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Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (III. 9.) 

önkormányzati rendelete 

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi 

költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás 

alapján, 6. § (6) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 6. § (7) bekezdése tekintetében 

a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés 

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, 

ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet bevezető 

része helyébe a 2. § szerinti rendelkezés lép: 

2. § 

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet bevezető 

részében a „foglalt” szövegrész helyébe a „meghatározott” szöveg, a „hatáskörében, az” szövegrész 

helyébe a „hatáskörében, a 6. § (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, 6. § (6) bekezdése 

tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 6. § (7) bekezdése tekintetében a Magyarország 2023. 

évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az” szöveg, a „jelölt feladatkörében” szövegrész helyébe a „meghatározott 

feladatkörében eljárva” szöveg, a „valamint” szövegrész helyébe az „a” szöveg, az „§-ában” 

szövegrész helyébe az „§ (1) bekezdés a) pontjában” szöveg és az „eljárva, a” szövegrész helyébe az 

„eljáró” szöveg lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2023. március 10-én lép hatályba. 

4. § 

E rendelet rendelkezéseit a 2023-as költségvetési évre kell alkalmazni.
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Általános indokolás 

A rendelet célja, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 54. §-

ának megfelelően módosítsa Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete bevezető 

részét.  

  

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A rendelet bevezető részének módosítását végzi el. 

A 3. §-hoz  

A rendelet hatályba lépéséről szól. 

A 4. §-hoz  

A rendelet hatályba lépéstől eltérő alkalmazhatóságára utal. 


