
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (11.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011 .évi CXCV.
törvény (továbbiakban Aht.) 26. *-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. ~ (3). alapján az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló
4/2021 .(II. 15) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendelet alkotja.

1. ~ Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021 .évi
költségvetéséről szóló 4/2021(11.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.*-a I.),
2.), 33. bekezdése az alábbi szövegre módosul. A 4.) bekezdés szövege nem változik.

2. * (1) A helyi önkormányzat

2021. évi bevételi és kiadási főösszegét 97.476.000.- Ft-ban

Ezen belül:

a működési költségvetési bevételek összegét 46.861.000.- Ft-ban

a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 42.690.000.- Ft-ban

a finanszírozási bevételek összegét 7.925.000.-Ft-ban

a működési költségvetési kiadások összegét 51.451.000.- Ft-ban

a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 44.116.000.- Ft-ban

a finanszírozási kiadások összegét 1 .909.000.- Ft-ban

állapítja meg.

2.) Kiemelt bevételi előirányzatok

1. Működési költségvetés

a.) Működési célú támogatások áht-on belülre 32.755 e Ft

b.) Közhatalmi bevételek 12.626 e FI

c.) Működési bevételek 1.480 e Ft

II. Felhalmozási költségvetés

a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

aa.) Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről 41.610 e Ft



b.) Felhalmozási bevételek

ba) Ingatlanok értékesítése 525 e Ft

bb.) Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 500 e Ft

c.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ca.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 55 e Ft

III. Finanszírozási bevételek

a.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7.792 e Ft

b.) Államháztartáson belüli megelőlegezések 133 e Ft

3.) Kiemelt kiadási előirányzatok

I. Működési költségvetés

a.) Személyi juttatások 13.239 e Ft

b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó 1.940 e Ft

c.) Dologi kiadások 14.692 e Ft

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 638 e Ft

e.) Egyéb működési célú kiadások

ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 14.396 e Ft

eb.) Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre 2.333 e Ft

ec.) Tartalékok 4.2 13 e Ft

II. Felhalmozási költségvetés

a.) Beruházások

aa.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 110 e Ft

ab.) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9 e Ft

b.) Felújítások

ba.) Ingatlanok felújítása 34.426 e Ft

bb.) Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9.282 e Ft

c.) Egyéb felhalmozási kiadások

ca.) Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 189 e Ft

cb.) Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön 100 e Ft



Valento ics Beáta
jegyző

1.084 e Ft

825 e Ft

III. Finanszírozási kiadások

a.) Belföldi finanszírozás kiadásai

aa.) ÁHT-on belüli megelölegezés visszafizetése

ab.) Pénzügyi lízing kiadásai

2.* A R. 1. melléklete helyébe e rendelet I. melléklete lép.

3.* A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4.* Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Móricgát, 2021. szeptember 30.

Csontos Máté
polgármester

Záradék: Rendelet kihirdetve 2021. szeptember 30.

Beáta
jegyző




