
 
Kengyel községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
11/2014.(VIII.29.) 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 a./ ponttal egészül ki: 
 

a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete  2013. évi költségvetés 
bevételi és kiadási előirányzatát          178.562 ezer forinttal   
megemeli. 
 
Bevételen belül: 
 
Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát      48.636 ezer forinttal  
megemeli 
  
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát  16.742 ezer forinttal 
megemeli 
 
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok  
 előirányzatát           3.158ezer forinttal 
megemeli 
 
Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát     16.943 ezer forinttal 
megemeli 
 
Felhalmozási célú hitel előirányzatát         19.811 ezer forinttal 
megemeli 
 
Pénzmaradvány előirányzatát         73.272 ezer forinttal 
megemeli. 
 

2.§. 
Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati 
rendelet 2.§ /2/ bekezdése a következő a./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 
 

/1/ A személyi juttatásokat      60.811  ezer forinttal 
megemeli. 
 A közfoglalkoztatott létszámot     57 fő -vel 
megemeli. 
 
 
 
 
 



 
 

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

a./Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
    munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás  
   adó előirányzatát      9.450 ezer forinttal    
megemeli. 
 

4.§. 
Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati 
rendelet 2.§ /4/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: 

 
a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
dologi kiadások előirányzatát        55.030 ezer forinttal 
megemeli. 
 
 

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

 
a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátottak   
     pénzbeli ellátását        1.352 ezer forinttal  
     megemeli 
 ezen belül:  
    Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 
     ellátásokat     1,499 ezer forinttal csökkenti. 
     Egyéb nem intézményi természetbeni juttatást  
    2.851 ezer forinttal megemeli. 
 

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

a./ a szociális intézmény fenntartási támogatását   825 e forinttal 
állapítja meg 
A civil szervezeteknek adott támogatást:    200 e forinttal 
megemeli 
 
 

7.§.  
 

Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) 
önkormányzati rendelet 2.§ /7/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki: 
 
a./ A beruházási kiadások előirányzatát                37.272 ezer forinttal 
megemeli. 
   
Ezen belül: 
Start téli értékteremtő: 



 Szövőszék 2 darab   597 e 
 Seprűkötőgép  1 darab            197 e  
 Fa eszterga 1 darab  178 e 
 Gyalugép 1 darab   158 e   
 
Start mintaprogram ( mg) 
MTZ -820 traktor 1 darab  6001 e  
 3 fejes eke 1 darab   749 e 
500 m2 –es fólia sátor  4 darab 4800 e 
300-m2-es fólia sátor 1 darab       700  e 
Pótkocsi  1 darab    952  e 
Palánta nevelő asztal      248  e 
Fólia belső fűtés_______________  1.600 e __ 
Közcélú foglalkoztatás összesen:    16.179 e Ft 
  

 József Attila Művelődési ház 
 Hangosító berendezés     563 e Ft 
 Felhalmozási célú hitel törlesztés    19.811 e Ft 
 Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés 250 e Ft 
 Napsugár Óvoda sporteszköz beszerzés          60 e Ft 
 Villamos kapcsolószekrény    409 e Ft 

 
8.§. 

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

 
a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 az igazgatási tevékenység működési kiadásainak 
 előirányzatát         7.053 ezer forinttal 
megemeli 

 - ezen belül: 
 Személyi juttatások       4.031 e Ft 
 Munkáltatót terhelő járulék       1.084 e  Ft 
 Dologi kiadások      1.688 e Ft 
 Felhalmozási kiadások        250 e Ft 
 

9.§. 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Kengyel, 2014. augusztus 28. 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Fekete Nóra 
Polgármester                jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
Kengyel, 2014. augusztus 29. 
 

 
 
 

Dr. Fekete Nóra 
         jegyző 

 


