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Gulács község képviselő testületének 12/2015 (IX.8..) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi 

költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

Gulács község  Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. 

(II.17.) rendelet (továbbiakban: Rendelet ) 3. § (1)  bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 

 

a)          312 701  E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel                                  

                                                                                   

            aa)        244 673E Ft   működési költségvetési bevétellel                      

            ab)          68 028  E Ft  felhalmozási költségvetési bevétellel 

 

 

b)         312 701 E Ft  tárgyévi költségvetési kiadással                                

            ba)       244 673  E Ft  működési költségvetési kiadással                           

            bb)         68 028  E Ft felhalmozási költségvetési 

kiadással                                     

 

            c)          - 19 600 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 

               19 600 E Ft működési célú külső finanszírozású . 

 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és a 

költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, valamint kiemelt előirányzatok 

szerinti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú 

pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1 és 1.2 

mellékletei  helyett a jelen rendelet 1.1 és 1.2 mellékletei  alapján határozza 

meg a Képviselő-testület. 

 

2. §(1) A 1. § (1) bekezdésében megállapított működési és felhalmozási célú 

bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a rendelet 2.1 és 2.2 

mellékletei  helyett a jelen rendelet 2.1 és 2.2 mellékletei  alapján határozza 

meg.  



(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások 

kiadásainak  beruházásonkénti részletezését a   6 .  melléklet helyett a jelen 

rendelet 3. melléklete szerint határozza meg. 

(3) A 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások 

önkormányzati, önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti 

megoszlását,  a 9. mellékletek helyett a jelen rendelet 4.1 és 4.2 mellékletei 

szerint határozza meg. 

 

 

3. §  Ez a rendelet 2015. szeptember 8. napján kihirdetésre került. 

        Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon hatályát veszti. 

       

Vassné Szűcs Róza  s.k.                                                                  Ujvári Judit s.k. 

    jegyző                                                                                     polgármester 

 
 


