
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

 
 
 
 

A 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről – kiegészítéséről, 
módosításáról 

 
1.§. 

Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§/1/ bekezdése a 
következő c./ ponttal egészül ki: 
 

c./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete  2014. évi költségvetés bevételi és kiadási 
előirányzatát 26.141 ezer forinttal  
csökkenti. 
 
Bevételen belül: 
 
Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát       14.725 ezer forinttal  megemeli 
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 22.885 ezer forinttal csökkenti 
 A Működési bevételek előirányzatát    2.961 ezer forinttal megemeli 
A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát   3.660 ezer forinttal megemeli 
A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 15.567 ezer forinttal csökkenti 
A közhatalmi bevételek előirányzatát  16.007 ezer forinttal megemeli 
Az intézmény finanszírozás bevételét  30.391ezer forinttal csökkenti 
A finanszírozási bevételek előirányzatát    5.349 ezer forinttal megemeli 
 

2.§. 
Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§ /2/ bekezdése 
a következő ac./ ponttal egészül ki.. 
 

ac./ A személyi juttatásokat  6.578 ezer forinttal  
      csökkenti 
 

3.§. 
Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§ /3/ bekezdése 
a következő c./ ponttal egészül ki: 
 

c./Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
    munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás  
    adó előirányzatát     154 ezer forinttal    csökkenti 
 
 
 

4.§. 
Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 1.§/4/ bekezdése a 
következő c./ ponttal egészül ki: 

 
c./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
dologi kiadások előirányzatát  26.334 ezer forinttal csökkenti. 
 

5.§. 
Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§/5/ bekezdése a 
következő b./ ponttal egészül ki: 

 
b./ Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli ellátása előirányzatát  

 20.708 ezer forinttal csökkenti. 
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6.§. 
Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§/6/ bekezdése a 
következő c./ ponttal egészül ki: 

 
c./ Az önkormányzat  az egyéb működési célú támogatásokat   
 4.098 ezer forinttal csökkenti. 
 

7.§.  
 

Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§/7/ 
bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki: 
 
c./ A beruházási kiadások előirányzatát                
 12.768 ezer forinttal megemeli. 

  
8.§. 

Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 2.§/9/ 
bekezdése a következő c./ ponttal egészül ki: 
 
c/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát    
3.620 ezer forinttal csökkenti. 

 
9.§. 

Az önkormányzat az intézmények finanszírozási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kengyeli Polgármesteri Hivatal:  101.005 ezer forint 
Kengyeli  Napsugár Művészeti Óvoda 73.223 ezer forint 
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 39.616 ezer forint 
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár  19.586 ezer forint 
  

10.§. 
 

 Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Kengyel, 2015. február  26. 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Fekete Nóra 
Polgármester               jegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Kengyel, 2015. február 27. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Dr. Fekete Nóra 
         jegyző 

 


