Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 05.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket
rendeli el:
1. §. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II..05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.
§-a helyébe a következő lép:
2. §.

(1) A helyi önkormányzat költségvetésének
2014. évi bevételi és kiadási főösszegét

439.703.000.- Ft-ban

Ezen belül:
a működési költségvetési bevételek összegét

352.670.000.- Ft-ban

a felhalmozási költségvetési bevételek összegét

52.995.000.- Ft-ban

finanszírozási bevételek összegét

34.038.000.- Ft-ban

a működési költségvetési kiadások összegét

343.214.000.- Ft-ban

a felhalmozási költségvetési kiadások összegét

66.980.000.- Ft-ban

a működési költségvetési többlet összegét

29.509.000.- Ft-ban

állapítja meg.
1.) Kiemelt bevételi előirányzatok ( ezer forintban )
I. Működési költségvetés
a.) Működési célú támogatások áht-on belülre

247.717 e/Ft

b.) Közhatalmi bevételek

72.781 e/Ft

c.) Működési bevételek

31.547 e/Ft

II. Felhalmozási bevételek
a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
b.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

51.203 e/Ft
1.292 e/Ft
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2.) Kiemelt kiadási előirányzatok ( ezer forintban )
I. Működési költségvetés
a.) Személyi juttatások

80.130 e/Ft

b.) Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó

18.444 e/Ft

c.) Dologi kiadások

70.900 e/Ft

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

24.011 e/Ft

e.) Egyéb működési célú támogatások
ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre

146.285 e/Ft

eb.) Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre

2.855 e/Ft

ec.) Tartalékok
ebből: általános tartalék
ed.) Elvonások és befizetések

29.509 e/Ft
589 e/Ft

II. Felhalmozási költségvetés
a.) Beruházások
aa.) Települési környezetvédelmi program
ae.) Parkoló építés

1.302 e/Ft
699 e/Ft

af.) Közlekedést segítő burkolatok felfestése

0 e/Ft

ag.) Belterületi utak vízelvezető árkainak rek.

0 e/Ft

ah.) Alkotmány utca vízelvezetés

0 e/Ft

ai.) Gyalogoshíd kivitelezés

6.388 e/Ft

al.) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

1.074 e/Ft

ao.) Polcrendszer

130 e/Ft

b.) Felújítások
ba.) Közös Hivatal világítás korszerűsítés
bd.) Piactér

0 e/Ft
243 e/Ft

c.) Egyéb felhalmozási kiadások
cb.) Egyéb felhalm. célú támogat. áht-on kívülre
cc.) Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre

0 e/Ft
240 e/Ft
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2. §. A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. §. A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. §. A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
5. §. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatálya, rendelkezéseit 2014. december 31vel visszamenőleg kell alkalmazni.
Jászszentlászló, 2015. február 27.

Nagy András

Valentovics Beáta

polgármester

jegyző

Záradék: Rendelet 2015. február 27. napján kihirdetésre került.

Valentovics Beáta
jegyző

