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BESZÁMOLÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Tisztelt Képviselőtestület!
Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodási-pénzügyi feladataikat a központi
szabályozások alapján, valamint a Képviselőtestület rendeletében meghatározott pénzügyi
keretek között, a kapcsolódó határozatokban foglaltak szerint végezték.
A pénzügyi terv a jogszabályoknak megfelelően 2014. évben többször is módosításra került a
központi és az önkormányzati döntéseknek megfelelően.
1.) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
Önkormányzatunk kötelező feladatai ellátását a hatályos jogszabályi keretekben végzi.
Számviteli politikánkat, és egyéb, a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatainkat 2014. évben a
jogszabály-változások miatt módosítottuk. 2014.évtől az államháztartás szervezetire
vonatkozó számviteli szabályozás gyökeresen megváltozott.
Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. Sem alapítványnak, sem egyéb szervezetnek az
Önkormányzathoz rendelt kötelező feladatellátást nem adtunk át.
Intézményei a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal, mely 2013. január 01-től
működik. Ellátja a Jászszentandrási és Jásziványi Önkormányzat hivatali munkáit 11 fő
alkalmazottal. Másik intézménye a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Intézményfenntartó
Társulás, melyet a fenti 2 település alapított 2013. áprilisában az óvodai nevelés ellátására.
Településünk ivóvíz ellátását a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt végzi.
Az alapszintű egészségügyi ellátást 1 fő megbízási szerződésű háziorvos, a védőnői és
gyermekjóléti szolgálatot szintén megbízási szerződésű védőnő látja el. Könyvtári feladatokat
szakfeladaton 6 órás közalkalmazott végzi. Falugondnoki szolgálatot egy fő közalkalmazott
látja el.A közfoglalkoztatottak irányítását l fő végzi.
Bevételek ( EU-ból származó bevételek), kiadások alakulása:
Az Önkormányzat és intézményei összes bevételi-kiadási módosított előirányzata 105 533 e
Ft. Az 2/2014.(II.20.) számon elfogadott költségvetés módosításáról szóló rendelettől eltérően
ez 72 177 e Ft-tal több.
Az állami támogatások összességében 1 715 e Ft-tal növekedtek. Önkormányzatok kiegészítő
támogatására 3 000 e Ft-ot kaptunk, 2315 e Ft-ot használhattunk fel közüzemi díjak
kifizetésére 2015. március 5-ég, 685 e Ft-ot visszafizettünk. Az összeg felhasználása,
elszámolása határidőre megtörtént.
Az állami támogatások után legfőbb bevételünk a közhatalmi (adó) bevételekből származó
bevételek, melyek teljesítése 8 350 Ft.
Átvett pénzeszközök közül legjelentősebb a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra és
start munkaprogramra kapott támogatások.
Működési bevételeink legkiemelkedőbb tétele a ingatlanok bérbeadásából, üzemeltetésbe
adásából befolyó bevétele.
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