
POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK 

 

2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 

 módosítás: 6/2011. (IV.19.), 14/2011. (IX.27.), és 6/2012. (V.15.) 

önkormányzati rendelet 

2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelet 

 módosítás: 18/2012. (X.04.) és 4/2013. (V.7.) önkormányzati 

rendelet 

2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet 

 módosítás: 12/2013. (VIII. 6.) és 10/2014. (V.12.) önkormányzati 

rendelet 

2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet 

 módosítás: 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 

2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 

 módosítás: 17/2015. (IX.30.) és 8/2016. (VI.1.) önkormányzati 

rendelet 

2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 

 módosítás: 17/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet 

2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 

 módosítás: 4/2017. (III.10.), 8/2017.(III.30.), 18/2017.(X.30.) és 

8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 

2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet 

 módosítás: 12/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 

 

 

 

 

2019. évi költségvetésről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 

 módosítás: 26/2019. (IX.20.) és 20/2020. (VI.16.) önkormányzati 

rendelet 

2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet 

 módosítás: 9/2020. (III.25.), 15/2020. (V.18.), 22/2020. (VI.16.), 

31/2020. (XI.3.), 33/2020. (XI.12.) és 11/2021. (V. 18.) 

önkormányzati rendelet 

2021. évi költségvetésről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 

 módosítás: 8/2021. (III.23.), 20/2021. (IX. 30.), 26/2021. (XII. 16.) 

önkormányzati rendelet 

2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 

 módosítás:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETEK 

 

2011. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 7/2012. (V.15.) 

önkormányzati rendelet 

2012. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2013. (V.7.) 

önkormányzati rendelet 

2013. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 11/2014. (V.14.) 

önkormányzati rendelet 

2014. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 10/2015. (V.29.) 

önkormányzati rendelet 

2015. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 9/2016. (V.31.) 

önkormányzati rendelet 

2016. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 12/2017. (V.30.) 

önkormányzati rendelet 

2017. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 9/2018. (V.30.) 

önkormányzati rendelet 

2018. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 13/2019. (V.30.) 

önkormányzati rendelet 

2019. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 21/2020. (VI.16.) 

önkormányzati rendelet 

2020. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 12/2021. (V. 18.) 

önkormányzati rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


