
 

CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

8/2020. (VI.25.) számú rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II. 13.) számú rendelete módosításáról 

Csökmő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csökmő Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 25.) számú Önkormányzati rendelet 23. § (6) számú 

bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 13.) számú rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését: 

 

 1 105 198 E Ft Bevételi főösszeggel 

 1 105 198 E Ft Kiadási főösszeggel 

 0 E Ft Egyenleggel 

állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.” 

2. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 



 

(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 

(11) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 

(12) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép. 

(13) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép. 

(14) A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép. 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Csökmő, 2020. június 25. 

 Nagy Tibor Fülöpné dr. Kerti Judit 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A kihirdetés időpontja: 2020. június 25. 

 Fülöpné dr. Kerti Judit 

 jegyző 

 


