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K i v o n a t 

 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása  

Társulási Tanács 2019. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.  

 

 

13/2019. (V. 30.) T.T. határozat 
Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

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 2019. 

évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.28.) tanácsi tanács határozatának 

módosításáról az alábbi határozatot alkotja. 

 

1.  Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásának a 

Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.28.) társulási tanács 

határozat 3. pontja helyébe a következő lép: 

3.  A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása  

 

        2019. évi bevételi és kiadási főösszegét       279.914.000- Ft-ban 

 

 Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét      261.019.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét        265.559.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési bevételek összegét   13.883.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési kiadások összegét    14.355.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási bevételek összegét                       5.012.000.- Ft-ban 

 állapítja meg. 

 

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Működési célú támogatások áht-on belülről 204.199 e/ Ft 

b.) Működési bevételek                                                               56.820 e/Ft 
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II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 13.883 e/Ft 

 

III. Finanszírozási bevételek 

a.)Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5.012 e/Ft 

 

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Személyi juttatások 158.637 e/Ft 

 

b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó 32.078 e/Ft 

c.) Dologi kiadások 74.320 e/Ft 

d.)Egyéb működési célú támogatások 524 e/Ft 

 

 II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Beruházások 

aa.) Ingatlanok létesítése, beszerzése 6.014 e/Ft 

ab.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                         5.439 e/Ft  

ac.) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2.902 e/Ft 

 

2.§. A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép. 

3.§. A határozat új 3. melléklettel egészül ki. 

4.§. Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Kivonat hiteles: 

 

Jászszentlászló, 2019. május 31. 

 

 

 

Farkasné Deli Zsuzsanna 

ig. főelőadó 

 


