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Költségvetés  
 

 
 Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal  2013. évi gazdálkodására  

 
a Képviselő-testület 2013. február 14.-én tartandó ülésére. 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Alapos változáson megy keresztül ez évtől a hivatali struktúra, és a feladatellátás 
kötelezettsége. A Szervezeti és Működési Szabályzat, - amelynek jelen ülésre 
előterjesztjük tervezetét, – e változásokat nyomon követi. 
Az állami és önkormányzati feladatok szétválasztásáról, ami egyben a létszám 
áthelyezését is érintette,  több ízben tájékoztattuk a testületet. 
Az átszervezések miatt, illetve önkormányzati körön kívüli munkavállalás miatt 
sok köztisztviselőnek új feladatkörben kell kipróbálnia magát. Emiatt a 
dolgozók legmegfelelőbb hozzáállása miatt is adódnak nehézségeink. 
Igyekszünk kitartással és türelemmel úrrá lenni az adódó problémákon, és 
egymást segítve megoldani a ránk háruló feladatokat. 
Felülvizsgálandók az átszervezés miatt polgármesteri hivatal által intézett 
folyamatos ügyek. Rendelkezni kell a lehetséges befejezésük, illetve a továbbra 
is folyamatban maradók esetében a szakszerű intézkedések megtétele érdekében.  
 
Az önkormányzat költségvetéséhez készített szöveges indoklás sok esetben kitér 
a polgármesteri hivatali feladatokra és annak költségigényére. Ismétlésekbe nem 
kívánunk bocsátkozni, ezért jelen előterjesztésünkben a hivatali szakfeladatok 
szerinti bevételek és kiadások tartalmi ismertetésére térünk csak ki. 
 
Önkormányzati jogalkotás: 
 
Eddigi ismereteink szerint 2013. évben is a hivatali költségvetés része –  és nem 
az önkormányzat költségvetési szervé -  a polgármester, a testületi ügyintéző 

 



személyi juttatása, azok közterhei, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjai 
és költségtérítései, valamint a testületi ülés anyagiaknak elkészítésével 
kapcsolatban felmerült költségek.  ( papír, fénymásolás, stb. ). E szakfeladat 
ezen költségek összességét tartalmazza. 
Bevételként a hivatali helyiségek bérbeadása kapcsán kiszámlázott összegeket 
terveztük. Az OTP, a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó, és a VODAFON 
torony bérleti díját nem adtuk át a gazdasági társasághoz. 
 
Igazgatás 
 
E szakfeladat szolgál az adóügyi dolgozók és közterület felügyelő kivételével 
valamennyi köztisztviselő foglalkoztatásával, a hivatali ügymenethez szükséges 
dologi költségek megjelenítésére, nyilvántartására. 
E témakört is alaposan bemutattuk az önkormányzati előterjesztés kapcsán, így e 
területre sem térünk ki ismételten. 
 
Adó-kiszabása-, beszedése 
 
Két helyi adóügyekkel foglalkozó kolléganőnk foglalkozatási költségei, és a 
munkájukhoz közvetlenül  kapcsolódó minimális dologi kiadással számolunk e 
szakfeladaton. 
 
Közterület rendjének fenntartása érdekében egy fő közterület felügyelő látja el   
A munkaköréből adódó feladatokat. 
 
Segélyek a rendelettervezet 10. számú mellékletében az önkormányzati és 
jegyzői hatáskörbe tartozás szerint külön kerülnek kimutatásra. A hivatal 
költségvetésébe  a jegyzői hatáskörben levők kerültek betervezésre. E 
szakfeladat bevételei és kiadásai megjelennek a  1.4.számú mellékletben is, 
amely az állami, államigazgatási tevékenységünk bevételeit és kiadásait hivatott 
bemutatni. 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A hivatal 2013. évi gazdálkodására vonatkozó számszaki adatokat a 
rendelettervezet több melléklete tartalmazza, különösen a 9.számú melléklet 
bontásai. 
Tisztelettel kérjük előterjesztésünk elfogadását és a polgármesteri hivatal 2013. 
évi gazdálkodására vonatkozó tervezet elfogadását. 
 
Füzesgyarmat, 2013. február 7. 
                                                                         Dr Makai Sándor 
                                                                                 Jegyző 


