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Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott 
eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, figyelemmel az „Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) 
bekezdésére, és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára, 
Berkesd Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 

  
11..  §§  

  

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, a 
3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete, a 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 5. melléklete 
helyébe e rendelet 5. melléklete, 8. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete, a 10 melléklet helyébe e 
rendelet 7. melléklete, a 11. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

  
22..  §§  

  
(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Berkesd Község Önkormányzat 2019. évi bevételeit 293.368.728 Ft-ban, kiadásait 293.368.728 Ft-ban 
határozza meg.  
  
(2) A rendelet 2.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege (Ft) 
Működési 
bevételek 

Működési 
kiadások 

Tárgyévi bevétel-
kiadás egyenlege 

Előző évi 
pénzmaradvány 
igénybe vétele 

működésre 

Egyenleg 

154.386.873 167.721.655 -13.334.782 13.334.782 0 
Felhalmozási 
bevételek 

Felhalmozási 
kiadások 

Tárgyévi bevétel-
kiadás egyenlege 

Előző évi 
pénzmaradvány 
igénybe vétele 
felhalmozásra 

Egyenleg 

77.279.371 125.647.073 -48.367.732 48.367.732 0 
 
(3)  A rendelet 2.§. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Az Önkormányzat 2019. évi 
a) helyi adó bevételének összege: 8.433.263 Ft, 
b) Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 133.035.531 Ft,  
c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 75.863.931 Ft, 
 melyből az európai uniós forrásból hazai társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek 
 bevételei 75.863.931  Ft. 
 

 



  
33..§§  

  

E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.   

 
Hermann-né Rattinger Mária Éva                              Ruppert Edina  
     polgármester        jegyző  
 
Záradék: 
E rendelet Berkesd községben kihirdetésre került. 
 
Berkesd, 2020. február 14. 
          Ruppert Edina jegyző felhatalmazásával: 
        
       Hendzselné Papp Ilona     
        aljegyző 


