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 Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 

8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. 

Napirend:  1. számú 

Ügyiratszám: LIS/328-1/2022. 

ELŐTERJESZTÉS 

Lesenceistvánd, Zalahaláp, Uzsa községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek  

2022. március 2-án tartandó együttes, nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadására javaslat 

Előterjesztők:   Tóth Csaba Lesenceistvánd község polgármestere 

                           Bedő Lajos Sándor Zalahaláp Község polgármestere 

                           Táborosi László Uzsa Község polgármestere 

Előkészítette:    dr. Németh Mária Anita jegyző és Némethné Riba Erika pénzügyi ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Németh Mária Anita jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testületek!  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) és (3) bekezdése szerint 

a jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a székhely település polgármestere a központi 

költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-

testületeknek.  

 

A jogszabályi előírásnak megfelelően 2022. február 15. napján megküldtük a képviselő-testületeknek a 

Hivatal költségvetését. 

 

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének határozat tervezete az Áht. 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 29. § (3) bekezdése szerint 

került összeállításra. 

 

A T. képviselő-testületek 2021. decemberében döntöttek arról, hogy a Hivatal működőképességének 

fenntartása érdekében 1 fővel 14 főre emelik a Hivatal létszámát. Az idei évi költségvetés tervezése ezen 

létszám alapul vételével történt. A köztisztviselők illetményalapja a tavalyi évben 63.000,- Ft volt. Ismert a 

T. képviselő-testületek előtt, hogy az illetményalap emelését az idei évre nem javasoltam, tehát a 

köztisztviselők illetményének összege nem emelkedett. 

 

A kiadásokat is a célszerű és hatékony gazdálkodás szem előtt tartásával terveztük meg. 
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A takarékos és költséghatékony tervezés és gazdálkodás ellenére a Hivatalt fenntartó önkormányzatoknak 

saját forrásból is hozzá kell járulniuk a Hivatal költségvetéséhez. Ennek oka, hogy a Hivatal létszámából a 

központi költségvetés csupán 8.1 fő illetményét finanszírozza. Ezzel a létszámmal a Hivatal valamennyi 

feladatát ellátni lehetetlen. 

 

Tisztelt Képviselő - testületek! 

 

A fent bemutatott 2022. évre tervezett bevételek és kiadások egyensúlyához szükséges a fenntartó 

önkormányzatok lakosságszám arányos hozzájárulása, valamint a 2021. évi pénzmaradvány igénybevétele. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületek tagjait, hogy az előterjesztést vitassák meg, szükség szerint 

javaslataival egészítsék ki, és a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 

fogadják el. 

 

Lesenceistvánd, 2022. február 25. 

 

  dr. Németh Mária Anita 

           jegyző 
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„ A”  Határozati javaslat 

………Önkormányzat képviselő-testületének ……/2022. (III.      .) határozata 

a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

….................Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a 

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztéssel 

egyező tartalommal elfogadja. 

 

 ...................Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a 

közös hivatal működéséhez lakosságarányosan fizetendő hozzájárulás  ....................................ft összegét 

betervezi. 

 

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 2022. január 1-jétől                                                                                  

14 fő 

Közfoglalkoztatottak létszáma:          0 fő 

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely település költségvetésébe. 

 

Felhatalmazzák a Képviselő-testületek a jegyzőt, mint intézményvezetőt, hogy a jóváhagyott költségvetés  

kiadási és bevételi előirányzatait – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Kormányrendelet 36.§ (1) – (3) bekezdéseiben foglaltakra – saját hatáskörében módosíthatja azzal, 

hogy kötelezettségvállalás csak a szabad előirányzat erejéig történhet. Az előirányzatok saját hatáskörben 

történő módosítása esetén a módosítással egyidejűleg a Közös Hivatalt alkotó önkormányzatok 

polgármestereit   írásban tájékoztatni kell. 

 

Felelős:  …………………….. polgármester 

dr. Németh Mária Anita jegyző  

 

Határidő: 2022.december 31. 
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„B” Határozati javaslat: 

……Önkormányzat képviselő-testületének ……/2022. (III…...) határozata 

a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

 ……… Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 

2022. évi költségvetési tervezetét az alábbi módosításokkal fogadja el:  

 

……………………………………………………………………………………  

..............Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a 

közös hivatal működéséhez lakosságarányosan fizetendő hozzájárulás  ....................................ft összegét 

betervezi. 

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 2022. január 1-jétől   

                                                                                    14 fő 

Közfoglalkoztatottak létszáma:          0 fő 

A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely település költségvetésébe. 

 

Felhatalmazzák a Képviselő-testületek a jegyzőt, mint intézményvezetőt, hogy a jóváhagyott költségvetés 

kiadási és bevételi előirányzatait – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Kormányrendelet 36.§ (1) – (3) bekezdéseiben foglaltakra – saját hatáskörében módosíthatja azzal, 

hogy kötelezettségvállalás csak a szabad előirányzat erejéig történhet. Az előirányzatok saját hatáskörben 

történő módosítása esetén a módosítással egyidejűleg a Közös Hivatalt alkotó önkormányzatok 

polgármestereit írásban tájékoztatni kell. 

 

Felelős:  ………………………….. polgármester 

 dr. Németh Mária Anita jegyző  

 

Határidő: 2022. december 31. 

 


