
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2020. (VII. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV tv. 91.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzat és az irányítása alá tartozó 

költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§. Ezen rendelet állapítja meg Jászszentlászló Község Önkormányzata és a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának zárszámadását. 

 

2.§. A Képviselő-testület Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

végrehajtását a következők szerint hagyja jóvá: 

 

                        költségvetési bevételek     799.613 e Ft 

                        költségvetési kiadások     619.386 e Ft    

             bevételi többlet                 180.227 e Ft 

   

Ezen belül: 

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok teljesülését 

             I. Működési költségvetés 

a.) Működési célú támogatások áht-on belülről              347.260 e Ft-ban 

b.) Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről              4.833 e Ft-ban 

c.) Közhatalmi bevételek       131.663 e Ft-ban 

d.) Működési bevételek                    30.628 e Ft-ban 

 

II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Ingatlanok értékesítése 12.387 e Ft-ban 

b.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 52.268 e Ft-ban 

 c.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                426 e Ft-ban 

 

III. Finanszírozási bevételek 

a.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                        169.713 e Ft-ban 

b.) Áht-on belüli megelőlegezések                                                       10.435 e Ft-ban 

c.) Belföldi értékpapírok bevételei                                                      40.000 e Ft-ban 

 

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok teljesülését 

I. Működési költségvetés 

a.) Személyi juttatások            79.728 e Ft-ban 

b.) Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó         12.945 e Ft-ban 

c.) Dologi kiadások            88.967 e Ft-ban 

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai            3.940 e Ft-ban 

e.) Egyéb működési célú kiadások                               

     ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre                                211.219 e Ft-ban 

     eb.) Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre                              10.907 e Ft-ban 
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     II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Beruházások                     16.292 e Ft-ban 

b.) Felújítások           86.436 e Ft-ban 

c.) Egyéb felhalmozási kiadások 

ca.) Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülre           10.307e Ft-ban 

 

 10.307 e Ft-ban 

       cb.) Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on kívülre                     856 e Ft-ban 

       cc.) Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre                       8.820 e Ft-ban 

   III. Finanszírozási kiadások 

                        a.) Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése                      9.656 e Ft-ban 

  b.) Irányító szervi támogatás                                                     79.313 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

3.§. A Képviselő-testület a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetésének végrehajtását a következők szerint hagyja jóvá: 

 

                        költségvetési bevételek     84.720 e Ft 

                        költségvetési kiadások     80.895 e Ft                 

bevételi többlet                   3.825 e Ft  

   

Ezen belül: 

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok teljesülését 

             I. Működési költségvetés 

a.) Működési célú támogatások áht-on belülről                  2.687 e Ft-ban 

b.) Működési bevételek                         819 e Ft-ban 

 

II. Finanszírozási bevételek 

a.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                          1.901 e Ft-ban 

b.) Intézményfinanszírozás 79.313 e Ft-ban 

 

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok teljesülését 

I.Működési költségvetés 

a.) Személyi juttatások            59.450 e Ft-ban 

b.) Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó         11.296 e Ft-ban 

c.) Dologi kiadások              9.366 e Ft-ban 

 

II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Beruházások                            783 e Ft-ban 

 

állapítja meg. 

 

4.§. A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzati Társulás 

működtetésére átadott támogatások összegét 

 

        a.) Közös Hivatal működéséhez                                                          79.313 e Ft-ban 
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        b.) Önkormányzati Társulás működéséhez                                       208.262 e Ft-ban 

 

             ezen belül: Társulás által ellátott feladatokhoz                               10.752 e Ft-ban  

                                Szent László Óvoda és bölcsőde működéshez             77.494 e Ft-ban 

                                Szent László Alapszolgáltatási Központ műk.           120.016 e Ft-ban 

határozza meg. 

 

5.§ A Közös Hivatal finanszírozását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

               Módosított előirányzat:                                                                         79.313 e Ft 

               Kiutalt támogatás:                                                                                 79.313 e Ft 

 

6.§. (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és 

feladatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

       (2) A Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben 

meghatározottak alapján a helyi önkormányzatot megillető központi normatív 

támogatások bevételi összegeit a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

       (3) A helyi önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát címenként és tevékenységenként 

a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

 

      (4) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönöket lejárat és eszközök szerinti bontásban a 

rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

 

 (5) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok bevételeit és kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

 

      (6) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési 

maradványát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

     (7) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza. 

 

     (8) Az önkormányzat és intézménye pénzeszközeinek változását a rendelet 8. melléklete 

tartalmazza. 

 

      (9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. 

melléklet tartalmazza.  

 

     (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti 

bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 

 

     (11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségek, részesedések alakulását a rendelet 11. melléklete tartalmazza. 

 

     (12) Az önkormányzat adósságállományát, a Stabilitási törvény 3.§-a szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 

 

     (13) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 13. melléklete tartalmazza. 
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7.§  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

       (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyi Jászszentlászló Község 

Önkormányzata 2018. évi zárszámadását megállapító 7/2019.(IV.25.), továbbá a 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító 

4/2019.(II.28.), valamint az azt módosító 10/2019.(V.31.)., 11/2019.(VI.28.)., 

12/2019.(IX.27.).  16/2019.(XI.29.) és a 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendeleteket.  

 

Jászszentlászló, 2020. július 9. 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 Polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

Záradék: Rendelet kihirdetve 2020. július 9. 

 

 

 

  Valentovics Beáta 

  jegyző 


