
 

 
Kengyel Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
 

14/2018.(XII.19.) önkormányzati rendelete 
 

 
A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint 
módosítja. 
 
 
1.§.    A R. II. fejezetének 4. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

4.§ (1) „A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi 
             Költségvetés bevételét:   905.007 e Ft főösszeggel 

Önkormányzat működési támogatásai 323693 e Ft 
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről  185687 e Ft 
Működési bevételek 46620 e Ft 
Közhatalmi bevételek  56328 e Ft 
 Működési és Felhalmozási Átvett 
pénzeszköz 0 
Felhalmozási bevételek  118986 e Ft 
Maradvány 173693 e Ft 

 
Költségvetési kiadását  905.007  e Ft főösszeggel 

  Részleteiben: 
 

Személyi  juttatások 343946 e Ft 

Járulékok, szociális hozzájárulási adó 54989 e Ft 

Dologi  kiadások 200088 e Ft  
Ellátottak pénzbeli juttatásai 26168 e Ft  
Támogatások 3039 e Ft 
Felhalmozási kiadásai 271108 e Ft 
 

 
    Egyenlegét    0  e Ft hiánnyal 
 
    Az intézmények finanszírozási bevételeit: 268537 e Ft-ban 
    Az önkormányzat finanszírozási kiadásait: 268537 e Ft-ban 



 

  állapítja meg  
 

 
A költségvetés egyenlegét 0 e Ft hiánnyal állapítja meg, a hiány összegét 
államháztartáson belüli működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevételével finanszírozza.  
 

 
 
2.§. (1) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
 
 
   
3.§. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Kengyel, 2018. december 18. 
 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Bartók László 
Polgármester        helyettesítő jegyző 
 
 
 



 

 
Részletes indoklás 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló  

14/2018. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez 

 
 
A rendelet 1 §-a az önkormányzat költségvetésének főösszegeit módosítja. 
 
A rendelet 2.§-a az előirányzat módosítások miatt a 3. mellékletben történő változásokat 
vezeti át. 
 
A rendelet 3.§-a záró rendelkezést tartalmaz. 
 
 
 
 

Kengyel, december 18. 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
polgármester       helyettesítő jegyző 

 



 

Előzetes hatásvizsgálati lap 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 

 
14/2018. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez 

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
A rendeletnek várható társadalmi és gazdasági hatása nincs 
 
2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 
 

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
A rendelet további adminisztratív terheket nem jelent.  
 

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 
A rendelet módosításának szükségességét az évközi előirányzat változások indokolják. 
 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek 
A jogszabály módosítása többlet személyi, pénzügyi és tárgyi feltételeket nem igényel. 

 
 
Kengyel, 2018. december 18. 
 
 
 Nagy Szilárd 
  polgármester 
 


