
 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 

2/2009./III.02./ 
 önkormányzati rendelete 

 
 

A 9/2008./IX.01./,6/2008./V.15./ önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2008./II.18./ 
önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2008. évi költségvetésére - kiegészítésére, 

módosítására 
 
 

      1.§. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 
rendelet 1.§./1/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 

 
b/ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2008. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát         207640 e Ft-tal 
lecsökkenti. 
 
 

Bevételen belül: 
 Működési bevételek előirányzatát        5222 e Ft-tal 
 megemeli 
 Felhalmozási és töke jellegű bevétel előirányzatát       300 e Ft-tal 
 lecsökkenti. 
 Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól ei.       566 e Ft-tal 
 megemeli. 
 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel LEADER támog     762 e Ft-tal 
 lecsökkenti 

  Működési célú támogatás értékű bevétel központi kvet.                               
  szervtől előirányzatát            .      1496 e Ft-tal 
  megemeli.          
 Működési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami    
 pénzalapoktól előirányzatát           821 e Ft-tal 
  megemeli           
 Működési célú támogatás értékű bevétel fejezet kezel. 
  előirányzatát                3765 e Ft-tal  
 megemeli. 
  Működési célú támogatás értékű bevétel OEP-től 
  előirányzatát              309 e Ft-tal 
  lecsökkenti. 
  Működési célú pénzeszköz átvétel Non-profit 
                 szervezetektől előirányzatát                                               200 e Ft-tal 
                 megemeli 



Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése  
 háztartásoktól előirányzatát           159 e Ft-tal
 lecsökkenti. 

  Feladatmutatóhoz kötött normatív áll. tám. e.i.       1368 e Ft-tal 
  lecsökkenti. 
  Normatív kötött felhasználású támogatás e.i.         945 e Ft-tal 

 lecsökkenti. 
Központosított támogatás előirányzatát         4403 e Ft-tal 

 megemeli.  
Egyéb központi támogatás előirányzatát              1012 e Ft-tal 

 megemeli. 
SZJA kiegészítés jövedelem differenciálás miatt e.i.          243 e Ft-tal 
 lecsökkenti. 
Helyi adó előirányzatát             889 e Ft-tal 

 megemeli. 
Gépjárműadó előirányzatát            163 e Ft-tal 

 lecsökkenti. 
 Termőföld bérbeadásából származó bev.ei.                         83 e Ft-tal 

  megemeli 
  Egyéb sajátos bevétel előirányzatát            277 e Ft-tal 
  megemeli 
  2007. évi normatív támogatás elszámolásából adódó  
  többlet bevétel előirányzatát          1199 e Ft-tal 
  megemeli. 
  A 2007. évi jövedelem differenciálódás miatti szja 
  Elszámolás többlet bevételének előirányzatát               2945 e Ft-tal 
  megemeli 
  A rövid lejáratú likvid hitel előirányzata         56959 e Ft-tal 
  lecsökkenti 
  Felhalmozási célú előirányzatát        169310 e Ft-tal 
  lecsökkenti 

   
2.§. 

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 

rendelet 1.§./2/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 
 

b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 a személyi juttatások előirányzatát                                     3721 e Ft-tal 

lecsökkenti. 
 

3.§. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 
rendelet 1.§. /3/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki: 

 
b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

 munkáltatót terhelő befizetési kötelezettség előirányzatát  871 e Ft-tal 
lecsökkenti.  



 
Ezen belül: 

          a./ Társadalombiztosítási járulék előirányzatát     829 e Ft-tal 
          b./ Munkaadói járulék előirányzatát                       216 e Ft-tal 
          c./ Munkaadót terhelő egyéb járulék ei.                 499 e Ft-tal 
               lecsökkenti 
          d/ Egészségügyi hozzájárulás előirányzatát          216 e Ft-tal 
          e/ Táppénz hozzájárulás előirányzatát                  385 e Ft-tal 
          f./ Start kártyával rendelkezők utáni jár.ei.               72 e Ft-tal 

    megemeli 
 

4.§. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 
rendelet 1.§./4/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki: 

 
b./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a  

 dologi kiadások előirányzatát                                                  660 e Ft-tal 
lecsökkenti. 
 

5.§. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 
rendelet 1.§./5/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: 

 
       a./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete     

            az   egyéb folyó kiadások előirányzatát                71 e Ft-tal 
            megemeli 

 
      6.§. 

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 

rendelet 1.§./6/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 
 

 b/ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a  
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás előirányzatát                 552 e Ft-tal 

 lecsökkenti 
          

Ezen belül: 
a./ Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
     működéséhez pénzeszköz átadás                     1825 e Ft-tal    
b./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztar- 

         tásoknak előirányzatát                                          220 e Ft-tal  
    c./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non- 
         profit szervezeteknek előirányzatát                     1891 e Ft-tal 
    lecsökkenti 

 
d./ Társadalmi és Szociálpolitikai juttatások 

                előirányzatát                                3097 e Ft-tal 



 e./ Társadalmi szervek támogatása előirányzatát                285 e Ft-tal 
 f./ Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak e.i.       2 e Ft-tal 
           megemeli. 
      7.§. 

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./II.18./ önkormányzati 

rendelet 1.§./7/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 
 

b./ Kengyel Község önkormányzata Képviselő-testülete a  
 beruházási kiadások előirányzatát                             163572 e Ft-tal 
 lecsökkenti. 
 
 Ezen belül: 
 Könyvtár tárgyieszköz beszerzés  /az előterjesztésben 

 foglaltak szerint / előirányzatát   828 e Ft-tal 
 Általános iskola fénymásoló vás e.i.  204 e Ft-tal 
 Polgármesteri hivatal számítógép, nyomtató v. 273 e Ft-tal 
 Utcai névtáblák, inf. táblák  e.i.           1840 e Ft-tal 
 megemeli. 
 
 Községháza akadálymentesítésének ei.         3500 e Ft-tal 
 Orvosi rendelő korszerűsítés e.i.           8800 e Ft-tal 
 Játszótér tervezési díj e.i.    750 e Ft-tal 
 Játszótér építés e.i.             1600 e Ft-tal 
 Kossuth L. ált. isk. korsz. e.i           1300 e Ft-tal 
 Napsugár Műv.Óvoda korsz. e.i.   900 e Ft-tal 
 Tiszatenyő- Kengyel szennyvíz ber.e.i.      149639 e Ft-tal 
 Művelődési ház eszköz besz. e.i.   228 e Ft-tal 
 lecsökkenti. 
 
      8.§. 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./ II.18../önkormányzati 
rendelet 1.§-a /8/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 

 
          b/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

 a felújítási kiadások  előirányzatát       4945 e Ft-tal 
           lecsökkenti 
           Ezen belül 
 Természetvédelmi tábor II. ütem e.i.  3750 e Ft-tal 
 Turisztikai pihenőhely kial. e.i.     149 e Ft-tal 
 Járdafelújítások előirányzatát   8304 e Ft-tal 
 lecsökkenti 
 Szélmalom felújítás e.i.    1800 e Ft-tal 
 Könyvtár épület felújítás e.i.   5000 e Ft-tal 
 Idősek otthona felújítás pály. Előkészítés e.i.      270 e Ft-tal 
 Orvosi rendelő felújítás előkész. e.i.    188 e Ft-tal 
 megemeli 

 
 



 
9.§ 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./ II. 18./ önkormányzati 
rendelet 1.§./10/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: 

 
a./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

 kölcsönök nyújtása előirányzatát      522 e Ft-tal 
 megemeli 

 A likviditási hiteltörlesztés előirányzatát          33912 e. Ft-tal 
 lecsökkenti 
 
      10.§ 

 
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2008./ II. 18../ önkormányzati 

rendelet 1.§./11/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki: 
 

b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
 igazgatási tevékenység működési kiadási előirányzatát               55 e Ft-tal 
 lecsökkenti 
 

Ezen belül: 
 személyi juttatások előirányzatát      2905 e Ft-tal 
 munkaadót terhelő járulékok előirányzatát      654 e Ft-tal 
 lecsökkenti 
 dologi kiadások előirányzatát       3468 e Ft-tal 
 Egyéb folyó kiadások előirányzatát                           36 e Ft-tal 
           megemeli. 

 
11.§ 

 
Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján 2009. március 02-án lép hatályba. 

 
K e n g y e l, 2009. február 26. 
 
 
 
/:  Czédly Gyula  :/                                                                      /:  Szabó István  :/ 
   polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Kengyel, 2009. március 02. 
 
      /: Szabó István :/ 
              jegyző 
 


