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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.05.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 4/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket 
rendeli el:  

 

 
 

1. §. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 4/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. §-a 
helyébe az következő lép: 

 

           2. §. A helyi önkormányzat költségvetésének 

 

             2014. évi bevételi és kiadási főösszegét 64.612. 000.- Ft-ban 

  

 Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét 40.916.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 17.190.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét 34.261.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 14.950.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési többlet összegét 15.401.000.- Ft-ban 

 

 állapítja meg. 

 

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Működési célú támogatások áht-on belülre 29.007 e/ Ft 

c.) Működési bevételek 2.249 e/Ft 

 

II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 17.160 e/Ft 
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III. Finanszírozási bevételek 

a.) Belső finanszírozási bevételek 

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.506 e/Ft 

 

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Személyi juttatások 7.923 e/Ft 

b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó 1.829 e/Ft 

c.) Dologi kiadások 13.565 e/Ft 

e.) Egyéb működési célú kiadások 

 ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 6.822 e/Ft 

 ec.) Tartalékok 

  ebből: általános tartalék 15.393 e/Ft 

 

 II. Felhalmozási költségvetés 

 a.) Beruházások 

 aa.) Kisértékű tárgyieszköz beszerzés  250 e/Ft 

 ab.) Gépkocsivásárlás                                                                         500 e/Ft 

 ac.) Térkő kialakítás                                                                        1.000 e/Ft  

 b.) Felújítások 

 ba.) Zrínyi utca burkolatfelújítása  13.000 e/Ft 

 

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

3. §. A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.  

4. §. A R. új 6. számú melléklettel egészül ki. 

  

5. §.  Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon 

         hatályát veszti. 

 

M ó r i c g á t, 2014. május 29. 

 

 

 

    Csontos Máté Valentovics Beáta 

    polgármester jegyző 

 

 

 

 


