HATÁROZATI KIVONAT
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. szeptember 30 -án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2014.(IX.30.) számú
határozata
Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadása
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2014.
évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja
jóvá.
1. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló
az önkormányzat adatait – a Hantos Községi Önkormányzat 1/2014. (II. 6.)
költségvetési rendelete 2.§-ban meghatározott címrend szerint – tartalmazza.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi alakulása (Me.: ezer
Ft)
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak első
félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
3.
Eredeti
Módosított
2014. I. félévi Teljesítés
megnevezése
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása %
Kiadások
147505
147505
82855
56,2
Fő-összesen
Bevételek
147505
147505
83453
56,6
Fő-összesen
Ennek részletezését a beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés
alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat
megnevezése
Felújítási
és
felhalmozási
kiadások összesen:
Ebből:
- felújítások

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2014. I. félévi Teljesítés
teljesítés
alakulása %

21697

21697

30994

142,8

0

0

0

0

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását
feladatonként a tájékoztató 5. számú melléklete tartalmazza.
5. Az önkormányzat végleges pénzeszköz átadásának, egyéb támogatás teljesítését és a
teljesítés alakulását a beszámoló 8 számú melléklete rögzíti.
6. Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak teljesítését és a
teljesítés alakulását a beszámoló 7. számú melléklete tartalmazza.

A kivonat hiteles !
Hantos, 2014. október 06..
/:Finta Florencia:/
jegyzőkönyvvezető
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A tartalék összegének alakulásáról
7. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Előirányzat
megnevezése
Tartalék
Ebből:
általános tartalék
Ebből:
Felhalmozási célú
Működési célú
céltartalék

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

26131

26131

26131

26131

0
26131
0

0
26131
0

Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester
/:Fischer József:/ sk.
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/sk.
jegyző
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