
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

1/2016. ( II.26.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 26. §. (1)-ben kapott felhatalmazás alapján az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról a következőket rendeli el:  

 

1. §. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. §-a 

helyébe az következő lép: 

 

           2. §. A helyi önkormányzat költségvetésének 

 

             2015. évi bevételi és kiadási főösszegét 73.999. 000.- Ft-ban 

  

 Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét 46.024.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 14.919.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási bevételek összegét 13.056.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét 44.567.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 23.220.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési többlet összegét 5.307.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási kiadások összegét 905.000.-Ft-ban 

 állapítja meg. 

 

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Működési célú támogatások áht-on belülről 29.741 e Ft 

b.) Közhatalmi bevételek 12.379 e Ft 

c.) Működési bevételek 3.904 e Ft 

  

  

 

 



III. Finanszírozási bevételek 

 b.) áht-on felüli megelőlegezések 1.012 eFt 

 

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Személyi juttatások 11.239 e Ft 

b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó 2.724 e Ft 

c.) Dologi kiadások 17.283 e Ft 

d.) Ellátottak pénzbeli ellátásai 2.766 eFt 

e.) Egyéb működési célú kiadások 

 ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 10.205 e/Ft 

 eb.) Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre 350 eFt 

 ec.) Tartalékok 

  ebből: általános tartalék 5.307 e Ft 

    

 II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Beruházások 

ab.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 745 e Ft 

b.) Egyéb felhalmozási kiadások 

ba.) Egyéb felhalmozási célú tám. áht-on belülre 4.793 eFt 

bb.) Kölcsön lakosságnak 0 eFt 

 

2. §. A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

3. §. A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.. 

 

4. §. Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

M ó r i c g á t, 2016. február 17. 

 

 

 

    Csontos Máté Valentovics Beáta 

    polgármester jegyző 

 

 
 

Záradék: A rendelet kihirdetve 2016. február 26-án. 

 

 

  

                                                                                             Valentovics Beáta  

                                                                                                       jegyző 


