
Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 

(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ostoros Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 

valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben és Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra – a következőket 

rendeli el: 

 

1. §Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített 

• a) bevételi főösszegét 467 668 371 Ft-ban 

• b) kiadási főösszegét 467 668 371 Ft-ban állapítja meg.” 

 

2. §(1) Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi 

költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. 

melléklet szerint módosul. 

(2) Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

(3) Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

(4) Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 

(5) Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 

(6) Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 

(7) Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 

3. §Hatályát veszti az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi 

költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 

• a) 1. melléklet szerinti csatolmánya, 

• b) 2. melléklet szerinti csatolmánya, 

• c) 6. melléklet szerinti csatolmánya, 
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• d) 7. melléklet szerinti csatolmánya, 

• e) 10. melléklet szerinti csatolmánya, 

• f) 11. melléklet szerinti csatolmánya. 

 

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba. 

 

 

Böjt László         Vasas Ágostonné 

polgármester          jegyző 

 

 

Ez a rendelet elfogadásra került: 2021. 05.29. 

Ez a rendelet kihirdetésre került: 2021. 05.30. 

 

 

Vasas Ágostonné 

jegyző 
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1. melléklet 

1. Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő csatolmánnyal egészül 

ki: 

„1. melléklet 2.2020.kv.2021.05.31..pdf” 

2. melléklet 

1. Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő csatolmánnyal egészül 

ki: 

„2.melléklet 2.2020.2021.05.31..pdf” 

3. melléklet 

1. Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő csatolmánnyal egészül 

ki: 

„6. melléklet 2.2020.kv.2021.05.31..pdf” 

4. melléklet 

1. Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő csatolmánnyal egészül 

ki: 

„7. melléklet 2020.kv.2021.05.31..pdf” 

5. melléklet 

1. Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő csatolmánnyal egészül 

ki: 

„9. melléklet 2020.kv.2021.05.31..pdf” 

6. melléklet 

1. Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő csatolmánnyal 

egészül ki: 
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„10. melléklet 2020.kv.2021.05.31..pdf” 

7. melléklet 

1. Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő csatolmánnyal 

egészül ki: 

„11. melléklet 2020.kv.2021.05.31..pdf” 
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