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R E N D E L E T  -  T E R V E Z E T 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

......../2015. (IX….) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015.(II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

1. § 

A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

 Kiadási főösszegét    932 472 E Ft 

 Bevételi főösszegét     932 472 E Ft-ban állapítja meg.” 

2. § 
 

A Rendelet 
a) R. 1.1. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 1.1. számú melléklete, 
b) R. 1.2. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 1.2. számú melléklete, 
c) R. 1.3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 1.3. számú melléklete, 
d) R. 1.4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 1.4. számú melléklete, 
e) R. 2.1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete, 
f) R. 2.2. számú melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete, 
g) R. 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete, 
h) R. 4. számú melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete, 
i) R. 6. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete, 
j) R. 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete, 
k) R. 9.1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7.1. számú melléklete, 
l) R. 9.2. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7.2. számú melléklete, 
m) R. 9.3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7.3. számú melléklete, 
n) R. 9.4. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7.4. számú melléklete, 

lép. 
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Záró rendelkezés 

3. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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....................................... 
Szalóki Géza 
polgármester 

 
 
 
 

Harmath Hajnalka 
jegyző 

Záradék: 
 A rendelet kihirdetve: 
 
 Győrújbarát, 2015. szeptember ... 
 
       

 
 

....................................... 
Harmath Hajnalka 

jegyző 

   
 


