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(x.

12.)

ónkormán}zati rend€l€t€
Vácszentlászló Köz§é8 Önkormányzat Képvhelő{estillete az államháztartásíól szóló 20l1. évi cxcv törvény
34. § (l) bekezdésben foglalt f€lhatalmaás alapján a Ma§/arország helyi önkúrmányzataiól sáló 201l, évi
clxxxx,tv. l 1 l ,§_ban meghatározott feladatkörében eljárva vácszentlászló Község Önkoímányzata 2015. évi
kö|tsé8vetéséről szóló l/2015,(ll. l2,) önkornányzati íendel€t€ (továbbiakban: Rend€let) módosítása tárgyában
az alábbi r€ndeletet alkotja,
1.§

A Rend€l€t

2,§-a he|yébe a következő íendelk€zés lép:

,2,§ Vácszentlásztó Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi bevéí€li terve a
jelen rendelet 1. sz. mellékletében részletez€ltek szerint 336,498 e Ft_ía módosul, mely tartalmazza a
csatoma Beruháási és Üzemeltetési Önlormányzati TáNulás 5,4l5 e Ft_os bevételá, valamint a
86.730 e Ft-o§ intézményi finanszírozást is. Az Önkormányzat €lső íélévesbevétele 120.668 § Ft a
csatoma Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Tár§ulás l,337 e Ft_os bevételévele8yütt."

wzs

2.§

wzs

A R€ndelet 3.§-a helyébe a köv€tkezó

r€ndelkezé§

lép:

,,3.§ (1) Az Önkormányzát 2015, évi kiadási terve a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint 336.498 e
Ft-m módosul, mely tartalmazza a WZS csatoma Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás
5.962 e Ftos kiadási tervét, valamint a 86.730 e Flos intézményifinansziroást és a Polgárm€§t€ri
Hivatal46,060 e Ft kiadását is, Az elsó féléves kiadási terv teljesitésétl20,668 e Flban hagyjajóvá a

Képviselő-t€stület.

A költségv€tési szeív§k kiadását a 3, számú melléklet, mig a cimrcnd€l
íaíta|mazza."
(2)

3.§

A Rend€l€t

a 4. számú melléklet

4,§. h9lyébe az alábbi rendelkezés kerül:

,y',§. (1) Az Önkormányzat 2015. évi sz€mélyi ál|ománya 32 fő, mely tartalmazza a közfoglalkoztatotti
létszímot is.
(2) A személyi juttatás I. félév€§ kiadását 4, számú meIlékletekben részletezettek szerint összesen 37,549
e Ft_ban, míg a személyi juttatfut terheló kiadásokat 9,181 e Ft-ban hagyjajóvá a Képviseló-testillet.'' .
4.§.

A Reidelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelk€zés k€rül:
,,6.§,

Az Önlormányzat kiadásainak

íartalma?Z .;'

5,§.

és bevételeinek mérlegszerú bemutatását az 5,

sáínú melléklet

A Rendelet 9,§-a helyébe az alábbi rendelk€zés k€rül:
,,9,§. Az ÖnkormányZt 84.802 e Ft-os nűködési taítalékotképez, mi8 a Vvzs csatoma BeruiáZási és
Uzeneltetési ontormányzali Társulás tartaléka 4,608 e Ft. Egyidejűleg az ÖnkonnányZt b€ruháási célli

kiadása 3,526 e Ft-ía €melk€dik."

6.§,

Eza rendelet

a

kihirdetése napján lép

köItségvetési évre alkalmazni kell,

vácszentlászló, 20 ] 5. szeptembeí I.

polgármest€r

Lry§

