
KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 6/2020.(III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

   „ 3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek együttes 2019. évi költségvetését az alábbiakban határozza meg: 
 

a) bevételi főösszegét                                    1.602.185 EFt –ban 

b) kiadási főösszegét                                     1.602.185 EFt –ban 

                                                          

határozza meg, 
 

(2) Működési bevételek:                                599.747 EFt.                           

 

a)Intézményi működési bevételek                             176.020 EFt. 

aa) intézményi folyó bevételek                                  175.821 EFt. 

ab) működési célú átvett pénzeszköz                                199 EFt.                         

b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei       38.782 EFt.     

ebből: 
ba) vagyoni típusú adók                                             4.496 EFt.                                               

bb) termék és szolg. adói                                           30.335 EFt.                                           

bc) egyéb közhatalmi bevételek                                  1.134 EFt.                                    

bd) gépjárműadó                                                          2.817 EFt. 

                                                          

(3)  Támogatás értékű működési bevételek                           167.064 EFt.                  

ebből: 
a) támogatás OEP-től                                                            11.351 EFt.                 

b) elkülönített állami pénzalapok                                           99.591 EFt.                         

c) mezőőri támogatás                                                                          1.080 

EFt.                                                                        

d) egyéb fejezeti kezelésű támogatás                                                25.432 EFt.                            

e) Közös Önkormányzati Hivatal támogatás                          6.048 EFt.                          

f) önkormányzati költségvetési szervi támogatás                  23.462 EFt. 

g) központosított előirányzat                                                         0 EFt. 

h) működési célú visszatérítendő támogatás megtér.                   100 EFt. 

                                                                              

(4) Központi költségvetési támogatás                                               172.164 EFt. 

ebből: 
 a) helyi önkormányzat működési támogatása                                  75.246 EFt.                                 

 b) települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása        81.369 EFt.                                

 c) önkormányzatok kulturális feladatok támogatás                          2.635 EFt.  



 d) kiegészítő működési célú támogatás                                            12.914 EFt.    

                                                                                                              

(5) Pénzmaradvány igénybevétele                                              819.849 EFt. 

ebből: 
a) működési célú                                                       45.717 EFt. 

b) felhalmozási célú                                                  774.132 EFt. 

 

(6) Felhalmozási célú bevétel                                                      228.306 EFt. 

     

(7) Működési kiadások :                                                                519.798 EFt. 

ebből: 
 a)  személyi jellegű kiadások                                    281.426 EFt. 

 b) munkaadókat terhelő járulékok                                         48.064 EFt. 

 c) dologi kiadások                                                    190.308 EFt. 

 

(8) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                                          29.154 EFt. 

ebből: 
     a) társadalmi és szociális kiadás                              20.155 EFt. 

     b) egyéb működési célú kiadások                              5.388 EFt. 

     c) egyéb visszafizetési kötelezettség                         3.511 EFt. 

     d) működési célú visszatérítendő támogatás                 100 EFt. 

 

 (9) Felhalmozási kiadás                                                               1.047.453 EFt. 

 

 

(10) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                     5.780 EFt. 

(11) A költségvetési létszámkeretet 146 főben állapítja meg, 
ebből: 
a) köztisztviselő 13 fő 

b) közalkalmazott 33 fő 

c) közfoglalkoztatott 99 fő 

d) üres állás 1 fő 

 

2.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 3.§-ban megállapított 
bevételi főösszeg forrásonkénti megbontása című 1. melléklete helyébe e Rendelet 1. melléklete lép. 
 

3.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a  költségvetés kiadásai 
című 2. melléklet helyébe, e Rendelet 2. melléklete lép. 
 

4.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási 
célú pénzeszközátadásai című 3. melléklet helyébe e Rendelet 3. melléklete lép. 
 

5.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a szociálpolitikai ellátások 
című 4. melléklete helyébe e Rendelet 4. melléklete lép. 
 

6.§ 



Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a fejlesztési célú bevételi és 
kiadási előirányzatok című 5. melléklete helyébe e Rendelet 5. melléklete lép. 
 

7.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének költségvetési szervenkénti 
és kormányzati funkcióként kiadási és bevételei előirányzatai című 6. melléklet helyébe e Rendelet 6. 
melléklet lép. 
 

8.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének költségvetési szervenkénti 
(címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt– előirányzatait című 7. melléklet helyébe e Rendelet 7. 

melléklete lép. 
 

9.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének az önkormányzat 
előirányzat felhasználási terve elnevezésű 8. melléklet helyébe e Rendelet 8. melléklete lép. 

10.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a Kevermesi Közös 
Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásai című 9. melléklet helyébe e Rendelet 9. melléklete lép. 
 

11.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a 2019. évi költségvetés 
engedélyezett létszámkerete című 10. melléklet helyébe e Rendelet 10. melléklete lép. 

12.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a helyi önkormányzat 
költségvetési támogatása című 11. melléklet helyébe e Rendelet 11. melléklete lép. 
 

13.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a Kevermesi Nagyközség 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 12. melléklet helyébe 
e Rendelet 12. melléklete lép. 
 

14.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a Kevermesi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 13. melléklete 
helyébe e Rendelet 13. melléklete lép. 
 

15.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a Kevermesi Családsegítő, 
Gondozási és Szociális Központ 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 14. 
melléklet helyébe e Rendelet című 14. melléklete lép. 

16.§ 

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének a Kevermesi Önkormányzat 
vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai című 15. melléklet helyébe e Rendelet 15. melléklete 
lép. 

17.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

                                        Lantos Zoltán sk.                                                         Gácsér Béla sk. 

                                           polgármester                                                                  jegyző 

 














































