
NEMESREMPEHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 

2/2014. (II. 5) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR ŐL SZÓLÓ 
2/2013. (I. 30.) rendeletének módosításáról 

 
 
Nemesrempehollós  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f. pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 
143. § (4) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) 
bekezdés végrehajtására az önkormányzat költségvetése szabályozása érdekében az 
önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésére jogalkotási hatáskörében 
eljárva az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2013. (I. 30.) számú rendeletét 
(továbbiakban: rendelet) módosító rendeletet alkot. 

 
1. § 

 
 A rendelet 3. § (1) – (2) bekezdése 
(1) Az önkormányzat éves költségvetésének bevételi főösszege 27.223 ezer ft. 
(2) Az önkormányzat éves költségvetésének kiadási főösszege 27.223ezer ft. 
szövegrész helyébe 
 
(1) Az önkormányzat éves költségvetésének bevételi főösszege 27.988 ezer ft 
(2) Az önkormányzat éves költségvetésének kiadási főösszege   27.988 ezer ft 
szöveg lép. 
 

2.§ 
 
A rendelet 6. § (1) bekezdése 
(1) A közös önkormányzati hivatal 2013. évi bevételei 33.150 ezer ft, kiadása 33.150 ezer  
     ft. 
szövegrész helyébe 
 
(1) A közös önkormányzati hivatal 2013. évi bevételei 35.219 ezer ft, kiadása 35.219 ezer 
      ft. 
szöveg lép. 

3. § 
 

 
(1) A rendelet 7. §-a 
Az önkormányzat 2013. évi tartaléka 324 ezer ft 
szövegrész helyébe 
 
Az önkormányzat 2013. évi tartaléka 0 ezer ft. 
szöveg lép. 
 
 
 
 



4. § 
 
 

(1) A rendelet 1-2. számú mellékletének helyébe e rendelet 1-2. számú melléklete lép. 
(2) A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 
(3) A rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 
(4) A rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. 
 

5. § 
 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
Nemesrempehollós, 2014. január 30. 
 
 
 
Paksiné Kecze Tünde                                                                            Dr.  Takács Ervin 
 polgármester                                                                                                  jegyző 
 
 
A rendelet az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően 2014. február 5-én kihirdetésre 
került. 
 
 
Nemesrempehollós, 2014. február 5. 
 
                                                                                                          Dr.  Takács Ervin 
                                                                                                                       jegyző   

 
 


