Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény ( továbbiakban Áht) 26. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról a következőket rendeli el:
1. §.

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.
§-a helyébe a következő lép:
2. §.

(1) A helyi önkormányzat
2015. évi bevételi és kiadási főösszegét

516.617.000.- Ft

Ezen belül:
a működési költségvetési bevételek összegét

376.118.000.- Ft-ban

a felhalmozási költségvetési bevételek összegét

62.641.000.- Ft-ban

a finanszírozási bevételek összegét

77.858.000.- Ft-ban

a működési költségvetési kiadások összegét
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét

370.316.000.- Ft-ban
51.172.000.- Ft-ban

a finanszírozási kiadások összegét

46.591.000.-ft-ban

a működési költségvetés többlet összegét

48.538.000.-Ft-ban

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

259.597 e/Ft

b.) Közhatalmai bevételek

67.140 e(Ft

c.) Működési bevételek

35.574 e/Ft

d.) Működési célú átvett pénzeszköz

930 e/Ft
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II. Felhalmozási költségvetés
a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
c.) Felhalmozási bevételek

61.293 e/Ft
278 e/Ft

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok (ezer forintban)
I. Működési költségvetés
a.) Személyi juttatások

92.577 e/Ft

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

21.686 e/Ft

c.) Dologi kiadások

77.094 e/Ft

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

155.784 e/Ft

ec.) Tartalékok
ebből: általános tartalék

42.237 e/Ft

II. Felhalmozási költségvetés
a.) Beruházások
ab.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
ac.) Beruházási ÁFA

14.919 e/Ft
3.590 e/Ft

b.) Felújítások
ba.) Ingatlanok felújítása
bb.) Felújítási ÁFA

13.517 e/Ft
3.650 e/Ft

2.§ Jászszentlászló Községi Önkormányzat a Társulási megállapodásában foglaltak alapján
Jászszentlászló és Móricgát Községek közigazgatási területére kiterjedő hatállyal
állapítja meg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokért (bölcsőde) fizetendő
térítési díjat. Szabad férőhely kihasználása érdekében más települések lakosai is igénybe
vehetik a szolgáltatást.
3.§ A társulás által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi térítési díjak
mértékét az alábbiakban állapítja meg, mely kiterjed a 2.§-ban meghatározott körre.
a.) Bölcsődei gondozási díj

0.- Ft
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b.) Bölcsődei étkezési térítési díj
reggel

50.- Ft+ÁFA

tízórai

13.- Ft+ÁFA

ebéd

200.- Ft+ÁFA

uzsonna
együttesen 1 napi étkezés

50.- Ft+ÁFA
313.- Ft+ÁFA

c.) Napközi otthonos Óvoda
tízórai
ebéd

50.- Ft+ÁFA
207.- Ft+ÁFA

uzsonna

50.- Ft+ÁFA

együttesen 1 napi étkezés

307.-Ft+ÁFA

d.) Általános Iskola napközi otthonos és iskolaotthonos ellátás
tízórai
ebéd
uzsonna
Együttes 1 napi étkezés

62.- Ft + ÁFA
236.- Ft + ÁFA
62.- Ft + ÁFA
360.- Ft + ÁFA

e.) Menza
tízórai

62.- Ft + ÁFA

ebéd

236.- Ft + ÁFA

f.) Csak ebéd

236.- Ft + ÁFA

g.) Felnőtt étkeztetés
ebéd- alkalmazottaknak

555.-Ft

+ ÁFA

külső étkezőknek

598.-Ft

+ ÁFA

(2) A szociális étkeztetés keretében fizetendő térítési díjak mértékét a szociális igazgatásról
és ellátásokról szóló 10 /2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet határozza meg.
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4. §. A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. §. A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
6. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Jászszentlászló, 2016. február 26.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Jászszentlászló, 2016. február 26.

Valentovics Beáta
jegyző

