vácsz€Dtlá§zló Község Önkormányzata
Képvi§eló-testü|etének
ó/2O15.

önkormányzati

Gv6)

rendelet€

vácszentlászló Község Önkormányzata 2014. évi grzdálkodásáróI va|aminí a pénzmáradvány
íelo§ztá§áról
Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államhááartásró| szóló 201 ], évi CXCV
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

vácsz€ntlászló
tv. 91.§ (! )

1.§

Vácszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 20l4, évi bevételi terv
teljesítésétaz 1.sz. mellékletben részl€tezettek szetint 1.14'7 .44I e Ft-ban, az
iniézménlfirranszirozás összegét 88.]31 e Ft fogadja el, mely bevét€l tartalmazza a!'^y'zs
Csatoma Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás bevételétis, ami 719.?84 e Ft
volt.

2.§

(1) Az Önkormán yzAí a2014. évi kiadását l,1 t0.71 1 e Ft-ban, míg az intézményfinanszírczást
88.331 e Ft-ban haryjajóvá a 2, sz. mellékletben részletezettek sz€rint, mely kiadás tartalmazza
a vVZs c§atoma Beruháási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 717.764 e Ftos kiadását
(2) Az (1) bekezdésben irt kiadásokon belül a múködési és folyó kiadás 138.795 e Ft,

A Pol8ármesteri Hivatal igazgatási tevékenység nűködési kiadását a 3/1.sz. nellékletekben
részletezettek sz€rint 45,59o e Ft-ban fogadja el a Képviselő-testület, Az óvoda kiadása a 3/2,
számú melléklet szerint 52.689 e Ft-ban, míg a művelődési ház kiadását a 3/3, sámú

(3)

mellékletben részletezettek szerint 3.567 e Ft-ban hagyjajóvá a Képviselő-testület,

3,§
4.§

Az Önkormányzat sz§mélyijuttaás kiadása a 4. sz. mellékletben részletezettek szerint a
Polgáímest€ri Hivatal személyijuttaLásával egyútt 79.478 e Ft-ban hagyjajóvá a Képviselót€stület, mely taítalmazza a közfoglalkoáatottak bérétis.
(1)

A 20la. évi önkormányzati felújíási, beruházási kiadás

a támogatott csatorna befuhrizás

nélkül 74.32l e Ft. (2, és 3,sz, melléklet)

(2) A tiirsada|mi és szociálpolitikai juttatások összege l 2.02 5 e Ft, míg a vis§zatérítendő segély
összege 900 e Ft a 3/l. sz. mellékletben íészletezettek szerint.
átadás államháztartáson kívülre,- teljesítése 4.657 e
pénzeszkóz^adás
államhá^artáson kívülre 4.625 e Ft,
felhalmozási célú

(3)

A működési célúpénz€szköz

F!

mig a

vZS Csatorna

5.§

(1)AzÖnkormányzat2014.évi módosított pénzmaradványa tartalmazzá

6.§

Az Önkormányzat 2014. évi bevételén€k és kiadásának mérlegszerű bemutatását az 5,szmelléklet, a vagyon kimutatását a 7.sz. melléklet, a 3/4. sz, mel|éklet avVZs csatoma
Beruházási és Üzeme|etetési Önkormányzati Társulás bevételének és kiadásának kimutatását
taíla]'múza.

?,§

Ez a rendelet a kihird€tés napján léplatályba,

V

a

Beruhlizási és Üzemelt€tési Önkormányzati Társu!ás 2014. évi he|yesbített pénzmaradványát
2.025 e Ft-ot, melynek felosztását a 6, sz. melléklet tartalmazza,

ácszenllászló.
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