
Rétság Város Önkormányzata képvisel  – testületének 

12./2010./VII.06. / rendelete 

A 2010. évi költségvetésr l szóló 6/2010/ IV.12./ számú önkormányzati rendelet 
módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. Évi 
XXXVIII. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján, a 2010. évi költségvetés módosításáról – a lebontott 
központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás 
el irányzatának átveszetésér l – az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ (1) A képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi    
költségvetésének bevételi és kiadási f összeget:                148.599.000 Ft-tal 

           emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát        884.770.000 Ft-ban              
           állapítja meg.   

      (2)  A 148.599.000 ezer Ft bevételei el irányzat növekedéséb l
- központi támogatás 42.703 ezer Ft 
- m ködési bevétel 1.523 ezer Ft 
- m ködési célú pénzeszköz átvétel 15.101 ezer Ft 
- m ködési hitel felvét -1.152 ezer Ft 
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 10.700 ezer Ft 
- fejlesztési hitel felvét 79.724 ezer Ft 

        (3) Az el irányzat módosítást követen a 884.770.000 Ft bevételi el irányzatból 
M ködési bevétel 48.154 ezer Ft 
Egyéb bevétel 474 ezer Ft 
M ködési célú pénzeszköz átvétel 68.319 ezer Ft 
Helyi adó 220.500 ezer Ft 
Átengedett adó 50.918 ezer Ft 
M ködési hitel 48.818 ezer Ft 
Központi támogatás 195.835 ezer Ft 
Fejlesztési célú bevétel 62.142 ezer Ft 
Fejlesztési hitel 142.408 ezer Ft 
Fejlesztésre átvett pénzeszköz 34.913 ezer Ft 
Pénzmaradvány 12.289 ezer Ft 

2.§   (1) A 2010. évi költségvetés kiadási el irányzata 148.599 eFt-tal az alábbiak szerint módosul. 

Megnevezés Önkormányzat összesen: 

Fejlesztési célú kiadás összesen 93.364 ezer Ft 
El z b l: felújítás 2.005 ezer Ft 
                Intézményi felhalmozás 90.424 ezer Ft 
                Pénzeszköz átadás 935 ezer Ft 
M ködési célú kiadás összesen 55.235 ezer Ft 
El z b l:
                személyi jelleg  juttatás 46.253 ezer Ft 
                munkaadó terhel  járulékok 12.552 ezer Ft 
                dologi kiadás 19.957 ezer Ft 
                szociális ellátás 23.114 ezer Ft 
                Pénzeszköz átadás -2.125 ezer Ft 
                M ködési tartalék -44.516 ezer Ft 
Költségvetési kiadások  mindösszesen 148.599 ezer Ft 
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(2) Az el irányzat módosítást követen a 884.770.000 Ft kiadási el irányzatból 

Megnevezés Önkormányzat összesen: 
Személyi jelleg  kiadás 288.593 ezer Ft 
Munkaadói járulék 73.148 ezer Ft 
Dologi kiadás 211.317 ezer Ft 
Pénzbeni ellátás 41.131 ezer Ft 
Pénzeszköz átadás 36.777 ezer Ft 
M ködési tartalék 9.046 ezer Ft 
Likvid hitel visszafizetés 27.352 ezer Ft 
Fejlesztési hitel törlesztés 10.000 ezer Ft 
Fejlesztési tartalék 0  ezer Ft 
Fejlesztési célú átadás 54.007 ezer Ft 
Fejlesztési kiadás 133.399 ezer Ft 

3.§      Az 1.§-ban megállapított bevételi el irányzat változás és módosított el irányzat  
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a m ködési és felhalmozási 

bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú, 
- intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 

4.§      Az 1. §-ban megállapított kiadási el irányzat változás és módosított el irányzat 
- önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint m ködési és 

felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A . számú, 
- költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt el irányzatait a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

5.§      Felhalmozási kiadások el irányzat változását és módosított el irányzatát feladatonként /címenként/ 
a 4. számú melléklet tartalmazza. 

6.§      Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Rétság, 2010. június 29. 

                         Mez fi Zoltán                                                          Fejes Zsolt 
                          polgármester                                                               jegyz

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:  2010.július 06. 

             
                                    Fejes Zsolt 
                                        jegyz


