
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

    12 /2015. (VI. 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 429.880.000.- Ft 

 

 Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét 346.677.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 13.269.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási bevételek összegét  69.934.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét 340.074.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 34.770.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási kiadások összegét 46.591.000.-ft-ban 

            a működési költségvetés többlet összegét 8.445.000.-Ft-ban 

 

 állapítja meg. 

   

 1.) Kiemelt bevételi előirányzatok (ezer forintban) 

  I. Működési költségvetés 

  a.) Működési célú támogatások áht-on belülre 242.513 e/Ft 
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  III. Finanszírozási bevételek 

  b.) Belföldi értékpapír bevételei 22.460 e/Ft 

 

  

 2.) Kiemelt kiadási előirányzatok (ezer forintban) 

   I. Működési költségvetés 

  a.) Személyi juttatások 83.374 e/Ft 

  b.) Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 19.848 e/Ft 

  c.) Dologi kiadások 69.272 e/Ft 

  e.) Egyéb működési célú támogatások 

   ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 148.161 e/Ft 

   ec.) Tartalékok 

    ebből: általános tartalék 2.134 e/Ft 

                céltartalék 6.311 e/Ft 

   ed.) elvonások, befizetések 128 e/Ft 

 

   II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Beruházások  

     aa.) Ingatlanok beszerzése, létesítése               405 e/Ft 

    ab.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 7.686 e/Ft 

    ac.) Beruházási ÁFA 2.160 e/Ft 

     

   b.) Felújítások  

    ba.) Ingatlanok felújítása 13.920 e/Ft 

    bb.) Felújítási ÁFA 3.758 e/Ft 

   c.) Egyéb felhalmozási kiadások 

    ca.) Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülre 3.381 e/Ft 

     cb.) Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on kívülre   2.000 e/Ft 

   III. Finanszírozási kiadások 

                              a.) Belföldi értékpapírok kiadásai                              40.000 e/Ft 

                              b.) Áht-on belüli megelőlegezések áht-on kívülre 6.591 e/Ft 
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2. §. A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

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

4. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Jászszentlászló, 2015. június 26. 

 

 

   Nagy András  Valentovics Beáta 

   polgármester jegyző 

     

 

 

 

 Záradék: 

 

 

 

Ez a rendelet 2015. június 26-án kihirdetve. 

 

 

 

 

     Valentovics Beáta  

     jegyző 


