KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
ALPOLGÁRMESTER
8/2020.(V.06.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019.évi zárszámadását a
953.861 ezer Ft bevétellel és 669.615 ezer Ft kiadással hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.
(1) Kiadásokon belül:

-

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség
Dologi kiadások
Egyéb működési célú támogatások
Ellátottak juttatásai (segélyek)
Felújítási kiadásait
Beruházási kiadásait
Egyéb felhalmozási kiadásait
Finanszírozási kiadásait

315.796 ezer Ft
53.635 ezer Ft
183.278 ezer Ft
9.711 ezer Ft
13.210 ezer Ft
28.087 ezer Ft
55.509 ezer Ft
0 ezer Ft
10.660 ezer Ft

(2) Működési célú bevételek és kiadások 2019. évi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. évi mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2019. évi teljesítését az 1/a- e melléklet
szerint fogadja el.
2.§ Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja, jóvá:
Községi Önkormányzat:
Kengyeli Polgármesteri Hivatal:
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár:
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény:
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde:

269.570.766 Ft
2.799.608 Ft
7.970.273 Ft
2.120.270 Ft
1.785.804 Ft

3.§ (1) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak összegét
2.394.608.829 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint.
4.§ A 2019.évben nyújtott közvetett támogatásokat 1.832.656 Ft összegben hagyja jóvá az 5. melléklet
szerint.
5.§ Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi ténylegesen betöltött létszámkeretét összesen és
intézményenként az alábbiak szerint fogadja el.
Községi Önkormányzat:
- ebből közfoglalkoztatotti létszám:
Kengyeli Polgármesteri Hivatal:
József Attila Művelődési ház és Könyvtár:
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény:

88 fő
71 fő
13 fő
3 fő
19 fő

2

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a módosított 12/2019.(XI.13.)
önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2019 évi válság költségvetéséről - hatályát veszti.
Kengyel, 2020. május 05.

Németh Lajos
alpolgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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Indokolás
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ
ALPOLGÁRMESTER
8/2020.(V.06.) önkormányzati rendeletéhez
Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
1.§-hoz
Kengyel Község Önkormányzatának 2019. évi pénzforgalmi bevételét és kiadását tartalmazza, az
Államháztartási törvényben előírt részletezettséggel, a kötelező mellékletek felsorolásával.
2.§-hoz
Az önkormányzat és az intézmények maradványainak jóváhagyása.
3.§-hoz
Kengyel Község Önkormányzatának 2019.december 31-i vagyoni helyzetét a vagyonban bekövetkezett
változásokat és az eredmény kimutatásokat tartalmazza.
4.§-hoz
Kengyel község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatásokat tartalmazza
5.§-hoz
Az önkormányzat és intézményeinek ténylegesen betöltött létszámának jóváhagyása.
6.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.

Kengyel, 2020. május 05.

Németh Lajos
alpolgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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Hatásvizsgálati lap
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró alpolgármester
8/2020.(V.06.) önkormányzati rendeletéhez
Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
I.

Várható társadalmi hatások
A rendeletnek társadalmi hatása nem várható.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak gazdasági évet zárnak le, így közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

III.

Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV.

Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív
kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotására a jogszabályi kötelezettség alapján került sor.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi
tervezetek közé.
Kengyel, 2020. május 05.

Németh Lajos
alpolgármester

