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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

 8/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 26. §. (1)-ben kapott felhatalmazás alapján az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról a következőket rendeli el:  

 

1. §. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. §-a 

helyébe az következő lép: 

 

           2. §. A helyi önkormányzat költségvetésének 

 

             2015. évi bevételi és kiadási főösszegét 47.212. 000.- Ft-ban 

  

 Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét 35.051.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 117.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási bevételek összegét 12.044.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét 36.586.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 2.409.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési többlet összegét 8.217.000.- Ft-ban 

 

 állapítja meg. 

 

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Működési célú támogatások áht-on belülről 25.141 e/Ft 

 

III. Finanszírozási bevételek 

a.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 12.044 e/Ft 
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2.) Kiemelt kiadási előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Személyi juttatások 10.286 e/Ft 

b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó 2.537 e/Ft 

c.) Dologi kiadások 12.442 e/Ft 

e.) Egyéb működési célú kiadások 

 ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 8.494 e/Ft 

 ec.) Tartalékok 

 ebből: általános tartalék 8.218 e/Ft 

 

 II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Beruházások 

aa.) Ingatlanok létesítése 1.155 e/Ft 

 ab.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                              487 e/Ft 

b.) Egyéb felhalmozási kiadások 

ba.) Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 276 e/Ft 

bc.) Részesedések beszerzése 190 e/Ft 

  

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

3. §. A R. új 5. számú melléklettel egészül ki. 

 

4. §.  

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Községi Önkormányzat 

2013. évi zárszámadását megállapító 10/2013.(IV.25.) számú, továbbá a Jászszentlászló 

Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetését módosító 14/2013.(VI.27.) számú 

rendeleteket.  

 

M ó r i c g á t, 2015. április 24 

 

 

 

    Csontos Máté Valentovics Beáta 

    polgármester jegyző 

 

Záradék: 

Ez a Rendelet 2015. április 24. kihirdetve.  

 

 

 

  Valentovics Beáta 

  jegyző 


