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ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület 2022. január 26-i ülésére:
A Táti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. évi költségvetés az önkormányzatok támogatásai között 3 pontot sorol fel:
a, önkormányzati hivatal támogatása (Tát és Mogyorósbánya támogatása egy összegben
Tátnál)
b, köztemető, közút, közvilágítás és zöldterület-kezelés támogatása (Tát és Mogyorósbánya
támogatása külön – külön önkormányzatonként)
c) egyéb önkormányzati feladatok. (Tát és Mogyorósbánya támogatása külön – külön
önkormányzatonként)
Az a)-c) pontok között a támogatás átcsoportosítható.
Az önkormányzati hivatalra járó állami támogatás teljes összege – a jogszabályi előírások
szerint – a 2014-es esztendőtől a székhelytelepülés bankszámlájára érkezik. A támogatási
összegeket a kijelölt feladatokra kell fordítani. Amennyiben az állami támogatás nem kerül
teljes mértékben felhasználásra, azt az államnak vissza kell fizetni.
Személyi kiadások megemelt alapilletménnyel kerültek tervezésre.
A dologi kiadások tervezése a 2021-es esztendő szükséglete alapján történt.
Fentiek alapján az intézmény 2022. évi költségvetését 120.429.750,- Ft bevételi és kiadási
oldallal javasoljuk elfogadásra.
A javaslat értelmében Mogyorósbánya Község Önkormányzatának az állami támogatáson
felül a hivatal működéséhez – a tavalyi évhez hasonlóan - plusz forrással hozzájárulnia nem
kell.

Így a bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak:
Intézményfinanszírozás

120 429 750 Ft

Összes bevétel

120 429 750 Ft

Kiadások:
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Beruházás

91 501 247 Ft
11 762 692 Ft
14 965 600 Ft
2 200 211 Ft

Összes kiadás

120 429 750 Ft

Határozati javaslat:
…/2022. (I.26.) határozat
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Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésében a bevételi és kiadási főösszeget egyaránt
120 429 750 Ft-ban állapítja meg.
2. kéri Tát Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a Táti Közös Önkormányzati
Hivatal 2022. évi költségvetését a székhely-település, Tát Város Önkormányzatának 2022. évi
költségvetésében szerepeltesse.
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