
 

 
Kengyel Községi Önkormányzat  

Képviselő-testülete 
15/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelet 

 
 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 2/2017. (II. 16.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 
 
1.§ A R. II. fejezetének 4. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi 
      Költségvetés bevételét:  899.745 e Ft főösszeggel 
      Költségvetési kiadását:  899.745 e Ft főösszeggel 

  Egyenlegét                 69.367 e Ft hiánnyal állapítja meg, a hiány összegét 
államháztartáson belüli működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevételével finanszírozza.  
   

2. § (1) A R. II. fejezetének 4.§ (2) bekezdésében jelölt”  a rendelet 3. melléklete” helyébe e rendelet  
1 számú  melléklete lép. 

 
(2) A R. II fejezetének 4.§ (3) bekezdésében jelölt „ a rendelet 3.a-e)számú melléklete” helyébe e 
rendelet 1. a-e) melléklete lép. 

 
(3) A R. II fejezetének4.§ (4) bekezdésében jelölt „ a rendelet 5. melléklete” helyébe e rendelet 2. 
melléklete lép. 

   
3. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
 
Kengyel, 2017. december 18. 
 
 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Bartók László 
polgármester        helyettesítő jegyző 
 



 

 
Részletes indoklás 

 
 

A 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről – 
kiegészítéséről, módosításáról 

 
1.§-hoz 

 
A rendelet 1 §-sa az önkormányzat költségvetésének főösszegeit módosítja. 
 

2.§-hoz 
 
A rendelet 2.§-a az előirányzat módosítások  utáni mellékletekben történő változást vezeti át. 
 

3.§-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2017. december 18. 
 
 
 
Nagy Szilárd        Dr. Bartók László 
polgármester        helyettesítő jegyző 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről – 
kiegészítéséről, módosításáról 

 
1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő az 
önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A 2017. évi költségvetési rendelet 
az Áht, az Ávr-ben szabályozottak szerint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével határozza meg a 
bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. Társadalmi és gazdasági 
hatása kismértékű. 

 

2./ A rendelet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet minimális adminisztratív teher jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A rendelet módosításának szükségességét indokolja, az év közben elnyert pályázatok, és a. 
központosított előirányzatok leosztása. Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a 
költségvetés módosítása. 

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

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

 

 
Kengyel, 2017. december 18. 
 
 

Nagy Szilárd  
polgármester  

 
















































