III. Gazdálkodási adatok (2017. április 1.)

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves
(elemi) költségvetése, számviteli
törvény szerinti beszámolója; a
költségvetés végrehajtásáról - a
külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal készített beszámolók

2017. évi költségvetés közzétételi helye: www.petfurdo.hu/hirdetotabla/rendeletek
(Hatályos rendeletek – Költségvetés és gazdálkodás)
A zárszámadási rendeletek 5 évre visszamenőleg letölthetők:
www.petfurdo.hu/hirdetotabla/rendeletek
(Hatályos rendeletek – Költségvetés és gazdálkodás)
Zárszámadási beszámolók 5 évre visszamenőleg letölthetők: www.petfurdo.hu/kozseghaza/felfogadas
A költségvetési rendeletek 5 évre visszamenőleg letölthetők: www.petfurdo.hu/kozseghaza/felfogadas

A Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak engedélyezett létszáma: 26 fő
2. A közfeladatot ellátó szervnél
foglalkoztatottak létszáma, a
vezetők és a vezető tisztségvise- Részletezve:
lők illetménye, munkabére, és
1 fő jegyző
rendszeres juttatásai, valamint
2 fő csoportvezető (osztályvezetői besorolásban)
költköltségtérítése összesített
22 fő közszolgálati tisztviselő
összege és átlagos mértéke, az
1 fő ügykezelő
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke Összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint
összesítve
költségtérítése
Jegyző és a két csoportvezető 2016. december 31-én (bruttó)
- illetménye együtt: 967.810,- Ft/hó (3 fő)⃰
- cafetériájuk 2016. évben: bruttó 600.000,-Ft/év (3 fő)
⃰ tartalmazza a 8 %-os illetménykiegészítést is

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
- cafetéria 2016. évben: bruttó 200.000,-Ft/év/fő.
A közszolgálati tisztviselők részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke
- felsőfokú végzettség esetén az alapilletmény 8 %-a
- középfokú végzettség esetén az alapilletmény 12 %-a
Főállású polgármester bruttó illetménye: 448.700,-Ft/hó
költségtérítése : 67.305,-Ft/hó
cafetériája: bruttó 200.000,-Ft/év
Tiszteletdíjas alpolgármester bruttó tiszteletdíja: 160.000,-Ft/hó
költségtérítése : 24.000,-Ft/hó

3.

A közfeladatot ellátó szerv
közzététel helye: www.petfurdo.hu/hirdetotabla/tamogatasok
költségvetéséből nyújtott, nem
normatív, céljellegű, működési és
fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a
támogatás céljára, összegére,
továbbá a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó
adatok

4.

Az államháztartás pénzeszközei közzététel helye: www.petfurdo.hu
felhasználásával, az államháztarKÖZÉRDEKŰ ADATOK
táshoz tartozó vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő - a
külön jogszabályban meghatá-

rozott értékű - árubeszerzésre,
építési beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog
átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések
megnevezése (típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve, a
szerződés értéke, határozott időre
kötött szerződés esetében annak
időtartama
5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános
adatok (pályázati kiírások,
pályázók adatai, az elbírálásról
készített emlékeztetők, pályázat
eredménye)

6.

A közfeladatot ellátó szerv által
nem alapfeladatai ellátására (így lsd.a támogatásokról szóló hirdetményekben
különösen társadalmi szervezet
közzététel helye: www.petfurdo.hu/hirdetotabla/tamogatasok
támogatására, foglalkoztatottjai
szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási,
kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő
kifizetésre) fordított, ötmillió
forintot meghaladó kifizetések

nincs

