
 

Kékkút Község Önkormányzata Polgármesterének  

 

5/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi  

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

 

 
Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti 

hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben 

kihirdetett veszélyhelyzetben 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 174.293.166 Ft-ban, kiadási főösszegét 174.293.166 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    17.753.750 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok    3.739.462 Ft 

c) dologi jellegű kiadások  43.919.206 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.200.000 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 61.088.848 Ft 

    ebből általános tartalék 55.811.256 Ft 

f) beruházások                                                                       16.758.800 Ft 

g) felújítások 11.515.100 Ft 

h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft 

i) finanszírozási kiadások 3.318.000 Ft  

 

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

következőképpen állapítja meg: 

         a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.013.516 Ft 

b) közhatalmi bevételek 79.764.196 Ft 

c) működési bevételek                                                             4.737.104 Ft 

d) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11.008.499 Ft 

f) felhalmozási bevételek           0 Ft 

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft 

h) finanszírozási bevételek       71.746.851 Ft 

    ebből költségvetési maradvány igénybevétele             68.382.851 Ft.” 

 

 



 

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

         

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

 

 

  

 

 Kardosné Csaba Gyöngyi dr. Szabó Tímea 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2020. június 12.                                                                             

 

 

   dr. Szabó Tímea 

   jegyző 


