Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi tájékoztatója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évre vonatkozó költségvetése Lövő Község
Önkormányzata – mint gesztor önkormányzat – 2/2022.(III.10.) költségvetési rendeletében került
elfogadásra.
2022. június 30-ig a folyó év márciusában elfogadott költségvetés nem került módosításra. Az ellátandó
közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló törvényben szabályozottak
határozzák meg. A hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat a mindenkori hatályos
szabályzatok, utasítások tartalmazzák.
A hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a
székhelytelepülés számlájára folyósít. Lövő Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat
általános működési támogatás címen, a költségvetési törvény alapján számított 6,84 fő elismerti hivatali
létszámra kap állami támogatást, melyet irányító szervi támogatás címen ad tovább a közös hivatal
számára. Mivel az állami finanszírozás nem fedi le a hivatal működtetésének teljes költségét, a
különbözetet Lövő Község Önkormányzata teljesíti.
A továbbképzési programokon rendszeresen, ütemterv szerint részt veszünk. A mérlegképes könyvelők
kötelező továbbképzését a Nemzetgazdasági Minisztérium szigorúan ellenőrzi. Ezek a továbbképzések
térítés kötelesek. Hivatali létszámunk továbbra is 6,75 fő- 6 fő teljes munkaidős, illetve 1 fő
részmunkaidős foglalkoztatott. 1 fő szociális ügyintéző munkatársunk megszüntette kinevezését, de
rövid időn belül betöltötték helyette az állást. Az új munkatárs az év második felében anyakönyvvezetői
szakvizsga letétele előtt áll, melynek finanszírozása nem befolyásolja az eredeti költségvetést.
A 2021. évi beszámoló elkészítésével és 2022 májusi elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testületek
elfogadták a Lövő Közös Önkormányzati hivatal előző évi költségvetési maradvány igénybevételének
összegét, mely a költségvetés bevételi oldalának másik fő pillére.
A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének összegei (tájékoztató 1., 2., 3.
sz. melléklete)
Megnevezés
Bevételi főösszeg
Kiadási főösszeg

Eredeti előirányzat
(Ft)
54 328 420
54 328 420

Módosított ei.
2022.06.30. (Ft)
58 156 745
58 156 745

Teljesítés (Ft)
29 569 459
24 968 211

A 2022.április 3-án megtartott országgyűlési választásra kapott működési támogatás 2 257 548 Ft-tal,
míg az ősszel esedékes Népszámlálás finanszírozására 1 570 777 Ft előleg összegei módosították az
eredeti előirányzatot.

1

Dologi kiadásaink vonatkozásában ügyelünk a gazdaságosságra, ügyelünk azonban arra, hogy az
ésszerű takarékosság nem mehet a feladatellátás rovására.
A kiadások összességében 42,93 %-ban teljesültek a félév folyamán.
Kiemelt előirányzataink az alábbiak szerint alakultak:
-

Személyi juttatások 42,45 %
Munkaadókat terhelő járulékok 44,86 %
Dologi kiadások 44,91 %

A közös hivatal pénzellátása folyamatos, kötelezettségeink határidőre történő kiegyenlítéséről
folyamatosan gondoskodunk. A hivatal szakszerű ügyintézéséhez az optimális feltételek mind személyi,
mind tárgyi vonatkozásban megfelelőek.
A féléves gazdálkodásról készített számszaki beszámolót a 1., 2., 3. számú melléklet alapján terjesztem
elő.

Lövő, 2022. szeptember 8.
Lukács Antal Györgyné
jegyző
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