
 Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

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 az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szól 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§.-a helyébe 

a következő lép: 

 

 

 2. §. A helyi önkormányzat  

 

 2020. évi bevételi és kiadási főösszegét 96.673.000.- Ft-ban 

  

 Ezen belül: 

 a működési költségvetési bevételek összegét 43.795.000.- Ft-ban 

 a felhalmozási költségvetési bevételek összegét  33.503.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási bevételek összegét  19.375.000.- Ft-ban 

 a működési költségvetési kiadások összegét 61.242.000.- Ft-ban 

  a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 33.868.000.- Ft-ban 

 a finanszírozási kiadások összegét 1.563.000.- Ft-ban 

 

 állapítja meg. 

 

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Működési célú támogatások áht-on belülre 24.217 e Ft 

b.) Közhatalmi bevételek 16.991 e Ft 

c.) Működési bevételek 2. 587 e Ft 

 

II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 

     aa.) Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről 30.755 e Ft 

 c.) Felhalmozási bevételek 

  a.) Ingatlanok értékesítése 687 e Ft 
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III. Finanszírozási bevételek 

a.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 18.198 e Ft 

b.) Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.177 e Ft 

 

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Személyi juttatások 13.273 e Ft 

b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó 2.041 e Ft 

c.) Dologi kiadások 17.776 e Ft 

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 618 e Ft 

e.) Egyéb működési célú kiadások 

 ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 18.241 e Ft 

 eb.) Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre 2.481 e Ft 

 ec.) Tartalék 6.812 e Ft 

 

 II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Beruházások 

aa.) Ingatlan beszerzése, létesítése 17.049 e Ft 

 ab.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 5.021 e Ft 

 ac.) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5.848 e Ft 

b.) Egyéb felhalmozási kiadások 

cb.) Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 120 e Ft 

  cc.) Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön 0 e Ft 

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

3.§. A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

4.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 2020. december 31-i 

visszamenőleges hatállyal. 

 

Móricgát, 2021. február 3. 

 

 

 

    Csontos Máté Valentovics Beáta  

    polgármester jegyző  

 

Záradék: Rendelet kihirdetve 2021. február 3. 

 

 

 

     Valentovics Beáta 

     jegyző  


