
 

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5/2019.(V.24.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 
 

1.§ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018.évi zárszámadását a 
883.276 ezer Ft bevétellel és 853.902 ezer Ft kiadással hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. 

(1) Kiadásokon belül:  

- Személyi juttatások 319.753 ezer Ft 
- Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség   53.873 ezer Ft 
- Dologi kiadások  195.933ezer Ft 
- Egyéb működési célú támogatások      8.153ezer Ft 
- Ellátottak juttatásai (segélyek)   21.923ezer Ft 
- Felújítási kiadásait        0 ezer Ft 
- Beruházási kiadásait    67.308ezer Ft 
- Egyéb felhalmozási kiadásait        0   ezer Ft 
- Finanszírozási kiadásait   11.122 ezer Ft 

 

(2) Működési célú bevételek és kiadások 2018. évi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el. 

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.évi mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

(4) A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2018.évi teljesítését az 1/a- e 
mellékletek szerint fogadja el. 

2.§ Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja 

      jóvá: 

Községi Önkormányzat: 232.305.110 Ft 
Kengyeli Polgármesteri Hivatal: 2.376.471 Ft 
József Attila Művelődési ház és Könyvtár: 15.145.897 Ft 
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény: 389.499 Ft 
Napsugár Művészeti Modell Óvoda bölcsőde: 136.671 Ft 
 

3.§ (1) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak összegét 
2.369.212.501 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. 

(2) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eredmény kimutatását a 4. melléklet 
szerint.  

4.§ A 2018.évben nyújtott közvetett támogatásokat 1.916.604 Ft összegben hagyja jóvá, az 5. 
melléklet szerint. 

 

5.§ Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi ténylegesen betöltött létszámkeretét összesen 
és intézményenként az alábbiak szerint fogadja el. 

Községi Önkormányzat:                                                     120 fő 

- ebből közfoglalkoztatotti létszám:                                      102 fő 

Kengyeli Polgármesteri Hivatal:                                          11 fő 

József Attila Művelődési ház és Könyvtár:                           3 fő 
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Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény:                           19 fő  

Napsugár Művészeti Modell Óvoda                                    19 fő 

 

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a módosított 
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2018 évi költségvetésére - hatályát 
veszti. 

 

 

K e n g y e l, 2019. május 23. 

 

 

 

     Nagy Szilárd                                                           Dr. Bartók László 
     polgármester                                                           helyettesítő jegyző   



3 

 

Indokolás 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 

5/2019. (V.24.) önkormányzati rendeletéhez 

1.§-hoz 

Kengyel Község Önkormányzatának 2018. 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 2018.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, 2019. május 23. 

 

Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
polgármester         helyettesítő jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásról szóló 

5/2019.(V.24) önkormányzati rendelethez 
 
 

 
 
1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A önkormányzat zárszámadási rendeletében számot ad a 2018. évi költségvetésben 
megtervezett feladatok végrehajtásáról.  
 
A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok 
számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 
végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. 
 
2./ A rendelet környezeti és egészségi hatása 

A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet minimális adminisztratív teher jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Jogszabályi kötelezettsége az önkormányzat a költségvetési rendelet megalkotása. 

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi  
feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei 
rendelkezésre állnak. 

 

 
Kengyel, 2019. május 23. 
 

Nagy Szilárd  
polgármester 

 


















































