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Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
5/2019.  (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 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. § Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege 251.392.861 Ft, 
melyet forrásonként bontásban az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 251.392.861 Ft. 
(3) A költségvetési egyenleg összege: (-) 57.564.997.Ft. A költségvetési egyenleg hiány. 

a) működési költségvetési egyenleg: (-) 59.618.166 Ft. A működési egyenleg hiány. 
b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 2.053.169 Ft. A felhalmozási egyenleg többlet. 

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: 
a) bevétel: 

aa) belföldi finanszírozás bevételei: 140.657.506 Ft. 
b) kiadás: 

ba) belföld i finanszírozás kiadásai: 83.092.509 Ft. 
(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 0 Ft, az 1. melléklet szerint.” 

 
2. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdés 

a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Működési bevételek előirányzata 55.530.735 Ft:” 

 
b) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.893.090 Ft:” 
 

c) b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ba) kötelező feladat 5.893.090 Ft” 

 
(2) Az Ör. 4. § (2) bekezdés  

a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 55.204.620 Ft” 

 
b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételei 55.204.620 Ft:” 
 

c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„aa) kötelező feladat 55.204.620 Ft  

 
(3) Az Ör. 4. § (3) bekezdés 
a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 140.657.506 Ft” 

 
b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) belföldi finanszírozás bevételei 140.657.506 Ft:” 
 

c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„aa) kötelező feladat 140.657.506 Ft” 

 



 
 

 2/3 

3. § (1) Az Ör. 5. § (1) bekezdés 
a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve.     
Működési kiadások előirányzata 115.148.901 Ft:” 

 
b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) személyi juttatás 16.910.069 Ft:” 
 
c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„aa) kötelező feladat 16.910.069 Ft” 
 
d) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.480.659 Ft:” 
 
e) b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ba) kötelező feladat 3.480.659 Ft” 
 

f) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) dologi kiadások 20.894.000 Ft:” 

 
g) c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ca) kötelező feladat 20.894.000 Ft” 
 
h) e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e) egyéb működési célú kiadások 72.907.970 Ft:” 
 
i) e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ea) kötelező feladat 72.907.970 Ft” 
 

(2) Az Ör. 5. § (2) bekezdés 
a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 53.151.451 Ft:” 
 

b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) beruházások 4.386.550 Ft:” 

 
c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„aa) kötelező feladat 4.386.550 Ft.” 
 
d) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) egyéb felhalmozási célú kiadások 187.500 Ft:” 
 

e) b) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ca) kötelező feladat 187.500 Ft.” 

 
(3) Az Ör. 5. § (3) bekezdés 

a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Finanszírozási kiadások előirányzata 83.092.509 Ft 

 
b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) belföldi finanszírozás kiadásai 83.092.509 Ft:” 
 

c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„aa) kötelező feladat 83.092.509 Ft.” 
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4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
5. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
6. § Az Ör.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 
7. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  
 
8. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 
9. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
 
10. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
 
11. § Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
 
12. § Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
 
13. § Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
 
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 

(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a kőröstetétleni községháza 
hirdetőtábláján. 

 
 
 

Dr. Diósgyőri Gitta  Pásztor Imre  
címzetes főjegyző polgármester 
 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2019 évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet – 1-10. 
mellékleteivel együtt - a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hirdetőtábláján, 2019. szeptember 24-
étől szeptember 27-ig történt kifüggesztéssel került kihirdetésre. 
 
Cegléd, 2019. szeptember 27. 
  
 
                            Dr. Diósgyőri Gitta 
  címzetes főjegyző 
 


