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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 28.) önkormányzati 

rendelete 

a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

tv. (továbbiakban Áht.) 26.§. valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. §. (3) bekezdés alapján az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet 

alkotja.  

1. § 

A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (II.14.) önkormányzati rendelet 2. §-

a helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. § 

(1) A helyi önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét 89.351.000.-ban határozza meg.  

a) Működési költségvetési bevételek összegét 43.933.000.-Ft-ban állapítja meg.  

b)  A felhalmozási költségvetési bevételek összegét 497.000.-Ft-ban állapítja meg. 

c)  A finanszírozási bevétek összegét 44.921.000.-Ft-ban állapítja meg.  

d) A működési költségvetési kiadások összegét 48.993.000.-Ft-ban a felhalmozási költségvetési 

kiadások összegét 38.539.000.-Ft-ban állapítja meg 

e)  A finanszírozási kiadások összegét 1.819.000.-Ft-ban állapítja meg. 

(2) Kiemelt bevételi előirányzatok 

a) Működési költségvetés. 

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülre 31.891 ezer Ft 

ab)  Közhatalmi bevételek 10.100 ezer Ft 

ac)  Működési bevételek 1.942 ezer Ft 

b) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, egyéb 

felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 497 ezer Ft. 

(3) Finanszírozási bevételek.    

 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 44.921 ezer Ft  

(4) Kiemelt kiadási előirányzatok  

a)  Működési költségvetés 

aa) Személyi juttatások 16.639 ezer Ft. 

ab)  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulásai adó 2.336 ezer Ft.  

ac) Dologi kiadások 12.478 ezer Ft. ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 526 ezer Ft. 

b)  Egyéb működési célú kiadások. 

ba)  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16.188 ezer Ft. 

bb) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 721 ezer Ft. 

bc) Tartalékok 105 ezer Ft.  
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(5) Felhalmozási költségvetés. 

a)  Beruházások.  

aa)  Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 44 ezer Ft.  

ab) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 ezer Ft. 

b) Felújítások 

ba)  Ingatlanok felújítása 30.024 ezer Ft. 

bb) Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 8.107 ezer Ft. 

c) Egyéb felhalmozási kiadások.    

 ca) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 352 ezer Ft.  

(6) Finanszírozási kiadások, belföldi finanszírozás kiadásai  

a) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 994 e Ft 

b)  Pénzügyi lízing kiadásai 825 ezer Ft. 

2. § 

(1) Az önkormányzat 4/2022 (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet 

lép. 

(2) Az önkormányzat 4/2022 (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon 

hatályát veszti. 

4. § 

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1 napjától kell alkalmazni.  

 

Móricgát, 2022. április 28. 
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 polgármester jegyző  

 

 

Záradék: Rendelet kihirdetve 2022. április 28. 

 

 

 

 

  Valentovics Beáta 

  jegyző  


