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Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 12/2020. (IX. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét ellátó 
polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kengyel Községi Önkormányzat 
2020. évi költségvetéséről szóló 12/2020. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi  
Költségvetési bevételét 894.079 eFt főösszeggel 
Részleteiben: 
Önkormányzat működési támogatásai 357.897 eFt 
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 125.052 eFt 
Működési bevételek 48.106 eFt 
Közhatalmi bevételek 53.276 eFt 
Felhalmozási bevételek 22.280 eFt 
Maradvány 274.539 eFt 
Átvett pénzeszköz 286 eFt 
Megelőlegezés bevétele 12.634 eFt 
 
Költségvetési kiadását 894.079 eFt főösszeggel 
Részleteiben: 
Személyi juttatások 369.732 eFt 
Járulékok, szociális hozzájárulási adó 47.631 eFt 
Dologi kiadások 223.367 eFt 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.341 eFt 
Egyéb működési kiadások 11.214 eFt 
Felhalmozási kiadások 217.388 eFt 
Belföldi finanszírozás kiadásai 
(megelőlegezés) 12.407 eFt 
 
Egyenlegét 0 eFt hiánnyal 
 
Az intézmények finanszírozási bevételeit: 285.031 eFt-ban, 
az önkormányzat finanszírozási kiadásait: 285.031 eFt-ban állapítja meg.” 
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2. § A rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 3. mellékletének helyébe 
jelen rendelet 2. melléklete, 3/a – 3/e. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/a – 2/e 
melléklete, 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete, 5. mellékletének helyébe 
jelen rendelet 4. melléklete, 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete, 7. 
mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete, 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. 
melléklete, 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete, 10. mellékletének helyébe 
jelen rendelet 9. melléklete, 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete, 12. 
mellékletének helyébe jelen rendelet 11. melléklete, 13. mellékletének helyébe jelen rendelet 
12. melléklete lép. 
 
3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel 
összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2021. május 25. 
 

 
Gál József 

polgármester 
Domány Katalin 

jegyző 
 
 
 
A rendelet 2021. május 25-én került kihirdetésre. 
 
 
 

 Domány Katalin 
jegyző 

 
 
 


