Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9 /2017. (VI. 30. ) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja.
1.§.

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. §a helyébe a következő lép:
2. §. A helyi önkormányzat költségvetésének
2017. évi bevételi és kiadási főösszegét

219.546.000.- Ft-ban

Ezen belül:
a működési költségvetési bevételek összegét
a felhalmozási költségvetési bevételek összegét

42.864.000.- Ft-ban
150.138.000.- Ft-ban

a finanszírozási bevételek összegét

26.544.000.- Ft-ban

a működési költségvetési kiadások összegét

53.073.000.- Ft-ban

a felhalmozási költségvetési kiadások összegét
a finanszírozási kiadások összegét

165.608.000.- Ft-ban
865.000.- Ft-ban

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

24.996 e Ft

II. Felhalmozási költségvetés
b.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
2.) Kiemelt kiadási előirányzatok

150.000 e Ft

2
I. Működési költségvetés
c.) Dologi kiadások

19.543 e Ft

e.) Egyéb működési célú kiadások
ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre

9.103 e Ft

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

909 e Ft

ec.) Tartalékok
ebből: általános

1.614 e Ft

céltartalék

6.787 e Ft

II. Felhalmozási költségvetés
a.) Beruházások
aa.) Ingatlanok beszerzése, létesítése

1.067 e Ft

ac.) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
ad.) Részesedések beszerzése

498 e Ft
10 e Ft

ae.) Immateriális javak beszerzése

450 e Ft

b.) Felújítások
ba.) Ingatlanok felújítása

127.481 e Ft

bb.) Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
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, 2017. június 30.

Csontos Máté
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Záradék:
Rendelet 2017. június 30. kihirdetve.

Valentovics Beáta
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34.421 e Ft

