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Szikszó Város Önkormá nyzat Polgármesterétől
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELÓTERJESZTES

Szám: Püll432-3l2022.
TárgY: Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hiva tal2021. évi költségvetésének végrehajtása

A Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hivaía|2021. évi költségvetésének teljesítéséről
gazdálkodási osztálya elkészítette a tájékoztató jellegű táúázatokat, meíyek részét
szikszó varos Önkormán y zat 202l . évi zár számidási iendeletének,

Bevételek

szikszói Közös Önkormányzati Hivatal költségv etése 202L évre
előirányzatot tartalmaz bevételi oldalon, metyuot az év során
összeg 99,85 oÁ -afolytbe.

Működési bevételek

A működési bevételek között 2.160.000.-Ft pénzügyi teljesítés jelentkezik,
többek közözött a házasságkötés díját, okmányióau kortiremi díjainak
díját. valamint ezekhez a tételekhez kapcscllódo Ár-a bevételeket.

l47 .004.615,-Ft módosított
l 46.7 84,847 . -l:- t, a terv ezeíí

a hivatal
, képezik

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel
MunkaÜgYi KÖzponttól kapott bértámogatásokat (GINOP,TOP)2.459,786.-Ft összegben.

Finanszírozási bevételek

A Szikszói Közös Önkormanyzati Hivatal részére folyósított központi irányító
támogatás összege 202l, évben 140.919.635.-Ft, valamintelőző évi maradvány igényt
l . 464. 586. -Ft. Finansz ir ozási bevételek összege 1 47 .00 4.615.-Ft.

Kiadások

Szikszói Közös Önkormányzati
l47.004.6l5.-Ft, melyből 202l. év
teljesítésnek felel meg.

Hivatal módosított költségvetési kiadási elői
végéi g 1 45.40 8. 05 6. -Ft felhas znáIás történt, ez 98,9

Dologi kiadások tekintetében 21.526.525.-Ft teljesítés realizálódott a 23,123.084.-Ft
módosított előirányzattal szemben. A dologi kiadások teljesítésének részletezését az a|
táblázat mutatja be.

mely tartalm
toviíbbszáml



Szikszói Közös Önkormányzati
Teljt

i Hivatal dologi
lsítés 202l. él,

iadásainak részletezése

adatok fori

Megnevezés Hernádkécsi
Kirendeltség

Szikszó
Hivatal összesen

5zakmai anyagok beszerzése
l92.700 l92:l0

Üzemeltetési anyagok beszerzése 23.464 |.917 ,,158 |.941.22
ntormatlKal SZolgaltatáSok igénybevétele l02.370 2,3 82.888 2.485.25LéJgu NurtlítlulllKaclos SZolgaltatasok

lgénybevétele 216,905 485,86l ^l02.76,
t\ozuzeml oUaK telIeSitéSe

574.612 4.234.67l 4.809.28.
Bérleti és lízingdíjak

332.520 332.52l
NaroantanasI, KlsJaVitáSi szolgáltatások

64,066 64.06t
JZaKmal tevekenySéget segítő szolgá|tatások l20.000 3.194.656 3.3l4.65(
DgyeD SZolgaltatások

l68.665 4.000.296 4.168.96
kiküldetések kiadásai

211.325 2,11.32:
Müködésl célú előzetesen felszámított
általános forgalmiadó

302,31,7 2.982.150 3.284.46,,
llzetendó általános forgalmi adó

8.000 8.00(
kamatkiadások

Egyéb dologi kiadások
783 I0.5l8 l 1.30l

Dolosí t
|.509.1 l6 20.017.4

mélYi juttatások tekintetében a költségvetés tartalma72a a Szikszói közös önkormar
Úal kÖzÍisztviselői létszánrát beleértve a jegyző személyi juttatásait, valamint az
ilya alá taríoző foglalkoztatottakat is.

álYi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok tekintetben l23.881.53l._Ft a2O2t.
tés összege.

,2022. május 23.

Sváb Antal sk.
polgármester

Személyi
hivatal kt
hatálya alr

Személyi.
teljesítés t

Kérem a
javaslatok

Szikszó, 2

21.526.525



HaTÁRozart .lavasLat t.
Szám:

Szám:

TárgY: Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hiva tal202l. évi költségvetésének végrehajtása

Szikszó Város ÖnkormanYz,atának Képviselő-testülete Szikszói Közös önkormanyzatiHivatal 202l. évi kciltségvetésének végrehajtását, 146.784.847 .-Ft bevétellel és145.408,056,- Ft kiadással az előterjesztérn.k ,.gf.lelően jóváh agyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azowtal
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztál y vezetője
Törvényességi szempontból látta: jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT II.

TárgY: Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hiva tal2021. évi költségvetésének végrehajtása

Hernádkércs KÖzség Önkormán yzatának Képviselő-testülete Szikszói KözösÖnkormánYzati Hivatal 202l. évi költségvetésének végrehajtását, |46.784.847 .-Fíbevétellel és 1 45.408.056.- Ft kiadással az előÉrjesztésnek ..gr.tao.n jovanagy;a.

Felelős: polgármester
Határidő: azornal
Végrehajtásért felelős : Gazdálkodási Osztál y v ezetője
Törvényességi szempontból látta: jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT III.
Szám:
TárgY: Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hiva tal202l. évi költségvetésének végrehajtása

NagYkinizs Község Önkormányzatának Képviselő_testülete Szikszó1 Közös
Önkonnányzati Hil,atal 202l, éui költségl etésének végrehajtását, 146."/84.847.-Ft
bevétellel és 145.408,056.- Ft kiadással az előterjesztésnekrn.gttt.io.n jóváhagyja.

Felelős; polgármester
Határiclő: azonna|
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Törvényességi szempontból látta: jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT IV.
Szám:
TárgY: Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hiva tal2021. évi költségvetésének végrehajtása

Szentistvánbaksa Község C)nkormányzatának Képviselő-testülete Szikszóri Közös
Önkormányzati Hivatal 202l, évi költségvetésenet végrehajtását, l46.784.847,-Ft
bevétellel és 145.408.056.- Ft kiadással az előterjesztésnek ..gr.t.io.n jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehaj tásért f-ele l ő s : Gazdálk odási Osztál y v ezetőj e
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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Szikszói Közös Önkormányznti IIivatal

összes bevótel, kiadás
Forlnlbon!

Száml Kicnrcl t clói rányzat, clői rínyzrt mcgncvczóse l] rcdeli clóirlin]-zrt
illódo3ítotl
clőirúntzal

T.ljcaílé3
202 l. ]ill. Jl.

B c D E

l!clótelck

I }íílkőda3i b.va..lek (r+...+ l 

')
2 095 500 2 16{1 606 l 940 tlo

K62l§trílelesi{é5 §ll<néíé\c

szolgáhatások ellcüenelc 50 000 J0? 045 l }.l 000

.1 KiJzrctilcit szol8álhtil$oli én.le l (úO lJoo l .l2? 9]2 l 4]2 9j2

5 Tul.idono§i b§vét.lck

ó Ellátt§i dliilk

1 Kigánrlüotr áltrlaío§ t-oí§alni adó 4J5 5ü) 4]0 6] l 3t1 908

8 Általállo5 lbrcahni ldo vlsMlcrulcíc
9 Kníl8t&Véttlcl.

l0 tigy,ctr pcuugyi müvclttr! Ltlt.lq
t Blao5ito áha| liuel(( lánéíilés
I I 

j{vó nlúködúll bc\.1.1(l

lJ !lűködéll cáú tanlorr1.iJok llhlnMrt!rlóron b.liilról (1.1+...+t6) l 2tJ 4J6 , {s9 .'8ó 21591

l{ El\ona$ok es b.íizeléJek heváclei

lí l,{itkodési cdlú üszatórillndö lámogal,i!oli, kol($nök visgalé^llds.

ló Eg|éb húkóda§i cólú lámo!flnlok bcvatclci l 28] 1:}ó 2 {§9 78ó 2 .í59 786

1 2 159 7E6 2 .l59 7s6

l8 Xözhíltrlmi b.tal.t k

l9 F.lb.tooz:lsi calli litíoirláto! állrlnhárlrrlú3oD b.lillról (20+...+rZ)

20 Fclhrlmozfui célú önlormn zeti tnholltá§ok

2l FeihlllDozá9i célú ulgaiéíitendó titrp8atí§ok, köhsonok \i$r.lénili§r
22 Egyéb f.lhllmozssi .clu lám8dá5ol bcvétÉ|.I

22,böl liU-5

l,t !i b.r,ót.|.k (25+...+27)

lmlMlcriilis ]a\,!k cllck*t€s.
lng.ltsrc\ é(Ékc§itésc

21

,t rvlúködéri tólú ilv.(t ninr.íkö.ó\
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3t Fin.6zíre2íri b€9a1.Ick (32+.,.+J{) lóJa{5all 1.11 tl{ 2rl l1r J6{ 2

Eló.ó ali költ*gvilési roíldvány i8éilyb.vÉlclc 9?0tl? t 4óí 58ó l 4ó4 58ó

3j Elözó avi válhlkoz.5i Mí8d!i!y igcnYb€\tlile

]J ó g(Ni íonlorminvati) lánD{.lás ( inlcaÉOytiMní!orjs) ló1 J?4 5(,9 Iao9l9 6r'i l{0 9l9ó§5

35 BOvÉTt Lt K ö§§ZtSt]N: (30+.t | ) l 66 t2{ 3{, 1.1,0o{ 6l5 laó 7El Ea?

Kirdísok

l ilitköd&i Lólrran,.tá lirdi9i (r+...+ó} ló6 t2.1 3l7 l{? ooa 6l§ l{5 {0t 0§ó

2 szqÉl}i jullatásk l !3 ,aJ j0{ l07 ]]ó 95ó l07 j]ó 9!§

3 Iruíkrrdók t l..h.ló iifulekok a§ §zeűlls hozzájárulasi §do l9 0-§ó 0.|j ló jJ4 J7J 16 5{4 5]75

4 j ki.dNk :{ 02.t 0oo 2) l?j 0t1 : l s]ó ,p,5

5 Ellrtdlsl í,cniÉü iutbta9i
ó É§tb núkodósi calú ltiadá$k

? F.lb!lmozlri köhrip.tat lindltri (t+..,+ l0)

8 B.fuhizask
9 f elúiitnpl
l0 Écr{b f.lhollrcá§ clhr kiaürot

ll lo-ból EU.! lánioBatá$ol ólgv.lo§ulo progr!mr. p!oj9!4!!!§1
l2 i tird;i9!
l] rreoÁsox össz.ESElr ; (,l+t 2) |6ó,la J.l7 l.? ooJ 6ls ll§ aot 05ó

TénYleles állományi létsám előirónyzat (íó1 Jl 0 3l
Közíoplalkoztitol!ák tén vlcr6 állomún r i létszáml (fő) 0 0 0

l&Ml li[] láilroMttrs

F!(óh liía,v;ekörtrl
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szikszói közös Önkormányzgti Hivatat
önkónt vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Forinlban!

Száma Kienlcl( clölrányzat, clóirrinl,zat megrerelése Dredeti clöirónyztl
Tcljslté:

202l. Nll. Jl.
6 c D ,,.

llclétclck
l ltlúkö{lóri b.vót.l.k (]+..,+l 2)

2 KérzicldnÉk6ite§ .ll!Nnctt
szól gÁltati!ok clIenénékc

4 kö^trilclt szdlúltstr§ok únelü
5 Tulojdonosi bclótelck
6 ElláIasi düú
1 ki§.imlárott áhalános tbrgalmi ado

8 Allilnnos foítsllml adu !l$atcrul($
9 karnatbclctclck
l0 Eqréb ocnzüxyi mrive]ctck bc|ctclcr

ll Biztosjló rltal fEalel| }iáíl.rirés

l E8yób nliilöd.si bc!ildel
1J §liiliiidó§i §a|ú támor|tá§ok illrrEházlínjijon bc)ölí61 1 l |+,..} | ót ltó {8ó 2 459.78ó 2 .{59 

'6ól1 Elfoná§ok és bcfize(csl bevél€tci

li t\t!]lödé§i cilu vislalarilcndo lan]ogaláiok, kó|.§óno| ti§§ialcfult*

l6 lilvéb núlóderi célú timo{!tzroI be§élc|c| 486 {8ó 2 4s9 186 2 4s9 T86

l7 l6-bol EU tantogatar ító 4Bó 2 4J9 
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: 4s§ ?86

lt xózh.lnlmi b§t,ét.l.k
l9 F.lhrllnoaá! 27\
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Erréb fclhalnrozisi célu támoaalasok bcvélelei

]],Ml E[i-3 tdilD@tÁ§

21
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26 ln8r!lanok ér!é!e!jtesc
11 Filv;h r;ruv; ..,Ló,n! ;É;!Ril;9
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szikszói közös Önkormánvzati Hivatal
osszes bevétel, kiadás

Forlhrban!

Szímr t(icnrcl t clói rinyzat, clóirónyzrt mcgncvmése f,redeli clőir{nyz8t
Ilíódo!ított T3ljcrírés

?nrl \lr 1l
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l}§vél€lck
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§zikszói közös Önkormán.yzati Hivatat
Onkónt vállalt feladntok bevétetei, kiarlásai

Forinlharr!

§zíma Kiemclt clöirányznl, clóirrinyzat megnerczése l]redeti cltiirónvznt
.uódo§iaott
elóirrinvzat

Tcljc§lté!
202l, xll. Jl.

B c D l:
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