
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete 

 
A 2012. évi  költségvetésről szóló  -  a 14/2012.(VI.15.) , 15/2012.(VIII.15.), 17/2012. (IX.21.) 
és 22/2012. (XII.11.), 1/2013. (I.25.)  számú rendelettel  módosított - 2/2012. (II.21.) rendelet 

módosításáról  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében a 2012. évi költségvetés módosításáról – a 
lebontott központi támogatás és átvett pénzeszköz előirányzatának átvezetéséről – az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
3.§ (1) A képviselő-testület a Város és az intézmények együttes 2012. évi    költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét  99.951 eFt-tal emeli  és a költségvetés bevételi és kiadási 
színvonalát        1.129.233.000 Ft-ban állapítja meg.   

 
2.§  

A rendelet  4. § (1) – (4) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
4.§(1) A Képviselő-testület az 1.129.233 ezer Ft bevételi főösszegből  

a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban, 
b.) a felhalmozási célú pénzeszközátvételt 50.935 ezer Ft-ban 
c.) a működési célú bevételt 1.037.648 ezer Ft-ban, 
d.) Előzőből  Intézményfinanszírozási bevételt  341.763 ezer Ft-ban 
e.) a fejlesztési hitelt 0 ezer Ft-ban, 
f.) a működési hitelt 0 ezer Ft-ban, 
g.) a pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
        (2)  A Képviselő-testület  a 99.951 ezer Ft bevételi előirányzat növekedésből  

- központi támogatást    99.145 ezer Ft-ban 
- működési bevételt             0 ezer Ft-ban 
- önkormányzati támogatást              0 ezer Ft-ban 
- helyi adóbevételt             0 ezer Ft-ban  
- működési célú pénzeszköz átvételt         806 ezer Ft-ban   

- fejlesztési hitelfelvételt             0 ezer Ft-ban 
- működési hitelfelvételt             0 ezer Ft-ban   állapítja 

meg. 
  

(3) A Képviselő-testület  az 1.129.233 ezer Ft kiadási főösszegből  
- a személyi juttatások előirányzatát 232.225 ezer Ft-ban, 
- a munkaadói járulékok előirányzatát 58.892 ezer Ft-ban, 
- a dologi kiadások előirányzatát 216.069 ezer Ft-ban,  
- a szociális ellátások előirányzatát 82.210 ezer Ft-ban 
- a pénzeszköz átadások előirányzatát 12.085 ezer Ft-ban, 
- a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 341.763 ezer Ft-ban, 
  a működési kiadások együttes előirányzatát 943.244 ezer Ft-ban, 
- a beruházási kiadások előirányzatát 7.059 ezer Ft-ban, 
- a felújítási kiadások előirányzatát 16.000 ezer Ft-ban, 
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- a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 83 ezer Ft-ban 
  a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 23.142 ezer Ft-ban 
- a céltartalék előirányzatát 48.731 ezer Ft-ban, 
- az általános tartalék előirányzatát 14.881 ezer Ft-ban, 
- a fejlesztési hiteltörlesztés előirányzatát 99.235 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
(4)  A Képviselő-testület a  99.951 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből   

Személyi jellegű juttatást        0 ezer Ft-ban 
Munkaadót terhelő járulékot         0 ezer Ft-ban 
Dologi kiadást  1.950 ezer Ft-ban 
Pénzbeni ellátás       1.652 ezer Ft-ban 
Pénzeszköz átadást              0 ezer Ft-ban 
Intézményfinanszírozási kiadást                0 ezer Ft-ban                     
Működési kiadás összesen                                3.602 ezer Ft-ban 
Fejlesztési kiadást (felújítás)              0 ezer Ft-ban 
Általános tartalékot          453 ezer Ft-ban 
Céltartalékot              0 ezer Ft-ban 
Fejlesztési hiteltörlesztést       95.896 ezer Ft-ban állapítja meg 

3. § 
A rendelet 4/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

  
       A Képviselő-testület  a város költségvetését az  I/1-3. számú melléklet  alapján az alábbiak  szerint 

állapítja meg 1000 Ft-ban.   
        

Bevételi főösszege 754.237 Kiadási főösszege 754.237
előzőből  
- működési bevétel 662.652 - személyi jell.kia. 25.498
- fejlesztési célú bevétel 50.935 - járulék 6.160
- visszatérülések 400 - dologi kiadás 101.532
- működési hitel                           0 - szociális ellátás 82.210
- fejlesztési hitel                0 - pénzeszköz átadás      353.848
- pénzmradvány 40.250 - fejlesztési kiadás 22.142
 - általános tartalék 14.881
 - céltartalék 48.731
 - hiteltörlesztés 99.235

4.§  
A rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat  3.§-ban megállapított  bevételi főösszegének  

forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, továbbá az önállóan működő és 
gazdálkodó, valamint  önállóan működő költségvetési szervek kiadását, ezen belül kiemelt 
előirányzatait az 1. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.  

 
5. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 

 
                                  Mezőfi Zoltán                                             Tömör Józsefné 
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                                                                   polgármester                                                   aljegyző 
 
 
 

Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. február 25. 

 
                                     Tömör Józsefné 
                                              aljegyző 
  


