
HATÁROZATI KIVONAT
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   

2015. november 24-én tarto, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2015. (XI.24.) számú határozata 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának II. negyedévi
helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az  önkormányzat  2015.  évi  gazdálkodásának  III.  negyedévi  helyzetéről  szóló  beszámoló  az  önkormányzat
adatait  –  a  Hantos  Községi  Önkormányzat   1/2015.  (II.  25.)   költségvetési  rendelete  2.§-ban  meghatározott
címrend szerint – tartalmazza.

2.        Az önkormányzat 2015.  évi költségvetési  előirányzatainak III. negyedévi alakulása (me.: ezer Ft)
3. képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak III. negyedévi teljesítését az alábbiak
szerint fogadja el:

megnevezése Eredeti előirányzat
Módosított
előirányzat

2015.  I.  félévi
teljesítés

Teljesítés alakulása %

Kiadások
 Fő-összesen

151564 151564 90665 59,82

Bevételek 
Fő-összesen

151564 151564
133570
88,13

Ennek  részletezését a beszámoló  1. számú melléklete tartalmazza.
2. Az  önkormányzat  beruházási-,  felújítási  és  felhalmozási  kiadásainak  teljesítését  és  a  teljesítés  alakulását  az

alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat
Módosított
előirányzat

2014.  I.  félévi
teljesítés

Teljesítés alakulása
%

beruházási kiadások 3638 4003 6827 170,55
Felújítási  kiadások 3400 3400 3828 112,59
Felhalmozási  kiadások
összesen:

7038 7403 10655 143,93

Az önkormányzat  felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását      feladatonként a 
tájékoztató 7. számú melléklete tartalmazza.

3. Az  önkormányzat  végleges  pénzeszköz  átadásának,  egyéb  támogatás  teljesítését  és  a  teljesítés  alakulását  a
beszámoló  11. számú  melléklete rögzíti.

4. Az önkormányzat a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak  teljesítését és a
teljesítés alakulását  a beszámoló10. számú  melléklete tartalmazza.

5. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Tartalék 28792 22913
Ebből:

 általános tartalék 28792 22913
Ebből: 
Felhalmozási célú 0 0

Működési célú 28792 22913
céltartalék 0 0

Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

       (: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk.
polgármester                                                                             jegyző

A kivonat hiteles !
Hantos, 2015. november 27.

/:Finta Florencia:/
jegyzőkönyvvezető


