A Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulása
4/2016. (II. 25.) társulási határozata
az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) társulási
határozat módosításáról
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29.
§. (3). alapján a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) tanácsi
határozatának módosításáról az alábbi határozatot alkotja.
1.

Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulásának a Társulás 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) társulási határozat 2. pontja helyébe a
következő lép:
2. A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
2015. évi bevételi és kiadási főösszegét

286.558.000.- Ft-ban

Ezen belül:
a működési költségvetési bevételek összegét

240.984.000.- Ft-ban

a felhalmozási költségvetési bevételek összegét

34.987.000.- Ft-ban

a finanszírozási bevételek összegét

10.587.000.-Ft-ban

a működési költségvetési kiadások összegét
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét
a működési költségvetési többlet összegét

249.760.000.- Ft-ban
28.504.000.- Ft-ban
8.294.000.-Ft-ban

állapítja meg.
1.) Kiemelt bevételi előirányzatok
I. Működési költségvetés
a.) Működési célú támogatás áht-on belülről
b.) Működési bevételek
c.) Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről

152.171 e/Ft-ban
88.673 e/Ft-ban
140 e/Ft-ban

II. Felhalmozási költségvetés
a.) Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről

34.987 e/Ft-ban
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2.) Kiemelt kiadási előirányzatok
I. Működési költségvetés
a.) Személyi juttatások

108.935 e/Ft-ban

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

29.994 e/Ft-ban

c.) Dologi kiadások

108.598 e/Ft-ban

d.) Egyéb működési célú kiadások
da.) Általános tartalék

8.294 e/Ft-ban

dc.) Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre

2.059 e/Ft-ban

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

22.027 e/Ft-ban

ad.) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

6.056 e /Ft-ban

b.) Felújítások
ba.) Ingatlan felújítás

135 e/Ft-ban

bb.) Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

36 e/Ft-ban

állapítja meg.
2. A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.
3. A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.
Jászszentlászló, 2016. január 25.

Nagy András
Társulási Tanács elnöke

