
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2014.(V. 29.) 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   420.206.000.- Ft-ban 

 

 Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét 314.876.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 46.000.000.- Ft-ban 

 finanszírozási bevételek összegét 59.330.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét 304.213.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 66.215.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési többlet összegét 49.778.000.- Ft-ban 

 állapítja meg. 

   

 1.) Kiemelt  bevételi előirányzatok ( ezer forintban ) 

   I. Működési költségvetés 

   a.) Működési célú támogatások áht-on belülre 227.225 e/Ft 

   b.) Közhatalmi bevételek 60.850 e/Ft 

   c.) Működési bevételek 26.606 e/Ft 

   d.) Kamatbevételek 195 e/Ft 

 

   II. Felhalmozási költségvetés 

   a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 45.403 e/Ft 
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   III. Finanszírozási bevételek 

    a.) Előző évi pénzmaradvány 59.330 e/Ft 

 

 2.) Kiemelt kiadási előirányzatok ( ezer forintban ) 

    I. Működési költségvetés 

   a.) Személyi juttatások 68.795 e/Ft 

   b.) Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 16.287 e/Ft 

   c.) Dologi kiadások 51.015 e/Ft 

   e.) Egyéb működési célú támogatások 

    ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 143.223 e/Ft 

    eb.) Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre 2.532 e/Ft 

    ec.) Tartalékok 

     ebből: általános tartalék 49.598 e/Ft 

                céltartalék 180 e/Ft 

   II. Felhalmozási költségvetés 

    a.) Beruházások  

     aa.) Települési környezetvédelmi program  1.778 e/Ft 

   ab.) Közös Hivatal kazáncsere  500 e/Ft 

   ac.) Napelemes energiaellátás  34.381e/Ft 

   ad.) Canon fényképezőgép beszerzés  192 e/Ft 

   ae.) Parkoló építés  800 e/Ft 

   af.) Közlekedést segítő burkolatok felfestése  500 e/Ft 

   ag.) Belterületi utak vízelvezető árkainak rekonstruciója  2.000 e/Ft 

   ah.) Alkotmány utca vízelvezetés  1.000e/Ft

  

   ai.) Kerékpárút hí tervezés, kivitelezés  5.850 e/Ft 

   aj.) Dózsa Gy. utcára padok kihelyezése                                  262 e/Ft 

   ak.) Parképítés  8.252 e/Ft 

   al.) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése  378 e/Ft 

   am.) Irodabútor beszerzése  3.778 e/Ft 

 

     

    b.) Felújítások  

          ba.) Közös Hivatal világítás korszerűsítés 1.500 e/Ft 

     bb.) Járdaépítés 2.000 e/Ft 
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2. §. A R. 17. §-át e rendelet hatályon kívül helyezi. 

3. §. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

4. §. A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

5. §. A R. új 5. számú melléklettel egészül ki.  

 

6. §. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatálya és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

Jászszentlászló, 2014. május 29. 

 

 

 

 

      Nagy András Valentovics Beáta 

      polgármester jegyző 

 


