
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.15.) önkormányzati
rendelete

a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Móricgát Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésben  biztosított  jogkörében
eljárva, 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  Móricgát  Község  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  az  alábbi  rendeletet
alkotja.

I. A költségvetési rendelet hatálya

1. §

Ezen rendelet állapítja meg Móricgát Község Önkormányzata 2021. évi  
költségvetésének  bevételi  és  kiadási  előirányzatait,  létszámkeretét,  a  költségvetési  gazdálkodás
vitelére vonatkozó egyes szabályait.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1

(1)2 A helyi önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét 98.331.000.-ban határozza meg.
a) Működési költségvetési bevételek összegét 46.699.000.-Ft-ban állapítja meg. 
b) A felhalmozási költségvetési bevételek összegét 43.707.000.-Ft-ban állapítja meg.
c)  A finanszírozási bevétek összegét 7.925.000.-Ft-ban állapítja meg. 
d) A működési költségvetési kiadások összegét 50.813.000.-Ft-ban a felhalmozási költségvetési

kiadások összegét 45.609.000.-Ft-ban állapítja meg
e) A finanszírozási kiadások összegét 1.909.000.-Ft-ban állapítja meg. 

(2)3 Kiemelt bevételi előirányzatok
a) Működési költségvetés.

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülre 33.895 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek 11.163 ezer Ft
ac) Működési bevételek 1.641 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, egyéb
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 41.957 ezer Ft.

c) Felhalmozási bevételek

1 A 2. § a Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával 
megállapított szöveg. A 2. § a Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § (1) bekezdése a Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 2. § (2) bekezdése a Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
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ca) Ingatlanok értékesítése 200 ezer Ft 
cb) Kistraktor értékesítése 500 ezer Ft

d) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. 
da) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 55 ezer Ft
db) Államháztartáson kívül kapott támogatás 995 e Ft

(3)4 Finanszírozási bevételek. 
a) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7.792 ezer Ft 
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések 133 ezer Ft

(4)5 Kiemelt kiadási előirányzatok 
a) Működési költségvetés

aa) Személyi juttatások 13.544 ezer Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulásai adó 1.971ezer Ft. 
ac) Dologi kiadások 16.384 ezer Ft. 
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 638 ezer Ft.

b) Egyéb működési célú kiadások
ba) Egyéb működési cél ú támogatások államháztartáson belülre 14.396 ezer Ft.
bb) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 2.333 ezer Ft. 
bc) Tartalékok 1.547 ezer Ft. 

(5)6 Felhalmozási költségvetés.
a) Beruházások. 

aa) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1.285 ezer Ft. 
ab) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 327 ezer Ft. 

b) Felújítások.
ba) Ingatlanok felújítása 34.426 ezer Ft.
bb) Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9.282 ezer Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadások. 
ca) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 189 ezer Ft.
cb)  Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön 100 ezer Ft. 

(6)7 Finanszírozási kiadások, belföldi finanszírozás kiadásai 
a) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.084 e Ft
b) Pénzügyi lízing kiadásai 825 ezer Ft. ”

3. §

A  Jászszentlászlói  Közös  Önkormányzati  Hivatal  és  a  Jászszentlászló-Móricgát  Községi
Önkormányzatok Társulása működtetésére átadott működési és felhalmozási  
célú támogatások előirányzatai:
a.) Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 7.303 e Ft
b.) Önkormányzati Társulás fenntartásához 6.207 e Ft
ezen belül:

4 A 2. § (3) bekezdése a Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5 A 2. § (4) bekezdése a Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6 A 2. § (5) bekezdése a Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7 A 2. § (6) bekezdése a Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
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Szent László Óvoda és Bölcsőde 415 e Ft
Szent László Alapszolgáltatási Központ 5.452 e Ft
Önkormányzati Társulás 340 e Ft

4. §

(1)  A  helyi  önkormányzat  bevételeinek  és  kiadásainak  főösszegét  előirányzat-csoportonként,
kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban
az 1. melléklet mutatja be.

(2)  Magyarország  2021.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2020.  évi  XC.  törvényben
meghatározott  helyi  önkormányzatok általános működésének és  ágazati  feladatainak támogatása
jogcímeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(3)  A helyi  önkormányzatnál  2021.  évben  foglalkoztatottak  nyitó  létszámkeretét  6  főben,  záró
létszámkeretét 3 főben határozza meg, ezen belül a közfoglalkoztatottak nyitó létszámát 4 főben,
záró létszámlát 1 főben. A címenkénti és feladatonkénti létszámkereteket a rendelet 3. melléklete
tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönöket, összegszerűen, kölcsönök  
célja szerinti bontásban, évenkénti lejáratok kimutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5)  Az  önkormányzat  összevont  költségvetési  mérlegét  közgazdasági  tagolásban  a  rendelet  5.
melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(7)  Az  önkormányzat  költségvetési  évet  követő  három  év  tervezett  bevételei  és  kiadásai
előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési  évet követő három év tervezett  saját bevételeit  a rendelet  8.
melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és
összesítve a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.
§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségét 2021. év
tekintetében a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv előző évi pénzmaradványát
Móricgát  Község  Önkormányzata  felhatalmazása  alapján  Jászszentlászló  Község
Önkormányzatának zárszámadási rendelete állapítja meg.
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6. §

A  Jászszentlászlói  Közös  Önkormányzati  Hivatal  és  a  Jászszentlászló-Móricgát  Községi
Önkormányzatok  Társulás  körébe  tartozó,  önállóan  működő  költségvetési  szerveknél  keletkező
többletbevételeket a költségvetési szervek önállóan használhatják fel az együttes Képviselő-testületi
ülés,  Társulás Tanács határozatában előírt  kötöttségek alapján.  A költségvetési  kiadások kiemelt
előirányzatai  és  a  kiemelt  előirányzaton  belüli  rovatok  között  a  költségvetési  szerv  vezetője
átcsoportosítást hajthat végre.

7. §

Év közben az előirányzat-módosításról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján,
- központi szervek és az elkülönített állami pénzalap a helyi  
önkormányzat számára biztosított pótelőirányzat miatt évente háromszor,
- a helyi önkormányzat, költségvetési szervek saját  
hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról szükség szerint, de legkésőbb a tárgyévet követő
év február 28. napjáig – december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

8. §

Hitelfelvételi ügyekben kizárólagosan a Képviselő-testület dönt a polgármester és a jegyző együttes
előterjesztése alapján.

9. §

A  Jászszentlászlói  Közös  Önkormányzati  Hivatal  működéséhez  megállapított  támogatást
Jászszentlászló  Község  Önkormányzata  költségvetési  elszámolási  számlájára,  a  Jászszentlászló-
Móricgát  Községi  Önkormányzatok  Társulása  és  intézményei  működéséhez  megállapított
támogatást a Társulás költségvetési számlájára kell átutalni szükség szerint, - a MÁK Bács-Kiskun
Megyei Igazgatósága által leközölt nettó finanszírozási elszámolást követően.

10. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit
értékpapírokba – államkötvénybe és  kincstárjegybe – fektesse  be,  a  pénzügyi  befektetésekről  a
testületet tájékoztassa.

11. §

Képviselő-testület  az  előre  nem  tervezett,  ténylegesen  realizálódott  bevételi  források  feletti
rendelkezési jogot – 1.000.000.- forint értékhatárig – polgármesterre ruházza. Döntéséről köteles
tájékoztatni  a  Képviselő-testületet  a  soron következő ülésén.  Amennyiben ezen értékhatár  felett
folyik  be  nem  tervezett  bevétel  arról  a  képviselő-testület  rendelkezik.  Az  előre  nem  tervezett
bevételek esetében nem lehet figyelembe venni a tervezési hiányosság miatt nem szerepeltetett, már
meglévő megállapodás, szerződés, adás-vételből származó bevételeket.

12. §

Az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a két
képviselő-testületi ülés között a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok között 1.000.000.- Ft
eseti  értékhatárig  átcsoportosíthat.  Döntéséről  köteles  a  Képviselő-testületet  a  soron  következő
Testületi ülésen tájékoztatni.
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13. §

A helyi önkormányzat  által  támogatott  közhasznú szervezetek (pl.:  alapítványok,  egyesületek)  a
kapott támogatás összegének felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak. A támogatott
szervezettel a finanszírozás előtt a polgármester megállapodást vagy szerződést köt, melyben előírja
a számadási kötelezettség teljesítésének határidejét. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott
szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz határidőre eleget, e kötelezettségének
teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

14. §

(1) A helyi önkormányzat harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves
eredeti  előirányzatának  10%-át,  és  e  tartozást  egy  hónapon  belül  nem  tudja  harminc  nap  alá
szorítani – önkormányzati biztost kell kijelölni.

(2) Az önkormányzati biztos személyének kijelölési joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

15. §

Móricgát Község Önkormányzata Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.
évi XC. törvény 61. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján nettó 200.000 Ft-ban állapítja meg a
cafetéria-juttatást (SZÉP kártya formában).

16. §

Móricgát Község Önkormányzata Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.
évi XC. törvény 61. §. (5) bekezdésében foglaltak alapján, a fizetési számlához kapcsolódóan a
bankszámla  hozzájárulás  mértékét  a  foglalkoztatottak részére havi  1.000.-  Ft-ban állapítja  meg,
melyet utólag november hónapban utal a jogosultak bankszámlájára.

IV. Záró rendelkezések

17. §

Ezen  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  2021.  január  1.  napjától  kell
alkalmazni.
M ó r i c g á t, 2021. február 15.

Csontos Máté Valentovics Beáta

polgármester jegyző

Záradék: Rendelet kihirdetve: 2021. február 15.

Valentovics Beáta

jegyző
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1. melléklet8

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.2022.02 hó.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
8

8 Az 1. melléklet a Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. 
§-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. 
(IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Móricgát Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével 
megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) 
önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6



2. melléklet

2. MELLÉKLET  
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
A 4/2021.  (II.  15.)  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETHEZ  A MAGYARORSZÁG  2021.  ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉT 
MEGÁLLAPÍTÓ 2020. ÉVI XC. tv. 2. sz. MELLÉKLETE SZERINTI TÁMOGATÁSOK

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása A
települési önkormányzatok működésének támogatása  
Település-üzemeltetéshez  kapcsolódó  feladatellátás  támogatása
beszámítás után Zöldterület-gazdálkodás támogatása  
Közvilágítás fenntartásának támogatása  
Köztemető  fenntartással  kapcsolatos  feladatok  támogatása  Közutak
fenntartásának támogatása  
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
beszámítás után összesen:  

 
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

 
Települési  önkormányzatok  nyilvános  könyvtári  és  közművelődési
feladatainak támogatása  
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

 
 
 
 

1.990.80
 

12.960.00
 

100.00  
1.182.67

 
4.500.00

 
785.40  

 
 
 
 
 
 

2.270.00

 
 
 
 

0  
0  
0  
0  
0  
0  

 
21.518.870

 
 
 
 
 

0  
 

2.270.000

Támogatás mindösszesen: 23.788.870
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3. melléklet

MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 

3. MELLÉKLET  
A 4/2021.(II. 15. )ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ  

 
Engedélyezett létszámkeret költségvetési címenként és tevékenységenként

Költségvetési cím és feladat
megnevezése

Engedélyezett nyitó létszámkeret Engedélyezett záró létszámkeret

01.01.2020 31.12.2020

Magas
abb
vezető
vezető

Szaka
lkalm
azott

Egy
éb
 
fogl
alko
zt.

Köz-
 
foglal
koztat
ott

Össze
sen

Magas
abb
vezető
vezető

Szakal
kalma
zott

Egy
éb
 
fogl
alko
zt.

Köz-
 
foglal
koztat
ott

Össze
sen

Zöldterület kezelés 1 1 1 1

Közművelődési
intézmények,  közösségi
színterek működtetése

1 1 1 1

Hosszú  időtartamú
közfoglalkoztatás

4 4 1 1

Összesen: 2 4 6 2 1 3
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4. melléklet

MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4. Melléklet

4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök

lejárat és eszközök szerinti bontásban

E Ft-ban

 A kölcsön megnevezése
2021. év 2022. év Összesen

 Szociális jellegű lakásépitési, vásárlási és felújítási
kölcsön

 55  0  55

 Összesen:  55  0  55
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5. melléklet

5. Melléklet  
Kiskunmajsai
Többcélú

Móricgát Község Önkormányzata  

2021. évi összevont költségvetési mérlege  
 

5/2021.(II. 15. ) önkormányzati rendelet  
az ÁHT 24. §. (4) a.) pontja alapján

E Ft-ban

BEVÉTELEK KIADÁSOK

Megnevezés 2021.évi
előirányzat

Megnevezés 2021.évi
előirányzat

B) Költségvetési bevételek 40 251 A) Költségvetési kiadások 48 043

I. Működési költségvetés 39 499 I. Működési költségvetés 41 357

Működési  célú  támogatások áht-
on belülről

Személyi juttatások 11 281

Önkormányzatok  működési
támogatásai

23 789 Munkaadókat  terhelő  jár.  és
szoc. hj-i adó

1 764

Egyéb  működési  célú  támogatás
áht-on belülről

1 757 Dologi kiadások 11 133

Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai 638

Termékek és szolgáltatások adói 12200 Egyéb működési célú kiadások

Egyéb közhatalmi bevételek 300 Egyéb  működési  célú
támogatások áht-on belülre

14 396

Működési bevételek Egyéb  működési  célú
támogatások áht-on kívülre

2 145

Szolgáltatások ellenértéke 922

Közvetített  szolgáltatások
ellenértéke

510

Kamatbevétel 21

II. Felhalmozási költségvetés 752 II. Felhalmozási költségvetés 5 044

Felhalmozási  célú  támogatások
áht-on belülről

Felújítások ÁFA-val 4 776

Egyéb  felhalmozási  célú  támog.
áht- on belülről

497 Egyéb  felhalmozási  célú
támogatások áht-on belülre

168

Felhalmozási bevétlek Egyéb  felhalmozási  célú
kiadások

Ingatlanok értékesítése 200 Felhalmozási  célú  visszatér.
kölcsönök

100

Felhalmozási  célú  átvett
pénzeszközök
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Felhalmozási  célú  kölcsönök
visszatérülése

55

BEVÉTELI TÖBBLET

I. Működési többlet 0

II. Felhalmozási többlet 0

III. Finanszírozási többlet 6150

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA  
 

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

I. Működési hiány 1 858

II. Felhalmozási hiány 4 292

Finanszírozási bevételek 7 792 Finanszírozási kiadások 1 642

Előző  év  költségvetési
maradványának igénybevétele

7 792 Áht-on  belüli  megelőlegezés
visszafizetése

952

Működési maradvány 7 735 Pénzügyi lízing kiadásai 690

Felhalmozási maradvány -13

Finanszírozási maradvány 70 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 48 043

 Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

Működési  célú  bevételek
mindösszesen

39 499 Működési  célú  kiadások
mindösszesen

41 357

Felhalmozási  célú  bevételek
mindösszesen

752 Felhalmozási  célú  kiadások
mindösszesen

5 044

Finanszírozási  bevételek
mindösszesen

7 792 Finanszírozási  kiadások
mindösszesen

1 642
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6. melléklet9

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet Mgát előirányzat felhaszn. ütemterv 2022.02.pdf elnevezésű
fájl tartalmazza.)
9

9 A 6. melléklet a Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-
ával megállapított szöveg. A 6. melléklet a Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 
30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Móricgát Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével 
megállapított szöveg. A 6. melléklet a Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) 
önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
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7. Melléklet

Móricgát Község Önkormányzata

4/2021. (II. 15.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb
csoportokban

Áht 24. §. (4) d. pontja alapján

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások áht-on belülre

 
2022. év 2023. év 2024. év
Önkormányzatok működési támogatásai 14.000 15.000 23.000

Egyéb működési célú támog. áht-on belülről 534 3.500 1.700

Közhatalmi bevételek
Termékek és szolgáltatások adói 17.800 17.500 14.000

Egyéb közhatalmi bevételek 120 200 280

Működési bevételek
Szolgáltatások ellenértéke 970 970 900

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 167 167 400

Kamatbevételek 20 20 20

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

Költségvetési bevételek összesen: 33.611 37.357 40.300

Költségvetési kiadások Működési kiadások
Személyi juttatások 11.570 14.000 12.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó 2.256 2.000 2.000

Dologi kiadások 13.500 14.872 10.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai 950 950 700

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 8.000 8.000 15.000

Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre 400 400 400

13



Felhalmozási kiadások

Beruházások 500 500 100

Egyéb felhalmozási kiadások 135 135 100

Költségvetési kiadások összesen: 37.311 40.857 40.300
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8. Melléklet

A költségvetési évet követő 3 év tervezett saját bevételei

Áht 29/A. §. a) pontja alapján

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2022. év 2023.év 2024.év

Közhatalmi bevételek

Termékek és szolgáltatások adói
Iparűzési adó 17.800 17.500 14.000

Gépjárműadó 40 % 0 0 0

Egyéb közhatalmi bevételek  
Pótlék, bírság

 
 

120

 
 

200

 
 

280

Saját működési bevételek  
Szolgáltatások ellenértéke

 
 

970

 
 

970

 
 

900

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 167 167 400

Kamatbevételek 20 20 20

Saját bevételek összesen: 19.077 18.857 15.600

Saját bevételek 50 %-a: 9.538,5 9.428,5 7.800,0

Adósságot keletkeztető ügyletek 906,6 0,0 0,0
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9. Melléklet

Móricgát Község Önkormányzata

4 /2021.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések

kiadásainak bemutatása

1.) MFP-FVT/2020

Temetői infrastruktúra fejlesztése – Kerítés felújítás

Kiadások
Megnevezés 2020. évi tény 2021. évi terv Összes kiadás

Projektelőkészítés költségei 125.400.- Ft 224.598.- Ft 349.998.- Ft

Építéshez kapcsolódó költségek 0.- Ft 4.649.978.- Ft 4.649.978.- Ft

Összesen: 125.400.- Ft 4.874.576.- Ft 4.999.976.- Ft

Bevételek
Megnevezés 2020. évi tény 2021. évi terv Összes bevétel

Támogatás 4.999.976- Ft 0.- Ft 4.999.976.- Ft

Önerő 0.- Ft 0.- Ft 0.- Ft

Összesen: 4.999.976.- Ft 0.- Ft 4.999.976.- Ft

Móricgát  Község  Önkormányzata  2020.  évben  a  Magyar  Falu  Program  keretében  pályázatot
nyújtott  be  a  temető  kerítésének  felújítására.  A  pályázati  anyagot  a  Bács-Kiskun  Megyei
Területfejlesztési Nonprofit Kft. állította össze. A benyújtott számla kiegyenlítése megtörtént.

Az elnyert támogatás 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, melynek intenzitása 100 %-os. A
Támogatói  Okirat  szerint  a  megvalósítás  tervezett  kezdete:  2021.  01.  01.  Tervezett  fizikai
befejezése: 2021. 12.31. Elkészítésre került a múlt évben a támogatói tábla is. Az idén a kivitelezési
munkálatok és a projektmenedzsment szolgáltatás kerül megvalósításra.
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10. Melléklet

Móricgát Község Önkormányzata

4/2021.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei és
kiadásai

Móricgát Község Önkormányzata 2021. évben nem tervez európai uniós forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló projektet.
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11. Melléklet

Móricgát Község Önkormányzata

A 4 /2021.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

az Áht 24. §. (4) c. pontja alapján

Közvetett támogatások bemutatása

2021. év vonatkozásában

Közvetett támogatások:

a.) ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege 0.- Ft

b.) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0.-
Ft

c.) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

- iparűzési adó: 0.- Ft

- magánszemélyek kommunális adója 0.- Ft

- gépjárműadó

mentesség mértéke 0.- Ft

d.) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott

- kedvezmény 0.- Ft

- mentesség: 0.- Ft

e.) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön

elengedésének összege: 0.- Ft
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12. Melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség

2021. év vonatkozásában

e Ft-ban
Megnevezés 2021. év

Helyi és települési adóból származó bevétel 12.200

Az  önkormányzati  vagyon  és  az  önkormányzatot
megillető  vagyoni  értékű  jog  értékesítéséből  és
hasznosításából származó bevétel

1.050

Bírság, pótlék bevétel 300

Saját bevétel összesen 13.550

Saját bevétel 50 %-a 6.775

Adósságot keletkeztető ügylet 825
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