
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 az Önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az 

alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. §-

a helyébe a következő lép: 

 

           2. §. A helyi önkormányzat költségvetésének 

 

 2019. évi bevételi és kiadási főösszegét 127.500.000- Ft-ban 

  

 Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét 52.135.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési bevételek összegét  45.073.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási bevételek összegét 30.292.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét 62.501.000.- Ft-ban 

  a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 63.861.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási kiadások összegét 1.138.000.- Ft-ban 

 

 állapítja meg. 

 

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok 

II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Felhalmozási bevételek 

     ab.) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.500 e Ft 

c.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 37.395 e Ft 

d.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   5.846 e Ft  

 

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Személyi juttatások 20.649 e Ft 

b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó 3.509 e Ft 



 

 

2 

c.) Dologi kiadások 23.680 e Ft 

e.) Egyéb működési célú kiadások 

 ec.) Tartalékok 

  ebből: általános tartalék 1.847 e Ft 

             céltartalék 153 e Ft 

 

 II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Beruházások 

 ab.) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12.763 e Ft 

 ae.) Ingatlanok beszerzése, létesítése                                               35.757 e Ft 

   

b.) Felújítások 

 ba.) Ingatlanok felújítása 2.403 e Ft 

 bb.) Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 830 e Ft 

  

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

3. §. A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

4.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Móricgát, 2019. június 28. 

 

 

 

    Csontos Máté Valentovics Beáta 

    polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: 

Rendelet kihirdetve. 2019. június 28. 

 

 

 

    Valentovics Beáta 

    jegyző  
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