SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax: 87/550-038

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2013. február 27 -én tartandó nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012.
évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testületek!
249/2000. (XII. 24.) Korm. Rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól az alábbiakról rendelkezik:
„13/A. § (1) Az átszervezéssel [ideértve a jogutódlással fejezeten (önkormányzaton) belüli, vagy fejezetek
(önkormányzatok) közötti összevonást, beolvasztást, egyesülést is], illetve jogutód nélkül véglegesen
megszűnő államháztartási szervezet - ideértve a központi költségvetési szerv felügyeleti szervét is -, a
megszüntető szervezet (alapító szerv) által meghatározott fordulónappal (megszűnés napjával) - az éves
költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal - leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott
beszámolót köteles - 60 napon belül - készíteni.”

Az elemi beszámoló elkészítésével egy időben a körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról
készített beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem elő:
A hivatal 2012. évi beszámolója a székhelyközség ( Sümegprága Önkormányzata ) zárszámadási
rendeletének lesz része, ahol külön címet alkot.
BEVÉTELEK:
A körjegyzőség 2012. évre előirányzott bevételeinek teljesítése a tervek szerint alakult.
Rendkívüli bevétele a hivatalnak nem volt.
A bevételek részletezését az 2. melléklet tartalmazza.
A hivatal létszáma :
1 fő körjegyző
4 fő ügyintéző
1 fő ügykezelő
A körjegyzőség létszáma 2012. szeptember 11. napjától a körjegyző nyugdíjba vonulása miatt 5
főre csökkent. A körjegyzői állás pályáztatása megtörtént, de nem járt sikerrel. A költségvetési év
végéig a jegyzői feladatokat az SzMSz-ben meghatározott helyettesítés szerint, saját munkaköre
ellátása mellett, külön díjazás nélkül az arra kijelölt személy látta el.
A körjegyzőség feladatai:
Körjegyzőségünk az alábbi költségvetési szervek és azok intézményeinek hatósági, gazdálkodási,
és adminisztrációs feladatait látja el:
• Sümegprága Települési Önkormányzat
• Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága

•
•

Bazsi Község Önkormányzata
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége

Körjegyzőségünk látta el még azokat az állami feladatokat, amelyeket jogszabályok írnak elő (pl.
anyakönyvi igazgatás, népességnyilvántartás, választásokkal kapcsolatos feladatok, jegyző
hatáskörébe utalt szociális és gyámügyi feladatok stb).
KIADÁSOK
-

személyi juttatások,
munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadások

Személyi juttatások és azok járulékai a tényleges igénybevétel alapján kerültek kifizetésre.
Megegyezés alapján a hivatal 2012. december havi illetmény kifizetése a 2012. évi bérmaradvány
terhére kifizetésre, illetve elszámolásra került.
Ennek kimutatására a 4. mellékletben került sor.
Dologi kiadások:
A dologi kiadások között - a hivatal feladataiból adódóan – az irodaszer, nyomtatvány beszerzésre
valamint postaköltségre fordított összeg az egyik legjelentősebb.
Kisebb összeget terveztünk kisértékű tárgyieszköz beszerzésre, ennek megvalósítására azonban
részben került sor.
Figyelemmel az önkormányzatok anyagi helyzetére, a körjegyzőség gazdálkodásában is a
takarékosságra és a likviditás megőrzésére törekedtünk.

A körjegyzőség finanszírozásában nem volt fennakadás, a működéshez szükséges
anyagi feltételek biztosításáról a fenntartók határidőre gondoskodtak.
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és Bazsi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX törvény 85.§-ban foglaltakra figyelemmel Sümegprága és Bazsi Községek
Körjegyzőségét 2012. december 31. napjával megszüntette. A megszüntetés a
törzskönyvi nyilvántartásban átvezetésre került.
A megszűnést követően, 2012. december 31. fordulónappal a körjegyzőség OTP Bank
Nyrt Sümeg Fiókjánál vezetett költségvetési számláját megszüntettük és a számlán lévő
egyenleget a székhely önkormányzat költségvetési számlájára visszautaltuk.
A megszűnést követően a körjegyzőség mérlegszámláinak nem lehet egyenlege.
2012. évre vonatkozóan, áthúzódó kötelezettség szerepel a mérlegben a decemberi
hóközi kifizetések összegével megegyezően. Ennek kivezetése a számviteli előírásoknak
megfelelően megtörtént, előírásra azonban a székhely önkormányzatnál kerül sor.
A körjegyzőség részletes előirányzat maradvány kimutatását – figyelembe véve a
kötelezettségeket – a 4. melléklet tartalmazza.
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének használatában lévő eszközök leltár
szerinti kimutatását a tájékoztató melléklet tartalmazza.
A körjegyzőség vagyonnal nem rendelkezik, a tulajdonában és használatában lévő
eszközök felosztását a képviselő-testületek az előzetes megbeszélés alapján nem
igényelték, azok a továbbiakban a közös önkormányzati hivatal használatába kerülnek.
Természetesen a tulajdonjog továbbra is Sümegprága és Bazsi községeket illeti.
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A körjegyzőség 2012.évi kiemelt előirányzatait és 2012.évi teljesítéseit az 2. melléklet, a
2012. évi mérlegét a 1. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 3. melléklet, az
előirányzat maradvány elszámolását a 4. melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületeket, hogy a körjegyzőség 2012. évi beszámolóját
szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.

Sümegprága, 2013.02.22.

Horváth Zoltán Imréné
gazdálkodási főealőadó

Pallér Edina jegyző megbízásából
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HATÁROZATI JAVASLAT
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
……………./2013. (II...) határozata
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. Törvény alapján és a 249/2000. (XII. 24 ) Korm .rendelet 13/A. §-ában
foglaltaknak megfelelően Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi
a) bevételi főösszegének teljesítése
b) kiadási főösszegének teljesítése

20 380 ezer Ft
20 380 ezer Ft

1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az
előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
2. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv vagyonát az előterjesztés 1. mellékletében
részletezett záró mérlegadatok alapján állapítja meg.
3. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi előirányzat
maradványát a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3.1 A 4. mellékletben kimutatott kötelezettségvállalás Sümegprága Települési
Önkormányzatnál, mint fenntartó székhely önkormányzatnál kerül előírásra.
3.2 A kötelezettséggel nem terhelt maradvány a fenntartó önkormányzatok között
lakosságszám arányosan kerül felosztásra.
3.3 A pénzmaradvány kimutatását az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.
4. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi átlagos statisztikai
létszáma 6 fő.

Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
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HATÁROZATI JAVASLAT
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……………./2013. (II.……..) határozata
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV. Törvény alapján és a 249/2000. (XII. 24 ) Korm .rendelet 13/A. §-ában foglaltaknak
megfelelően Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi
gazdálkodásáról szóló záró beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
5. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi
a) bevételi főösszegének teljesítése
b) kiadási főösszegének teljesítése

20 380 ezer Ft
20 380 ezer Ft

1.2 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az
előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
6. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége , mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv vagyonát az előterjesztés 1. mellékletében
részletezett záró mérlegadatok alapján állapítja meg.
7. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi előirányzat
maradványát a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3.1 A 4. mellékletben kimutatott kötelezettségvállalás Sümegprága Települési
Önkormányzatnál, mint fenntartó székhely önkormányzatnál kerül előírásra.
3.2 A kötelezettséggel nem terhelt maradvány a fenntartó önkormányzatok között
lakosságszám arányosan kerül felosztásra.
3.3 A pénzmaradvány kimutatását az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.
8. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi átlagos statisztikai
létszáma 6 fő.

Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal
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Sümegprága Települési önkormányzat /2013.(II.20.) határozatának 1. melléklete
Bazsi Község Önkormányzata /2013. (II.27.) határozatának 1. melléklete

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
2011. ÉVI MÉRLEG
ESZKÖZÖK

Előző évi

tárgyévi érték
érték

Szellemi termékek
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok
gépek berendezések
járművek
beruházások, felújítások
II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

0

178

178

0

tartósan adott kölcsönök
egyéb hosszúlejáratú hitelek
III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

0

Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök
IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN

0

0

178

0

I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN

0

0

követelések áruszállításbó, szolgáltatásból(vevők)
adósok
egyéb követelések
II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

III.ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN

0

0

0
666
666

0

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

pénztárak, csekkek, betétkönyvek
költségvetési bankszámlák
IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

költségvetési aktív függő elszámolások
költségvetési aktív átfutó elszámolások
költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások
V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN

1060

0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1726

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1904

0

1060
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FORRÁSOK

Előző évi

tárgyévi érték
érték

1. kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje
2. saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje
I.Tartós tőke
1. kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása
2. saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása
II. tőkeváltozások
1. kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka
III. értékelési tartalék
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
1.költségvetési tartalék elszámolása
ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása
I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN

0
178
1702
1702
1702

0
0

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

1702

0

0

0

0
0

0
0

0

0

Beruházási és fejlesztési hitelek
egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége
I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN
kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból
ebből tárgyévet követő évet terhelő
következő évet terhelő
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
ebből:
iparűzési adó feltöltés miatti
helyi adó túlfizetés
beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlsztése
egyéb különféle kötelezettségek
II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN

0
0

0
0

178
178

0

0

költségvetési passzív függő elszámolások
költségvetési passzív átfutó elszámolások
költlségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN

24

0

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

24

0

1904

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

24
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Sümegprága Települési önkormányzat /2013.(II.27.) határozatának 2. melléklete
Bazsi Község Önkormányzata /2013. (II.27.) határozatának 2. melléklete

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 20121. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
ÉS 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE
megnevezés
előirányzat

BEVÉTELEK
Saját bevételek

teljesítés

120

108

21235

18762

5792
3042
2076
674

5792
3042
2076
674

15443
15443
9331
6112

12970
12970
6812
6158

1481

1510

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

22836

20380

KIADÁSOK
Személyi juttatások

14022

12987

munkaadót terhelő járulékok

3637

3421

dologi kiadások

5177

3972

22836

20380

Irányító szervtől kapott támogatás
ebből:

normatív támogatások
alap hozzájárulás
kiegészítés
kereset-kiegészítés
Önkormányzatok hozzájárulásai
működési hozzájárulások:
Sümegprága
Bazsi

Előző évi pénzmaradvány
kötelezettséggel terhelt

Átvett pénzeszközök

átadott pénzeszközök
fejlesztési c. pénzeszköz
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

20380
20380
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Sümegprága Települési önkormányzat /2013.(II.27.) határozatának 3. melléklete
Bazsi Község Önkormányzata /2013. (II.27.) határozatának 3. melléklete

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
2012.

megnevezés

tárgyév

előző

év
költségvetési bankszámlák záróegyenlegei
pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege

666
0

0
0

záró pénzkészlet

666

0

(-)

1060
24

0
0

(-)

0

0

egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege

1036

0

tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

1702

0

módosított pénzmaradvány
ebből:
kötelezettséggel terhelt:

1702

0

ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege
ktsg.-i passzív kiegyenlító elszámolások záróegyenlege
ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege
ktsg-i aktív függő eslzámolások záróegyenlege
ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege

(-)

1352
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Sümegprága Települési önkormányzat /2013.(II.20.) határozatának 4. melléklete
Bazsi Község Önkormányzata /2013. (II.27.) határozatának 4. melléklete

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
KÖTELEZETTSÉGEK
2012.
forintban
B
1 275 691

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KÖTELEZETTSÉGEK
2012. december havi hóközi kifizetések

374 346

2012. december havi illetmény

855 345

(várható)

Bazsi Önkormányzat túlfinanszírozása

46000

FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA
2012.

A
1 Szabad előirányzat maradvány
2
3 fel nem használt előirányzat összege
4
5 kötelezettségek
6
7
8
9

forintban
B
1 180 411
(+)

2 456 102

(-)

1 275 691

Sümegprága Önkormányzatot megillető összeg
Bazsi Község Önkormányzatot megillető összeg

713 273
467 138
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Tájékoztató melléklet
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi beszámolójához

Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi leltára
Magyarázat:
Bazsi Község Önkormányzat tulajdona:
Sümnegprága Települési Önkormányzat tulajdona:
Közös tulajdon (körjegyzőség által vásárolt)
:

B
S
K

Feladatellátáshoz biztosított eszközök:
IRODA I.
1 db Tárgyaló asztal
2 db ügyfél fogadó szék
1 db ventillátor
1 db telefon készülék
1 db iratmegsemmisítő

S
S
K
S
K

adó
-

1 db számítógépasztal és íróasztal
2 db irattartó szekrény,
1 db irodai szék
1 db elemes számológép
1 db asztali lámpa

K
S
K
S
K

Szociális igazgatás:
- 1 db számítógépasztal és íróasztal
- 1 db irattartó szekrény,
- 1 db irodai szék
- 1 db lemezszekrény
- 1 db asztali lámpa

K
B
K
B
K

IRODA II.
-

1 db ventillátor
1 db telefon készülék
1 db iratmegsemmisítő
2 db ügyfeles szék

K
S
K
S

pénzügyes 1.
-

1 db számítógépasztal
1 db íróasztal
1 db irattartó szekrény,
1 db irattartó polc
1 db irodai szék
1 db villany számológép

S
S
S
S
K
K
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Pénzügyes 2.
-

1 db számítógépasztal
1 db íróasztal
1 db irattartó szekrény,
1 db lemez szekrény
1 db irodai szék
1 db villany számológép

K
S
S
S
K
K

TITKÁRÁS
ügykezelő:
-

1 db titkárnői pult és számítógép asztal
1 db telefonközpont (fax és telefon)
1 db irodai szék
1 db irattartó szekrény
1 db iratmegsemmisítő

S
S
K
S
K

VEZETŐI SZOBA (körjegyző):
-

1 db íróasztal
1 db számítógép asztal
1 db komód
1 db tárgyalóasztal
5 db tárgyalószék
1 db irodai szék
1 db lemezszekrény
1 db könyvespolc
1 db telefon készülék
1 db nagy szőnyeg
1 db kis szőnyeg

S
S
S
S
S
K
K
S
S
K
K

Informatika:
VEZETŐ (körjegyző)
-

1 db laptop
1 db nyomtató

K
K

IRODA I.
Adó:
- 1 db számítógép
- 1 db nyomtató (A/4)
- 1 db leporelló nyomtató

K
K
K
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Szociális igazgatás
:
- 1 db számítógép
- 1 db nyomtató (A/4)

K
K

IRODA II.
Pénzügyes 1:
- 1 db számítógép
- 1 db nyomtató (A/4)
- 1 db leporelló nyomtató

K
K
K

Pénzügyes 2:
- 1 db számítógép
- 1 db leporelló nyomtató

K
S

TITKÁRSÁG
ügykezelő:
- 1 db számítógép
- 1 db nyomtató (A/4)
- 1 db szkennelő

K
S
K

Teakonyha és mellékhelyiségek felszerelései teljes egészében Sümegprága Települési
Önkormányzat tulajdonát képezik.
A felsorolt eszközök nyilvántartási értéke ’0’ .
Az eszközökről mennyiségi nyilvántartást vezetünk.
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