
 
 
3. Gazdálkodási adatok  
3.3 Működés 

3.3.1. A FOGLALKOZTATOTTAK 

 

FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI: 

2021. adatok 

Cím/költségvetési fejezet Csili 

Foglalkoztatottak tervezett átlagos statisztikai 

állományi létszáma 
32 fő 

Személyi juttatások összesen (2020. évi eredeti 

előirányzat) 
 113 599 e Ft 

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
20 762 e Ft 

A vezetők és vezető tisztségviselők rendszeres 

személyi juttatásai 

éves összesen 22 245 e Ft 

éves átlag 5 561 e Ft 

 

A Csili Művelődési Központ az alábbi egyéb juttatásokat, költségtérítéseket biztosítja az 

állományába tartozó foglalkoztatottak számára: 

 Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító védőszemüveg 

költségtérítése: bruttó 35 000.- Ft/év/fő. 

 A munkába járással kapcsolatos utazás költségeinek megtérítése: 15.- Ft/km. 

 Bankszámla hozzájárulás: bruttó 18 046.- Ft/év/fő. 

 

2020-as adatok: 

Cím/költségvetési fejezet Csili 

Foglalkoztatottak tervezett átlagos statisztikai 

állományi létszáma 
36 fő 

Személyi juttatások összesen (2020. évi eredeti 

előirányzat) 
 113 840 e Ft 

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
22 780 e Ft 

éves összesen 24 653 e Ft 



A vezetők és vezető tisztségviselők rendszeres 

személyi juttatásai 
éves átlag 4 930 e Ft 

A Csili művelődési Központ az alábbi egyéb juttatásokat, költségtérítéseket biztosítja az 

állományába tartozó foglalkoztatottak számára: 

- A munkába járással kapcsolatos utazás költségeinek megtérítése: 15,- Ft/km.  

  

2019-es adatok: 

Cím/költségvetési fejezet CSILI 

Foglalkoztatottak tervezett átlagos statisztikai 

állományi létszáma 
36 fő 

Személyi juttatások összesen (2019. évi eredeti 

előirányzat) 
98 781 e Ft 

Munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
21 473 e Ft 

A vezetők és vezető tisztségviselők rendszeres 

személyi juttatásai 

éves összesen 22 605 e Ft 

éves átlag 4 521 e Ft 

A Csili Művelődési Központ az alábbi egyéb juttatásokat, költségtérítéseket biztosítja az 

állományába tartozó foglalkoztatottak számára: 

-  Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító védőszemüveg költségtérítése: 

bruttó 30 000,- Ft/év/fő. 

- A munkába járással kapcsolatos utazás költségeinek megtérítése: 15,- Ft/km. 

- Bankszámla hozzájárulás: bruttó 18 046,- Ft/év/fő. 

  

2018-as adatok:  

 

Cím/költségvetési fejezet CSILI 

Foglalkoztatottak tervezett átlagos statisztikai állományi 

létszáma 
41 fő 

Személyi juttatások összesen (2018. évi eredeti előirányzat) 81 813 ezer Ft 

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 594 ezer Ft 

A vezetők és vezető tisztségviselők 

rendszeres személyi juttatásai 

éves összesen 16 128 ezer Ft 

éves átlag 4 032 ezer Ft 



A Csili Művelődési Központ az alábbi egyéb juttatásokat, költségtérítéseket biztosítja az 

állományába tartozó foglalkoztatottak számára: 

- A munkába járással kapcsolatos utazás költségeinek megtérítése: 15,- Ft/km. 

- Bankszámla hozzájárulás: bruttó 18 046,- Ft/év/fő. 

 

 

 

 


