
Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2015. ( III. 11. ) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II.24) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (X.29.) 

önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontjában, az (5) bekezdés h) pontjában, 

valamint a (7) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sajópálfala 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el: 

 

 

1. §     (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pontjában meghatározott „172 425 E Ft-ban” 

szövegrész helyébe az „149 393 E Ft-ban” szöveg lép. 
 

(2) A Kr. 2. § b) pontjában meghatározott „172 425 E Ft-ban” szövegrész helyébe az  

 „159 691 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

(3) A Kr. 2. § c) pontjában meghatározott „25 674 E Ft-ban” szövegrész helyébe az  

 „26 019 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

            (4) A Kr. 2. § d) pontjában meghatározott „15 376 E Ft-ban” szövegrész helyébe az  

 „15 721 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

            (5) A Kr. 2. § e) pontjában meghatározott „187 801 E Ft-ban” szövegrész helyébe az  

 „175 412 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

            (6) A Kr. 2. § f) pontjában meghatározott „187 801 E Ft-ban” szövegrész helyébe az  

 „175 412 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

 

2. § (1) A Kr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

 (2)  A Kr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

 (3)  A Kr. 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

  

 (4)  A Kr. 2.3. melléklet helyébe az 4. melléklet lép 

 

 (5)  A Kr. 3. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 

 

 (6) A Kr. 3.1. melléklete helyébe az 6. melléklet lép. 

 

 (7) A Kr. 3.2. melléklete helyébe a  7. melléklet lép. 

 

 (8)  A Kr. 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
 



 (9)  Kr. 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
 

 (10)  A Kr. 5.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

 

 (11)  A Kr. 5.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 

 (12)  A Kr. 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

 

 (13)  A Kr. 7. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

 

 (14)  A Kr. 20. melléklet helyébe a 14. melléklet lép. 

 

 (15)  A Kr. 22. melléklet helyébe a 15. melléklet lép. 

 

 

 

 
  

 4.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

MOLNÁRNÉ CSEH MÁRIA S.K.     FEKETE ZOLTÁN  S.K. 

               jegyző               polgármester 


