JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2015. szeptember
24-én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Deli Jánosné
Dr. Hajagos-Tóth Sándor
Tóthné Frank Anikó
Tóth Antal

polgármester Társulási Tanács elnöke
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés
határozatképes, 5 fő megjelent. Csontos Máté Társulási Tanács alelnöke akadályoztatás
miatt nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja az ülés napirendjének a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását.
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét alábbiak szerint fogadja el:
1. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András társulási tanács elnöke

Társulása

2015.

évi

2. Egyebek.
1. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2015. évi
költségvetésének módosítása
(írásos előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – felszólalásában elmondta, hogy az előterjesztés
anyagát valamennyi tanácstag kézhez kapta. A költségvetés módosítását indokolja, hogy a
szociális szféra bérkompenzációja miatt emelkedik a bér és járulék juttatások összege ezen a
területen. Beépítésre került a két új Opel Vivaro gépjármű beszerzése. A falugondnoki és
tanyagondnoki gépkocsik beszerzésére 15.980 e Ft EMVA támogatást nyert az Társulás,
saját forrásként kell biztosítani az ÁFA összegét, valamint a fellépő és vonóhorog
felszerelését. Kérte Társulási Tanács tagok szóljanak hozzá.
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Deli Jánosné – Társulás Pénzügyi Bizottságának elnöke – tájékoztatta a társulásai tanács
tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra
javasolja.
Nagy András – társulási tanács elnöke – javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés
szerinti tartalommal és formában a Társulás 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló
előterjesztést.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
20/2015. (IX. 24.) T.T. határozat
Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről
szóló 3/2015.(II.26.) társulási határozat
módosításáról
Határozat
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 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) tanácsi határozatának módosításáról az
alábbi határozatot alkotja.
1. Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulásának a Társulás
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) társulási határozat 2. pontja
helyébe a következő lép:
2. A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
2015. évi bevételi és kiadási főösszegét

274.921.000.- Ft-ban

Ezen belül:
a működési költségvetési bevételek összegét

239.287.000.- Ft-ban

a felhalmozási költségvetési bevételek összegét

25.047.000.- Ft-ban

a finanszírozási bevételek összegét

10.587.000.-Ft-ban

a működési költségvetési kiadások összegét
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét
a működési költségvetési többlet összegét

243.937.000.- Ft-ban
29.383.000.- Ft-ban
1.601.000.-Ft-ban

állapítja meg.
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1.)Kiemelt bevételi előirányzatok
I. Működési költségvetés
a.) Működési célú támogatás áht-on belülről

151.224 e/Ft-ban

b.) Működési bevételek

88.063 e/Ft-ban

II. Felhalmozási költségvetés
a.) Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről

25.047 e/Ft-ban

1.) Kiemelt kiadási előirányzatok
I. Működési költségvetés
a.) Személyi juttatások

107.704 e/Ft-ban

b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó

29.809 e/Ft-ban

c.) Dologi kiadások

106.250 e/Ft-ban

d.) Egyéb működési célú kiadások
da.) Általános tartalék

1.601 e/Ft-ban

db.) Elvonások, befizetések

174 e/Ft-ban

II. Felhalmozási költségvetés
a.) Beruházások
aa.) Immateriális javak beszer

250 e/Ft-ban

ac.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

22.888 e/Ft-ban

ad.) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

6.245 e /Ft-ban

2. A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.
3. A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.

Felelős: Nagy András társulási tanács elnöke
Határidő: 2015. december 31.
2.

Napirend pont
Egyebek

Nagy András Társulási Tanács elnöke, mivel több hozzászólás nem volt, az ülést
berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

Valentovics Beáta
munkaszervezet vezető
jegyző
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