
ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (IV.30) önkormányzati 

rendelettel módosított 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaszántó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

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

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (I.30.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő – testület az önkormányzat 2014.évi költségvetését: 

188.464  e Ft bevételi főösszeggel, ezen belül: 

141.063 e Ft költségvetési bevétellel 

47.401 e Ft finanszírozási bevétellel, 

 - ebből 7.095 e Ft maradvány 

 - ebből 40.306 e Ft betét megszüntetés 

188.464 e Ft kiadási főösszeggel, ezen belül: 

153.158 e Ft költségvetési kiadással 

35.306 e Ft finanszírozási kiadással 

 - ebből betételhelyezés 35.306 e Ft. 

 

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -12.095 e Ft, 

Finanszírozási bevétek és kiadások egyenlege: +12.095 e Ft. 

Állapítja meg. 

 

2. § „  (1) A Rendelet 1.1 melléklete helyébe e Rendelet 1.1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 1.2 és 1.3 melléklete helyébe e Rendelet 1.2 és 1.3 

melléklete lép. 

(3) A Rendelet 2.1 és 2.2. melléklete helyébe e Rendelet 2.1 és 2.2. 

melléklete lép. 

(4) A Rendelet 6. és 7. melléklete helyébe e Rendelet 4. és 5. melléklete 

lép 

(5) A Rendelet 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5., 3.6.,3.7, 3.8, 3.9, 3.10. melléklet e 

helyébe e Rendelet 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5., 3.6.,3.7, 3.8, 3.9, 3.10. melléklete 

lép. 

(6) A Rendelet 1. tájékoztató tábla helyébe e Rendelet 1. tájékoztató tábla 

lép. 

(7) A Rendelet 2. tájékozató tábla helyébe e rendelet 2. tájékoztató tábla 

lép. 

(8) A Rendelet 3. tájékoztató tábla helyébe e Rendelet 3. tájékoztató tábla 

lép.” 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Zalaszántó, 2014. június 18. 



 

                           Hériné Paul Beatrix                                         Farkas Lajos 

                                     jegyző                                                   polgármester 

 

Kihirdetve: Zalaszántó 2014-06-26 

 

                                                                                               Hériné Paul Beatrix 

                        jegyző 

 


