidolgozott költségvetés. Kérdezem, hogy ezzel
kapcsolatban van-e valakinek észrevétele?

Turi Lajos polgármester, Sarród: Annyit, ha szabadna csak a költségvetéshez, hogy azt gondolom a
mi szempontunkból is igazságos. Nem akarok visszatérni a tavalyira, de akkor voltak ezzel
kapcsolatosan vitáink. Én azt hiszem ez most egy igazságos elosztás, és ha ez így végig megy, akkor ez
elfogadható számunkra. Talán annyit szeretnék a jegyző asszony felé jelezni, hogy tavaly nekem volt
egy olyan szívfájdalmam, hogy Sarródon két ügyintéző maradt, és ennyivel egy három településből
álló önkormányzatot nem lehet ellátni. Az ügyfélfogadást nem írtuk elő, mivel a bejutást, a
buszjáratokat nem lehet szabályozni. Mi ezt akkor megoldottuk, volt is vitánk azzal kapcsolatban,
hogy ki kit fizet akkoriban. És most nem kifogásolva, hanem csak megjegyezve, hogy ha a dolgozó
megosztva kapja a fizetését 50-50 %-bank, akkor előnyösebb, ha itt ül? Nekünk továbbra is
megoldatlan a feladat ellátása, szükséges akár egy 4 vagy 6 órás beállítása. Lehet-e tudni, hogy a
2013-as év zárását követően milyen paramétereket fogunk kapni? Van-e pénzmaradvány? Azt
mondtuk akkor, hogy kicsit túlterveztünk. Sarród nem mondhat le egy harmadik ember valamilyen
óraszámú beállításáról. Ennek megoldására kérem, hogy törekedjünk.

Vezér Beáta jegyző: A pénzmaradvány összegéről nem tudok most információt adni, azt a
beszámolókor terjesztjük elő.
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Turi Lajos polgármester, Sarród: Én köszönöm, ezt a költségvetést a magam részéről elfogadom és
javaslom a testületnek is, hogy fogadjuk el.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Én is egyet értek az előterjesztéssel, mert úgy
látom igaz, amit polgármester úr is elmondott. Ami egy kicsit aggályos számomra, hogy közben egy
váltás lesz, és az elszámolásnál már nem látjuk milyen összetétel lesz. Én úgy gondolom, hogy amikor
ez összeállításra került, a bevétel a tényleges alapján került tervezésre, a költség oldalán pedig úgy is
lesz egy olyan tájékoztató, ha nem gondolt rá a jegyző asszony, akkor én kérném, hogy augusztus 31-
én, a választások előtt ennek a testületnek még legyen egy beszámoló, hogy láthassuk, hogy áll a
közös önkormányzat működése. Én amúgy egyet értek vele és elfogadom a költségvetést.

Rajczi János képviselő, Fertőszéplak: Nekem egy hozzászólásom lenne. Az ügyintézők költsége
gondolom a meghatározott alapbérek alapján van kiszámítva. Mi okozza, hogy a sarródi ügyintézők
tekintetében 600 ezer forinttal több bér van tervezve?

Vezér Beáta jegyző: Ez abból adódik, hogy Sarródon minden ügyintézőnek felsőfokú végzettsége van.

Rajczi János képviselő, Fertőszéplak: A pénzügyesünk három hónap múlva elmegy szülni, akkor mi
lesz?

Vezér Beáta jegyző: A költségvetésben az ő bérével kalkuláltunk.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Ha sikerül egy középfokú végzettségűt felvenni, akkor az
kedvező lesz Sarród részére. Szerencsétlen helyzet, hogy a közszférában a középfokú
végzettségűeknek szinte a minimálbért kell adni. Nem tartom valószínűnek, hogy találunk ilyent.

Rajczi János képviselő, Fertőszéplak: A fennmaradót másra felhasználhatjuk?

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Igen szabadon felhasználható.

Turi Lajos polgármester, Sarród: A pénzügyesre vonatkozólag van elképzelésünk. Ez ügyben a jegyző
asszonnyal folyamatosan konzultálunk. A megoldás a jegyző asszony feladata, de javaslatot
adhatunk. Én azt javaslom a jegyző asszonynak, hogy amikor egy közös önkormányzatban vagyunk,
dolgozunk, és most Fertőszéplakon szerencsére két jól képzett és ügyes pénzügyes is van
pillanatnyilag. Meghirdettük az állást, de úgy tűnik nem találtunk alkalmas embert. Közös a hivatal,
közös a problémánk. Véleményem szerint egy másik feladatkörre lényegesen egyszerűbb embert
találni. Mi ebben gondolkodnánk. Ha én dönthetnék, akkor én biztos úgy döntenék, ahogy
elmondtam. Én ezt látnám a legjobb megoldásnak. Döntse el a jegyző asszony, hiszen ő lesz a
munkáltatója.

Vezér Beáta jegyző: Ez valóban megnyugtató megoldásnak tűnik, bár ez nem a képviselő-
testületeknek a hatásköre. Ugyanakkor azt is el kell mondani, amit már el is mondtam a polgármester
úrnak, hogy itt azért abban is gondolkodni kell, hogy a másik pénzügyes is hasonló helyzetben van,
fiatal, bármikor elmehet szülni, és hosszú távra kell gondolkodni. Most van két stabil ember, aki be
tud tanítani egy harmadikat. Ha később még egy pénzügyes elmegy szülni, akkor is marad még két
stabil ember. Az tény, hogy nagyon nagyon nem egyszerű pénzügyest találni. Kétszer is hirdettem, de
olyan jelöltek nem jelentkeznek, akik megfelelnek. Már arról is letettem, hogy önkormányzati
gyakorlata legyen, de legalább a könyveléshez értsen. Az is hátrány, hogy egy határozott idejű
kinevezésről van szó, és a biztos munkahelyét mindenki nagyon nehezen adja fel. Azt is tudni kell,
hogy a környező önkormányzatok is pénzügyest keresnek, többnyire határozatlan kinevezéssel. A
potenciális pályázók azt próbálják először. Nagyon nehéz a helyzet.
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Turi Lajos polgármester, Sarród: Ezért kell a pillanatnyi legjobb megoldást választani. A
pénzügyesünk február végéig van, és jó lenne, ha addig valakinek át tudná adni a feladatait.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Mivel pénzüggyel foglalkozom, csak egy kicsit más
területen, ezért szeretnék hozzászólni. Olyan embert kell felvenni, vagy ha van átalakítani, aki adott
és egy olyan személyt felvenni, aki alá tud dolgozni. Itt olyan kell, aki profi, mert nagyon kevés az idő.
Ez nem most derült ki, hogy február végéig tudja ellátni a feladatát. Nem meghatározni akarjuk a
jegyző asszonynak, csak javaslatot teszünk a problémának a megoldására. Az aládolgozás részen
hátha van olyan, aki meg tudja csinálni, ha nem is szakirányú végzettségű. Hiába került
meghirdetésre korábban is, ha egyszer nem vettük fel, az nem fog még egyszer ide jelentkezni.
Nagyon rövid az idő, jó lenne, ha az itt dolgozók is látnák, hogy mi lenne az a feladat, amit ha
átmenetileg is, de át kellene venni. Ez mindannyiunknak fontos mert ez közös hivatal.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Közös hivatalunk van. Ennek a gesztor önkormányzatának
én vagyok a polgármestere, és mindent meg fogok tenni azért, hogy ez a hivatal működjön és
mindent meg fogok tenni, hogy ezt a problémát mindenki számára megnyugtatóan megoldjuk, és
meg is fogjuk oldani. Amennyiben nincs más kérdés, kérem Fertőszéplak Képviselő-testületét, hogy
aki a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését elfogadja, jelezze:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

3/2014. (II. 4.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetését az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kóbor Attila polgármester

Turi Lajos polgármester, Sarród: Az előterjesztés alapján, aki elfogadhatónak tartja a Fertőszéplaki
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését, kérem, kézfeltartással jelezze.

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

3/2014. (II. 4.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetését az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester
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2. napirendi pont
Margaréta Óvoda 2014. évi költségvetésének elfogadása

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Előzetesen, nagy szeretettel köszöntjük Köő Lászlónét, az
óvoda vezetőjét. Amit én el tudok mondani a tapasztalatok, illetve a vezető asszonnyal történő
kapcsolattartás alapján, hogy nagyon jó, súrlódásmentes, kollegális a kapcsolat a két intézmény
között. Azt gondolom nincs semmi probléma ezen a területen. Én kértem a vezető asszonyt, hogy
állítson össze egy takarékos költségvetést, melyet mindkét testület megkapott előterjesztésként, és a
Fertőszéplak részünkről elfogadható. Azt még el kell mondanom, hogy kaptunk még a
gyermekétkeztetésre plusz normatívát 330 ezer forint körüli összeget, ezzel még csökkenni fog az
intézmény működésére az önkormányzatok által fizetendő támogatás. Létszámarányosan fogunk
majd elszámolni. Kérdezem, hogy kinek van ezzel kapcsolatban kérdése?

Turi Lajos polgármester, Sarród: Ezzel kapcsolatosan mi is áttekintettük a költségvetést és
elfogadjuk. Számunkra ez nagyon örvendetes, mert korábban sokkal többet fizettünk az
együttműködésbe. Javasoljuk elfogadásra.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester, Sarród: Számomra nagyon fontos, hogy az óvoda a
maximális szakmai támogatást megkaphassa, hiszen nagyon nehéz egy kis településen. Örülök, hogy
van lehetőség az óvónők képzésére is. Részemről a társuláskor a szakmai fejlődés lehetősége,
másodsorban a költségek csökkenése is fontos tényező volt. Úgy látom ez megvalósult minden
tekintetben.

Turi Lajos polgármester, Sarród: Tájékoztatásul még szeretném elmondani, hogy a sarródi
önkormányzat benyújtott egy pályázatot a óvoda energetikai fejlesztésére. Nem tudjuk mi lesz a
kimenetele ennek a pályázatnak, én azt gondolom, jó esélyünk van. Ez egy 20 milliós pályázat. Egy
probléma van, amit meg kell majd oldanunk, a jegyző asszonnyal már beszélgettünk erről, én
bankokkal is megpróbáltam kommunikálni. A pályázatot a sarródi Árvalányhaj Nyugdíjas Egyesület
adta be, tekintettel arra, hogy ők 100 %-ban finanszírozottak. Az épület az önkormányzaté. Mivel
utófinanszírozott a pályázat valószínűleg hitelfelvételre kényszerülünk, de más lehetőségeket is
próbálunk még. Reméljük, hogy nyer a pályázat, de ha nem, akkor is terveztünk a költségvetésben
legalább egy alapos festést, egy kis átrendezést.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Amennyiben nincs más kérdés, kérdezem Fertőszéplak
Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a Margaréta Óvoda 2014. évi költségvetését
elfogadja-e?

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

4/2014. (II. 4.) képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Margaréta Óvoda 2014. évi költségvetését
az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kóbor Attila polgármester
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Turi Lajos polgármester, Sarród: Az előterjesztés alapján, aki elfogadhatónak tartja a Margaréta
Óvod a 2Ot4. évi költségvetését, kérem, kézfelta rtássa l jelezze.

Sarród Község Önkormónyzatónak Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszovazat és

tartózkodós nélkül a következő hatórozatot hozta:

4/2014. (lI. 4.) hdtározat

Sarród Község Önkormányzatának Képvíselő-testülete
a Margaréta Óvoda 2074. éví költségvetését az
e l őte rj esztés m e l l é kl ete sze ri nt elíog a dj a.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgórmester

Kóbor Attila: Amennyiben több hozzászólás
testületek együttes ülését bezá rom.
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JELENLÉTI ÍV

Készült: Fertőszéplak és Sarród Köaégi Önkormúnyzatok képviselő-testületeinek
2014. februúr 4-én megtartott együttes ülésén

Helve: Fertőszéplak Község ÖnkormányzatánakHivatala ( Fertőszéplak, Petőf,r u. 2.)

Jelen vannak:
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Szalai Mihály

Fejes Imre

Papp Gyula

Rajczi János

Nagy Lajos

Barcza Attila

polgármester

jegyző

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

)ll

S arród Köa ég Képvis elő-testülete :

Turi Lajos polgármester

GömbösnéKelemenRita alpolgármester
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Fertőszéplak Község Önkormán yzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

20t4

Tel./fax: 06-99-537- 1 60
E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Polgármestere

Szám: 93/2OI4/F.
tl2oL4/s.

MEGHíVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő2011,. évi CLXXXIX, tv.45. §-ban eljárva Fertőszéplak és
Sarród Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes ülését összehívom, amelyre
tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatala ülésterme
Az ülés ideje: 2014. február a. (kedd) !7 őra

Napirendi pontok: I

Nyilvónos ülés:

1. Fertőszép!aki Közös Önkormányzati Hivatal 2OL4. évi költségvetése
Előadó: Kóbor Attila polgármester

2. Margaréta Óvoda 2Ot4. évi költségvetése
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Az írásos előterjesztéseket mellékelten küldöm.

Megjelenésére számítok.

Fertőszépla k, 201,4,ja nuá r 30.

Tisztelettel:

polgármester
Fertőszéplak Sarród
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Fertőszéplaki Közös Onkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési terve

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fertőszéplak és Sanód községek Önkormányzatai tarsulási megállapodásuk alapjan 2013.
március l. napjával közös hivatalt hoztak létre Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal
néven.
A Közös Önkormányzatiffiivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és
költségvetése Fertőszéplak Község Önkormanyzata kőltségvetésének részét képezi. Az
Önkormányzatok képviselő{estületei a hivatal bevételeiről, kiadásáró1,\étszátrnáról együttes
testületi ülésen döntenek,

A közös hivatal bevételi és kiadási főösszege 31.216 ezer Ft-ban került meghatározásra,

A bevételek és kiadások megoszlását az ]. sz. melléklet txtalmazza,

1. Bevételek

A hivatal működtetésének k<iltségeit elsősorban a trársult önkormányzatok által a
megállapodásban rögzítettek szerinti támogatás biztosítja. Fertőszéplak 14.795 ezer Fí,
Sanód 16.266 ezer Ft összeggel jétnihozzá a kiadások fedezéséhez.

A közös hivatal további bevételként 150 ezer Ft közhatalmi bevételt. és 5 ezer Ft
kamatbevételt tervez.

2. Kiadások

A hivatal kiadási előirányzatai között a hivata| működésével kapcsolatos költségvetési
kiadásokat terveztük meg, melyek aköztisztviselők személyi juttatásai,jrárulékai, valamint
az Önkormányzatok kOzcitti megállapodásban szereplő dologi kiadások. 2014 éltől a
szociális pénzbeli juttatások közül a település jegyzője által megállapított ellátásokat a

hivatal költségvetésében kell kimutatni. A 2014. évben megváltozott állarrhántartási
számvitel feltételeinek biztosítása érdekében a hivatal új könyvelő programot szerezbe.

- Személyi kiadások 18.609 ezerFt
- Munkáltatót terhelő járulékok 4.796 ezerFt
- Dologi kiadások 4.680 ezer Ft
- Pénzbeli juttatások 2.318 ezer Ft
- Felhalmozási kiadás 813 ezer Ft

a:

3. A költségvetési létszámkeret: 6 fő
- 1 fő jegyző

- 5 fő igyintéző

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivaíal
2014. évi költségvetését a fentiek aIapján megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Fertőszéplak, 20l 4 januát 28.



Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2OL4. év
1. sz. melléklet

KlADÁsoK

Közös Önkormányzati Hivatal létszáma
Jegyző

Közszolgálati tisztviselők

íő
t
5

Osszesen:

BEVÉTELEK (eFt)

vűröoÉsl xölrsÉevrrÉs
FELHALMOZASl

rörrsÉcvrrÉs

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetése 2014

Állami
támogatá

s

Közhatal
mi

Kamat
bevétel

lrányító
szervtől
kapott

támogatá
s

Pénzmara
dvány

igénybe
vétel

Felhalmozási
bevétel

összesen

341L26-1 onkormánvzati lsazsatás 0 150 5 0 0 0 155

341913-9 Támosatási célú finansz.műv 0 0 0 31061 0 0 31061

BEVÉTEIEK össz§§EN 0 150 5 31061 0 0 3t2L6

v űt<öoÉst rölrsÉevrrÉs KOLTSEGVETES

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal
költsépvetése 2014

Személyi
i.

M,járulék Dologi k.
Pénzbeli
iUttatás

Pénzeszk.

átadás
Felhalmozási
kiadás áfával

összesen:

34tIZ6-7 Onkormányzati igazgatás 15891 4:121 4680 0 0 813 25505

341133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése 271B 675 ü 0 0 0 3393

382tlt-1 AktíV korúak ellátá§a 0 0 0 866 0 0 866

]82113-1 LakásfenntartásitámoPatá5 0 0 0 564 0 0 564

382117-1 Rendszsre§Ffü, 0 0 0 350 0 0 350
l822O2-1 Kőzwówellátás 0 0 0 538 o ü 538
(lADÁsoK összE§EN 18609 4796 4680 2318 0 813 31216



FERTőszÉpLAKl Közös öruronruÁrvyzATl HlvATAL 2014 TERv
ezer Ft-ban

KlADAs/BEVÉTEL fERToszEPLAK §ARRoD EByütt ö§§zesen:
BER

legvző 50-5O% 2774 2I74 4348

sarród ügvintézők 724t 7247

Fertőszéplak üevintézők 5625 5625

onkorm.igazgatás illetménv összesen: 7799 9415 77274
cafetéria 4s7 450 901

költséetérítés 378 716 494

Önkorm,igazgatás személvi iutt.összesen : 8628 9981 18609

önkorm.isazeatás iárulék összesen: 2180 2676 4796
önkorm. lpazeatás doloei kiadásai 2340 2340 4680
szellemi termékek vásárlása áfával 4o7 406 813

84tt26-LÖnk ie.tev kiadásai ósszesen : 13555 15343 28898
Pénzbeli juttatások 1318 1000 2318
382111-882202-1 Szociális ellátások 1318 1000 2378
KlADÁsoK össztsrrv: L4873 t6343 31216
közhatalmi bevételek 75 75 1"50

kamat bevételek 3 2 5

községek hozzáiár ulása / állami 5493 77798 22697
Községek hozzájárulása pénzbeli jutt.-hoz 1318 ].000 2318
Községek hozzájár ulása 7984 -7932 6052
pénzmaradvánv 0

BEVÉTELEK összesen: 14a73 16343 31216

Havi pénzeszköz átadás:
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