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3/2015. 

 

K i v o n a t 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanács 2015. 

április 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.  

 

 

 

9/2015. (IV. 23.) T.T. határozat 

Társulás 2014. évi zárszámadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásának Társulási 

Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi 91. §. (1) és (2) bekezdése 

alapján a társulás 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő 

határozatot alkotja: 

 

1. Ezen határozat állapítja meg Jászszentlászló-Móricgát Községi 
Önkormányzatok Társulása 2014. évi gazdálkodásának zárszámadását.  

 

2. A Társulási Tanács az önkormányzati társulás 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolót a következők szerint hagyja jóvá: 

 

Költségvetési bevételek 231.465 ezer Ft 

Költségvetési kiadások 220.878 ezer Ft 

Bevételi többlet 10.587 ezer Ft 

Ezen belül: 

(1) A kiemelt bevételi előirányzatok teljesülését 

  



 

I. Működési bevételek 

a.) Működési célú támogatások áht-on belülről143.370 e/Ft-ban 

b.) Működési bevételek        81.231 e/Ft-ban 

 

II. Felhalmozási bevételek 

c.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 1.769 e/Ft-ban 

 

III. Finanszírozási bevételek 

d.) Előző évi pénzmaradvány  5.095 e/Ft-ban 

 

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok teljesülését 

I. Működési kiadások 

a.) Személyi juttatások 98.536 e/Ft-ban 

b.) Munkáltatót terhelő járulékok 25.403 e/Ft-ban 

c.) Dologi kiadások 93.919 e/Ft-ban 

d.) Egyéb működési célú kiadások 

     d/a.) Elvonások  és befizetések 910 e/Ft-ban 

     d/b.) Egyéb mc. támogatások áht-on kívülre 764 e/Ft-ban 

 

II. Felhalmozási kiadások 

 e.) Beruházások 1.346 e/Ft-ban 

 

állapítja meg. 

 

 

3. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok által a Társulás 

működtetésére átadott támogatás összegét 

 

Működési célra:  

 Társulás igazgatási feladataihoz 732 e Ft-ban 

Védőnői feladatokra 7.993 e Ft-ban 

Étkeztetéshez 14.231 e Ft-ban 

 Közművelődési tevékenységhez 10.869 e Ft-ban 

Óvoda és Bölcsőde működéshez 58.977 e Ft-ban 

 

Alapszolgáltatási Központ működéséhez 50.247 e Ft-ban 

 Felhalmozási célra: 

  

 Közművelődési feladatok 640e Ft-ban 

  

 Alapszolgáltatási Központ 420 e Ft-ban 

 Étkeztetés 709 e Ft-ban 

 

hagyja jóvá. 

  



 

4.    (1) A társulás bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és 

feladatonként a határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

(2) A társulás által foglalkoztatottak létszámát címenként és 

tevékenységenként a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.  

  

(3) A társulás által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a határozat 3. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

(4) A társulás többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a határozat 

4. számú melléklete tartalmazza. 

 

(5) A társulás pénzeszközeinek évközi változását a határozat 5. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

(6.) A társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 6. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

(7) A társulás vagyonkimutatását a határozat 7. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

(8.) A társulás pénzmaradványát a határozat 8. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

 Felelős: Nagy András Társulási Tanács elnöke 

 Határidő 2014. április 30. 

 

Kivonat hiteles 

 

 

Jászszentlászló, 2015. április 24. 

 

 

 

Nagy András  

társulási tanács elnöke 


