
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

11/2009.(XI.10.) 
Önkormányzati rendelete 

 
A 8/2009.(VI.29.), a 7/2009.(V.25.) rendeletekkel módosított 1/2009. (III.02.) 

önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2009. évi költségvetésére – kiegészítésére, 
módosítására 

 
1.§. 

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2009. (III.02.) önkormányzati rendelet  
1. §. /1/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 
 

b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
     2009. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát  1.581 e Ft-tal 
     megemeli 
 
Bevételen belül: 
Központosított támogatás előirányzatát     1.581 e Ft-tal 
Magánszemélyek kommunális adója előirányzatát      423 e Ft-tal 
A működési célú hitelfelvétel előirányzatát    4.210 e Ft-tal 
megemeli 
 
Normatív állami támogatás előirányzatát        269 e Ft-tal 
SZJA kiegészítés  előirányzatát     4.364 e Ft-tal 
lecsökkenti 
 

2. §.  
 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2009. (III.02.) önkormányzati rendelet  
1. §. /2/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 

 
b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
     személyi juttatások  előirányzatát     1.218 e Ft-tal 
     megemeli 

 
3. §.  

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2009. (III.02.) önkormányzati rendelet  
1. §. /3/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 

 
b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
     munkaadókat terhelő járulékok   előirányzatát     263 e Ft-tal 
     megemeli 

 Ezen belül: 
 
a./ Társadalombiztosítási járulék előirányzatát     238 e Ft-tal 
b./ Munkaadói járulék előirányzatát         25 e Ft-tal 
     megemeli 



4. §.  
 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2009. (III.02.) önkormányzati rendelet  
1. §. /4/ bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki: 

 
c./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
     dologi kiadások    előirányzatát         40  e Ft-tal 
     megemeli 

5. §.  
 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2009. (III.02.) önkormányzati rendelet  
1. §. /6/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 

 
b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
     pénzeszköz átadás, egyéb támogatás    előirányzatát      60  e Ft-tal 
     megemeli 

 
Ezen belül: 
a./ Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 
      előirányzatát        60 e Ft-tal 
     megemeli 

6. §.  
 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2009. (III.02.) önkormányzati rendelet  
1. §. /11/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 

 
b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az  
     Igazgatási tevékenység működési kiadás  előirányzatát     233  e Ft-tal 
     megemeli 

 
Ezen belül: 
a./ Személyi  juttatások előirányzatát      176 e Ft-tal 
b./ Munkaadót terhelő járulékok előirányzatát    57 e Ft-tal 
     megemeli 
 

7. §.  
 

Ez az önkormányzati rendelet  kihirdetése napján 2009. november 10-én  lép hatályba. 
 
Kengyel, 2009. november 6. 
 
 
 
/: Czédly Gyula :/               /: Szabó István :/ 
    polgármester                    jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
Kengyel, 2009. november 10. 
     /: Szabó István :/ 
      jegyző 


