Máttavetebéty Közs ég Önkorm ányzatának Képvisető-testülete
4

/2016. CV.12.) önkotmányzati

tendelete

az önkorm ány zat 20!5. évi költs égvetésének mó dosítás ától
Mátraverebély Község Önkormányz^tán^k képviselő-testiilete az önkormátyzat 2015. évi költtendeletét (továbbiakban: Kx.) az államháztar-

ségvetésétőlszóló 1 /2015, (II.05.) önkormányzati

tasrő| sző|ő 201,1,. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatáíozott felhatalmazás a|apján
az -&laptörvény 32.

cikk

önkormányzatabőI

sző|ő 2017. évi CLXXXIX. tv. 111. §. (1)-(3) bekezdésébenmeghatáíozott

(1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében,

feladatkörében eljárva a következők

valamintMagyarország

szerint módosítja:

1.§.

Az önkormányzat201,5.

évi költségvetésétől szóló 1 /2015. (II.05.) önkormányzati

vábbiakban: Önkt.) . 3.§ (1)

-

Q) bekezdések helyébe a következő 3 § (1)

-

tendeletét (to-

(3) bekezdések lép-

nek.
(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat2015.

évi összesített költségvetésének bevéteü főösz-

szegét 483.797 e Ft-ban állapígameg,
(2) A Képviselő-tesület az Önkormányzat201,5.
gét 483,797 e Ft-ban állapíga meg.
(3)

A Képviselő-testiilet az Önkotmányzat

évi összesített költségvetésének kiadási főössze-

2075,évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és

kiadásokat a tendelet melléklete szer{nt fogadja el.

Á Kí. 4.§ bekezdések helyébe a követ}ező 4 §

(1)

-

(3) bekezdések lépnek,

(1) A Képviselő-testii{et az Óvoda 2075, évi gazdálkodásának bevéteü főösszegét32,848 e Ft-ban
á|lapígameg.

(2)

A Képviselő-testi.ilet az Óvoőa

2075. évi gazdálkodásának kiadási főösszegér.32.848 e Ft-ban

állapiga meg.
(3)

A Képviselő-tesület az Óvoda

201,5.évl, gazdáIkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadáso-

kat a rendelet melléklete szetjnt fogadja

e|.

Á Kí. 5.§

(1)

-

(3) bekezdések helyébe a

következő 5 § (1)

-

(3) bekezdések lépnek.

(1) A Képviselő-testi.ilet a Közös ÖnkormányzaúíItvatal201,5. éi gazdálkodásának bevéteü főösszegét 51.181 e Ft-ban állapí§a meg.
(2)

A

Képviselő-testi.ilet a Közös

ÖnkormányzaaHjvatal2015. évi gazdálkodásának kiadási fő-

összegét 51.181 e Ft-ban állapiga meg.

(3) A Képviseló-testiilet a Közös ÖnkormányzaiHivatal2075,évi gazdálkodásához kapcsolódó
bevételeket és kiadásokat a rendelet melléklete szerint fogadja el.

2.§

A tendelet

a kihitdetését követő

napon lép hatályba.
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