
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
 

8./2015. ( IV.22. ) önkormányzati rendelete 
a 2015. évi  költségvetésr ől szóló 3/2015. (III.12.) rendelet 

módosításáról  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 
2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R.) módosításáról - a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 
A R. 4. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

 
    

„4.§ (2) A 931.262 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

Önkormányzat összesen: 
 

Beruházás 0 ezer Ft-ban
Felújítás 18 589 ezer Ft-ban

Fejlesztési célú kiadás összesen 18 589 ezer Ft-ban

Személyi jellegű juttatás 183 989 ezer Ft-ban

Munkaadót terhelő járulékok 45 197 ezer Ft-ban

Dologi kiadás 158 721 ezer Ft-ban

Támogatásértékű kiadás 1 176 ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 7 028 ezer Ft-ban

Költségvetési szervek támogatása 172 185 ezer Ft-ban

Szociális ellátás 40 957 ezer Ft-ban

Működési kiadás 609 253 ezer Ft-ban

Tartalék 303 420 ezer Ft-ban

Költségvetési kiadások összesen 931 262 ezer Ft-ban

” 
 

2.§ 
 

A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

 
„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének  bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg  
                                                                                                                  (1.000 Ft-ban)  
 



Bevételi főösszeg 749 808 Kiadási főösszeg 749 808

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 26 390 Személyi jellegű kiadás 82 561

Támogatásérték bev. 93 408 Járulék 18 541

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 105 351

Helyi adó 286 850 Pénzbeni ellátás 40 957

Átengedett adó 8 120 Támogatásértékű kiadás 1 176

Központi támogatás 114 964 ÁHT-n k. pe. Átadás 7 028

Működési bevétel össz. 529 732 Intézményfinanszírozás 172 185

Fejlesztési célú bevétel 18 332 Fejlesztési kiadás 18 589

Pénzmaradvány 201 744 Tartalék 303 420

” 
 

3.§ 
 

A R. kiegészül a 24/A.§-al.  
 
                                                                       „24/A. § 
 

(1) A Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (TKB) elnevezéssel ad hoc 
bizottságot hoz létre.  

(2) Az ad hoc bizottság tagjainak a következő személyeket jelöli ki: 
a) alpolgármester 
b) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese 
c) Szociális Bizottság elnökhelyettese 

(3) Az ad hoc bizottság tagjain kívül külsős segítőket is igénybe vehet. 
(4) Az ad hoc bizottság működési szabályzatát a Képviselő-testület hagyja jóvá. 

 
(5) Az ad hoc bizottság ellátja az alábbi feladatokat: 

 
a) Működési Szabályzata szerint támogatást állapít meg Rétság Város 

Önkormányzatának éves költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb szabadidős 
szolgáltatás” keretből a helyi civil szervezetek, civil szerveződések, közösségek, 
egyesületek, alapítványok által szervezett szabadidős, sport és kulturális programok, 
valamint a helyi általános iskola és óvoda által a gyermekek részére szervezett 
szabadidős, oktatási, sport és kulturális programok utazási költségeinek és belépő 
díjainak fedezésére. 

b) A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz a költségvetés „Mindenféle egyéb 
szabadidős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni módosítására. 

c) Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, 
egyesületekkel, valamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel. 

d) Figyelemmel kíséri a város által rendezett ünnepségek, megemlékezések 
programjait, és egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, jóváhagyja 
azokat. 

 
(6) Az ad hoc bizottság meghozott döntéseiről az alpolgármester, (távollétében a PVB 

elnökhelyettese, vagy az ő távolléte esetén az SZB elnökhelyettese) köteles a 
Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni.” 

 
 

4.§ 
 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 



(2) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
(3) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 

 
5.§ 

 
(1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete 

lép. 
 
 

6.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Var ga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
 
 
 

Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április 22. 

 
 
 
                                           dr. Varga Tibor 
                                                jegyző 
 


