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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a képviselő-testületek a 2022. január 20.-án 

tartott együttes ülésén fogadták el 162.324 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal. A Közös 

Hivatal költségvetése Szigliget Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 

14.) önkormányzati rendeletébe épült be. 

 

A költségvetés tervezése során 11.946.554 forint pénzmaradvány igénybevétellel számoltunk. A 

zárszámadási beszámoló szerint a 2021. évi pénzmaradvány 12.191.736 forint, az előző évi 

pénzmaradvány igénybevétel ennek megfelelően módosul. 

 

A 2022. évi költségvetése tervezése során fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt 245.182 forint 

maradvány kiadási oldalon a megbízási díjak sort módosította. 

 

A személyi jellegű kiadások és dologi kiadások egyes előirányzatainak módosítására Az országgyűlési 

képviselők 2022. évi választása miatt volt szükség, a személyi jellegű kiadások egyes rovatainak 

előirányzatai között átvezetések történtek, amelyet az 1. számú melléklet részletesen tartalmaz. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint a Szigligeti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2022. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

Határozati javaslat 

 

………….. Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 

költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el. 

 

1) A 2022. évi költségvetési évben a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal  

a) bevételi főösszege: 166.423.802 forint; 

melyből 

aa) állami támogatás       79.777.686 forint 

ab) önkormányzati finanszírozás     68.862.760 forint  

ac) működési célú támogatás       3.854.620 forint 

ad) működési bevétel         1.737.000 forint 

ae) előző évi maradvány igénybevétel    12.191.736 forint 



b) kiadási főösszege: 166.423.802 forint,  

melyből 

ba) személyi juttatások:                  129.642.649 forint 

bb) munkaadókat terhelő járulékok:                  17.407.110 forint 

bc) dologi kiadások:                    18.374.043 forint 

bd) beruházási kiadás          1.000.000 forint 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokat a Szigliget Község Önkormányzata 

költségvetési rendeletében vezesse át. 

 

 

Szigliget, 2022. november 07.  
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 polgármester 


