












Előterjesztés Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske 
Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 

2018. január 29. tartandó együttes ülésére 

 

Tárgy: A Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

megtárgyalása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalásához 

szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza. 

 
 

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2018. évben: 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete 

alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési 

kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85.§ (3a) bekezdés 

alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása 

az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei 

figyelem bevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a 

székhely önkormányzat jogosult. 

(A közös hivatal elismert hivatali létszáma 7,91 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, 

a támogatás éves összege 36.227.800 Ft. 

 

A 2018. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok 

képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény szabályozza, továbbá a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 

54.§ (1) bekezdése 2018. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg. 

 

A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek: 

– alapilletmény, 

– illetménykiegészítés, 

– nyelv és egyéb kötelező pótlékok, 

– közlekedési költségtérítés 

– jubileumi jutalom 

– cafetéria- juttatás. 

 

Köztisztviselőink részére 2017. március 1. napjától személyi illetmény került megállapításra. A 

2018. évi költségvetés tervezésekor ezen összegekkel számoltunk. 

2 fő dolgozónk részére jubileumi jutalom került tervezésre. 

http://www.xq.hu/?action=http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143562.590853&kif=közszolgálati+tisztviselőkről*#xcel
http://www.xq.hu/?action=http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143562.590853&kif=közszolgálati+tisztviselőkről*#xcel


 

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria - juttatásának keretét – béren kívüli 

juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény 57.§ (4) bekezdése alapján 

2018. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely 

összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek 

megfizetésére is. A béren kívüli összegeknél a jogszabályban előírt összeggel, bruttó 200.000 

forinttal számoltunk köztisztviselőnként. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten 

belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást. 

 

 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások és 

cafetéria után fizetendő járulékok előirányzatát tartalmazza. A szociális és hozzájárulási adó 

22%-ról 19,5%-ra mérséklődik 2018. január 1-től. 

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi teljesítési adatok jelentették a tervezés alapját. 

 

A Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési tervezetét a fentebb 

ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el. 

 

Kérjük a képviselő-testületeket, hogy fogadják el a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi költségvetését az előterjesztés és annak melléklete szerint. 

 

Határozati javaslat: …/2018. (…) önkormányzati határozat: 

a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadásáról 
Pápakovácsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete – mint fenntartó -  / Kup Község 
Önkormányzati Képviselő-testülete / Nóráp Község Önkormányzati Képviselő-testülete / Ganna 
Község Önkormányzati Képviselő-testülete / Döbrönte Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, Bakonypölöske Község Önkormányzatának a Pápakovácsi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2018. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
1.) A 2018. évi költségvetési évben a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 

a) bevételi főösszege: 43.109.000 Ft, melyből 

    aa) intézményi finanszírozás  36.227.800 Ft 

    ab) pénzmaradvány                  1.800.000 Ft 

    ac) önkorm.kiegészítés      5.081.200 Ft 

- Ganna    624.000 Ft 
- Döbrönte  620.000 Ft 
- Bakonypölöske  885.000 Ft 
- Kup          1.100.000 Ft 
- Nóráp   513.000 Ft 
- Pápakovácsi         1.339.200 Ft 

 
 
 



 
 
 

b) kiadási főösszege: 43.109.000 e/Ft, melyből 

 ba) személyi juttatások:       30.959.000 Ft 

 bb) munkaadókat terhelő járulékok:   6.450.000 Ft 

 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:  5.700.000 Ft 

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő. 

2.) A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 
egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozzák meg. 

3.)  A képviselő-testületek megbízzák Pápakovácsi Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal 
költségvetésének Pápakovácsi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe való 
beépítéséről gondoskodjon. 

4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 

Határidő: 2018. február 15. (Pápakovácsi költségvetésébe való beépítés) 

Felelős: Burghardt Ferenc polgármester, Hiér Judit polgármester, Stankovics Ferenc 
polgármester, Cseh Lajos polgármester, Nagy Ottó polgármester, Ulaki Béla polgármester 

a végrehajtásért: Bóka Istvánné jegyző 

 
 
 

Pápakovácsi, 2018. január 18. 
 
 
       Bóka Istvánné 

             jegyző 



Közös Hivatal 2018. évi költségvetése

Megnevezés Eredeti előirányzat

Alapilletmények 26100000

Jubileumi jutalom 2432600

Jutalom 491800

Közlekedési költségtérítés 524600

Cafetéria 1410000

Személyi juttatások összesen 30959000

Szociális hozzájárulási adó 6000000

Egyéb járulékok 450000

Munkaadót terhelő járulékok 6450000

Szakmai anyagok beszerzése 100000

Üzemeltetési anyagok beszerzése 980000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 400000

Villamosenergia 300000

Gázdíj 600000

Víz- és csatornadíj 200000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 50000

Egyéb szolgáltatások 1800000

Kiküldetés kiadásai 150000

Működési célú előz.fsz. áfa 1000000

Egyéb dologi kiadások 20000

Dologi kiadások 5700000

KIADÁSOK ÖSSZESEN 43109000

Megnevezés Eredeti előirányzat

Állami támogatás 4580000*7,91 36227800

Pénzmaradvány 1800000

Önkormányzati hozzájárulás 5081200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43109000

Önkormányzati hozzájárulások (2239 fő): 5081200

Ganna (275 fő) 624000

Döbrönte  (273 fő) 620000

Bakonypölöske  (390 fő) 885000

Kup (485 fő) 1100000

Nóráp  (226 fő) 513000

Pápakovácsi  (590 fő) 1339200





Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

 

Csatoltan megküldöm a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Hivatalvezetőjének levelét a 2018/2019. tanév általános iskolák felvételi körzetének tervezésével 

kapcsolatosan. 

Kérem, hogy a Képviselő-testület véleményét tartalmazó határozatot elektronikusan, továbbá e-mailen 

a veszprem.hatosag@veszprem.gov.hu címre legkésőbb 2018. február 15. napjáig szíveskedjen 
megküldeni.  

 

Tisztelettel: 

 

Benczik Zsolt járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

 

Sári Judit osztályvezető 
Veszprém Megyei Kormányhivatal | Veszprémi Járási Hivatal  
Hatósági Főosztály | Hatósági Osztály 
Cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5. | Tel.: 88/550-415  
E-mail: sari.judit@veszprem.gov.hu | Web:www.kormanyhivatal.hu 

 

mailto:veszprem.hatosag@veszprem.gov.hu
mailto:sari.judit@veszprem.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem






A kötelező felvételt biztosító 

általános iskola körzethatára

Bakonypölöske Község Önkormányzata



Járás székhelye: Pápa

Település

Bakonypölöske
037064 - Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola                              

8456 Noszlop, Sport tér 1.

Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

Kötelező felvételt biztosító iskola


