
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2014.( VII.14.)önkormányzati rendelet-tervezete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

7/2014.( II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására 

vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az 

önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe jelen rendelet 1. § lép. 

 

"1.§ (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és 

felhalmozásai bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány.  
A felhalmozási célú támogatást megelőlegező rövid lejáratú hitelt, fejlesztési célú rövid lejáratú 

hitelek bemutatását az 7. számú melléklet tartalmazza." 

 

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 

5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 

6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 

7. § A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 

8. § A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 

9. § A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 

10. § A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. 

11. § A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép. 

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

 

 

 

 

     Fazekas Gábor                                          dr. Marinka Nikolett 

      alpolgármester                                                 aljegyző 

 

Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 

Cece, 2014. július 14. 

 

 

           dr. Marinka Nikolett 

                                                                                                 aljegyző 


