
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015(XII.21.) 

önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (XII. 18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, 

figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 

Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. 

évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének (a 

továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének 

bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 171.665 

ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint. 

(2) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének 

kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 171.665 

ezer forintban állapítja meg e rendelet 2. melléklete szerint.” 

 

 

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. 

 

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 



6. § A Rendelet 4.a melléklete helyébe a 4.a. melléklet lép. 

 

7. § A Rendelet 4.b. melléklete helyébe a 4.b. melléklet lép. 

 

8. § A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 

 

9. § A Rendelet 5.a  melléklete helyébe a 5.a.  melléklet lép. 

 

10. § A Rendelet 5.b melléklete helyébe a 5.b.. melléklet lép. 

 

11.  § A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép. 

 

 

12. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

 

13. § A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

 

14.  §  A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

 

15.  § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. 

napon hatályát veszti. 

 

Nagykarácsony, 2015. november 24. 

 

Müller Miklós                         Szabóné Nyigrényi Judit 

polgármester                           jegyző 



Záradék: 

 

A rendelet kihirdetve 2015. december 21-én 

 

Szabóné Nyigrényi Judit 

  jegyző 
















































