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Létavértes Városi és Kokad Ktizségi Önkorm ányzat Képvisel -testiileteinek

2020. február 13-án megtartásra keriil egytittes iilésére
lÉr,tvnRTEsl xÖzos ÖNronuÁNyzaTl HIvATAL
rÖzos FELADAT ELLÁIÁsÁNAK FINANs zÍnozÁsa

Kokad Kozség Önkorm ényzata az igazgatási feladatok ellátásaru Létavértes Város
Önkorm ányzatávaI korjegyz séget hozott íét'", amely 2013. januar 1 . napjával Kcizos
onkorm ány zatí Hivatalként mrik d tt tovább.
Az cinkorrnányzatok kciz tt létrejcitt megálIapodás rogzíti a kciz s hivatal miíkodtetésének
feltételeit.
A kcizos hivatalhoztartoz nkormányzatol<nak saját kciltségvetéstik elkészítése során kozos
képvisel testtileti i'ilésen kell donteniiik a ktizos feladatellátás pénziigy i fedezetének
biztosításar l.
Ahhoz, hogy mindkét nkormarryzat id ben eleget fudjon tenni a t rvény á ta| eloírt
ktiltségvetés készítési kcitelezettségének egytittes képvisel testÍileti tilésen kell elfogadni a
Koz s Önkorm ányzati Hivatal kciltségvetését. '

2020. évi bevételek
A Magyarorczág 2020. évi k ltségvetésér l sz l 2019. évi LXXI. Torvény 2. szátmu
mellékletének I.1. a. pontja szerint ,, nkorm ányzatí hivatal miikodésének támogat ásd'
elismert hivatali létszám a\apján ny jt finanszírozást 4.580 elFtlf osszegben. Ez * o'''.g
2014- ta nem váItozott, azonban ebben az évben évkozben _ visszamen |eges kifizetéssel _
a fajlagos osszeg 5.450 Ft-ra emelkedik.
Az elismert hivatali Iétszám Létavértes esetében' amennyiben onáll hivatalk ént |átná eI
feladatát 23,37 fo, kozcis hivatal esetén a számítolt alaplétszátm 24,36 Í , tehát 0,g9 fo a
kril<inbcizet, amely a megemelt normatívávaL számolva 5.395.500 Ft.
Kokad Önkormányzataévek ta nem tudja megfi.zetni a megallapodás alapjrín számított teljes
cisszeget,20t9-ben a I2,5 milli forintb l 3 milli forintot ftzetett meg tekintette! arra, hogy
az Önko rmányzat az ad er képességére tekintettel nem kap feladatfinász ítozástaz voda és
a gyeÍmekétkeáetésen kíviil. Tovább srilyosbítj a aheIyzetet, hogy ahiányz cisszeget REKI
támogatásként sem tudja megigényelni' mivel a továbbiakban a pá|yazati fe1téte1ek ezt nem
teszik lehetové.

2020. évi kiadások

Az onkormányzatok kcizott létrejtitt megállapodás rcgzíti azokat a kciltségeket, amelyek a
k z s hivatal miÍk<idtetése során figyelembe veszrek. A kiemelt el irany zatok k zíil a
személyi juttatások és- azokjárulékai keniltek be a k ztis feladatellátás kozé a melléklet
szerint. A számítások során az alábbi váLtozásokat vetttik figyelembe:_ garantált bérminimumra emelés 195.000 Ft-r l 210.600 Ft_ra

- illetményalap emelés 54.000 Ft-r 1 58.000 Ft-ra

A béren kíviili juttatások kedvez ad natásanak megsziintetése miatt nagyobb cisszeggel
terhei az cinkormány zatok kciltségvetését a képerny et tti munkavé grérh", éles latást
biztosít véd szemtiveg 53.000 Ft koltséget jelent, allhoz, hogy a is.ooo Ft osszegti
támogatás továbbra is biztosított legyen
A cafetéria keret váItozatlanul 200.000 Ft , valamint a lakossági foly s zám|ara utalás
koltségére változatlanul 1.000 Ft/h koltségtérítés kerÍil betervezésre. Anyakonyvi
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események megtartása után anyakonyvvezet i díj
kciltségtérítés 1 80.000 Ft/év.

Ez alapján az éves osszes kiadás |4.690 etBt. Az
hivatali állami feladatfinanszírozással (5.395.500
kiegyenlít bénendezési alap varhat támogat ásával
hozzáj árulásának mértéke g .!7 4.500 Ft-b an.

(20.000 Ft/év), valamint pénzkezelési

éves cisszes kiadás csokkentve a kciztis
elFt), valamint a bérkomp enzáci és
kenilt meghatározásta Kokad 2020. évI

Hatfuozati javaslat:

Létavértes, 2020. 02. 06.

22. . .12020. (tI. 1 3.) Öh. számía hatátozata
A Létavértes Város/ Kokad Kozség Képvisel testiilete

a Létavértesi Ktizos Önkorményzati Hivatal 2020. évi
mtikcidtetéséhez a kcizcis hivatal létrehoz ásar: t sz l
megállapodás alapján Kokad kozség hozzájarulását
9.174.500 /Ft tisszegben fogadja el.
Megbízza a polgármestert, hogy a kciltségvetésbe az

sszeget építse be.

Felel s: Menyhárt Károly/o zsváth István
polgármester

Hatándí5: kciltségvetés elfogadás

ozsváth rsfuán sk.
polgármester

Menyhárt Károly sk
polgármester
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lÉrnvÉnrns vÁnosl ottxonmÁnyzAT
1.sz. melléklet

xozos otvxonnnÁruvzATl HIVATAL 2020. év

ÁIlami támogatás tobblet Kokad miatt: _5 395 500bérkompenzácio -12o 000
2019. évre fizetend Kokad által: 9 174 5oo

Ft
Alapill.+ill.kieg.+p tlék éyes osszeg Léta Kokad
legyzo 80-20 % 7 731 000 6 185 000 1 546 000
gazd. ir.vez. 98-2 o/o s 443 000 4 354 000 1 089 000
pénztj.ea. 0-1 00 % 3 579 000 0 3 579 000
ad u.ea. 30-70 % 3 686 000 1 106 000 2 580 000
igazgatási ea. 0-100 % 2 932 000 0 2 932 000
anyakonyvi esemény
igazgatási ea. 0-100 % 20 000 0 20 000
pénzkezelés
igazgatási ea. 0-1 00 % 1 80 000 0 1 80 000
lakossági foly számla
iegvzo 80-20 % 12 000 10 000 2 000
gazd. ir.vez. 98-2 % 12 000 12 000 0
penzu. ea. 0-100 % 12 000 12 000
ad u.ea. 30-70 % 12 000 4 000 I 000
igazgatási ea. 0-100 % 12 000 12 000
szemuveg
1fo 0-1 00 % 53 000 0 53 000
cafetéria
iegvz 80-20 % 149 000 119 000 30 000
gazd. ir.vez. 98-2 % 149 000 146 000 3 000
penzu.ea. 0-100 % 149 000 149 000
adÓu.ea. 30-70 % 149 000 45 000 1 04 000
igazgatási ea. 0-100 % 149 000 149 000
személyi jutt. ossz: 24 429 000 I I 981 000 12 448 000

SzochÓ 17,5oÁ 4 275 000 2 097 000 2 178 000
Kifiz. Szla 1,19*1s%o 111 000 47 000 64 000
munkaadoi jár Ossz: 4 386 000 2 144 000 2 242 000

Kiadás cisszesen: 28 815 000 14 125 000 í4 690 000




