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12/2021.(V. 25.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról 

 
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, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 
1. § (1) Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi 
zárszámadását 894.079 ezer Ft bevétellel és894.079ezer Ft kiadással hagyja jóvá, mely nem 
tartalmazza az intézményi finanszírozások kiadási és bevételi összegét, melyet 285.031 ezer 
Ft-ban fogad el az 1. melléklet szerint. 
 
(2) Kiadásokon belül:  
Személyi juttatások 369.731ezer Ft 
Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 47.631ezer Ft 
Dologi kiadások 223.367ezer Ft 
Egyéb működési célú támogatások 11.214 ezer Ft 
Ellátottak juttatásai (segélyek) 12.341ezer Ft 
Felújítási kiadásait 173.665 ezer Ft 
Beruházási kiadásait 43.723 ezer Ft 
Egyéb felhalmozási kiadásait 0ezer Ft 
Finanszírozási kiadásait 12.407 ezer Ft 
 
(3) Működési célú bevételek és kiadások 2020. évi mérlege a 2. melléklet szerint kerül 
elfogadásra. 
 
(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.évi mérlege a 2. melléklet szerint kerül 
jóváhagyásra. 
 
(5) A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2020.évi teljesítését az 1/a-1/e. 
melléklet szerint fogadja el. 
 
 
2. § Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
Kengyel Községi Önkormányzat 172.918.392Ft 
Kengyeli Polgármesteri Hivatal 500.235 Ft 
Kengyeli József Attila Művelődési ház és Könyvtár 1.319.845 Ft 
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2.001.662Ft 
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 723.685 Ft 



 
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak 
összegét 2.279.016.789 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. 
 
(2) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eredmény kimutatását a 4. 
melléklet szerint állapítja meg. 
 
4. § A 2020.évben nyújtott közvetett támogatásokat 1.297.500 Ft összegben hagyja jóvá az 5. 
melléklet szerint. 
 
5. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi ténylegesen betöltött létszámkeretét 
összesen és intézményenként az alábbiak szerint fogadja el: 
Kengyel Községi Önkormányzat 79 fő 
- ebből közfoglalkoztatotti létszám 62 fő 
Kengyeli Polgármesteri Hivatal 13 fő 
Kengyeli József Attila Művelődési ház és Könyvtár 3 fő 
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 19 fő 
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 23 fő 
 
6. § (1) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.  
(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 

 
 
 


