
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (...) önkormányzati rendelete 

 

a 2019. évi költségvetésről szóló 

2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § -a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés 

bevételi főösszegét 154.233.110 Ft – ban, kiadási főösszegét 154.233.110 Ft – ban 

állapítja meg.” 

 

2. § A rendelet 3.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

 

„ (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a 

következőképpen állapítja meg: 

a) személyi juttatások    9.189.640 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok    3.069.602 Ft 

c) dologi jellegű kiadások  42.620.758 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.200.000 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 56.258.110 Ft 

    ebből általános tartalék 51.391.617 Ft 

f) beruházások                                                                       16.150.000 Ft 

g) felújítások 7.540.000 Ft 

h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft 

h) finanszírozási kiadások 3.205.000 Ft  

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a 

következőképpen állapítja meg: 

         a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.065.259 Ft 

b) közhatalmi bevételek 72.420.000 Ft 

c) működési bevételek                                                             3.595.000 Ft 

d) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 0 Ft 

f) felhalmozási bevételek           0 Ft 

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft 

h) finanszírozási bevételek       71.152.851 Ft 

    ebből költségvetési maradvány igénybevétele             68.382.851 Ft.” 

 

3. § A rendelet 1-10. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-10. melléklete lép. 

 

4. § A rendelet 6. § (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

         

        „a) óvodás gyermek esetén 15.000 Ft/fő; általános iskolás és középiskolás gyermek 

esetén 25.000 Ft/fő; 



b) nappali felsőoktatásban részt vevő képzésére tekintettel megállapított települési 

támogatás összege 40.000 Ft/fő/hó.” 

         

5. §  Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

 

  

 Kardosné Csaba Gyöngyi Tóthné dr.Titz Éva 

 polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

A kihirdetés napja: 2019.                                                                            

   Tóthné dr. Titz Éva 

   jegyzőt helyettesítő aljegyző 


