
 
 

1 oldal a 3 oldalból 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2014. ( III. 03.) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.22.) 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 2013. évi költségvetés 
módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, 
valamint a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
3.§ A Képviselő-testület a város és az intézmények együttes 2013. évi költségvetésének bevételi 

és kiadási főösszegét 102.480 ezer Ft-tal megemeli és a költségvetés bevételi és kiadási 
színvonalát 1.123.744 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
2.§ 

 
A rendelet 4. §  (1) –(4) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
4.§ (1) A Képviselő-testület a 1.123.744 ezer Ft bevételi főösszegből 
           a)  a felhalmozási célú bevételt  240.079 ezer Ft-ban, 

      b) a működési célú bevételt 763.356 ezer Ft-ban, ebből intézményfinanszírozási bevételt  
172.764 ezer Ft-ban, 

            c) a pénzmaradványt 120.309 ezer Ft-ban állapítja meg. 
 
      (2) A Képviselő-testület a 102.480 ezer Ft bevételi előirányzat növekedésből 
           - központi támogatást 12.608 ezer Ft-ban 
           - működési célú bevételt  71.032 ezer Ft-ban 
           - működési célú pénzeszköz átvételt 14.227 ezer Ft-ban 
           - intézmények önkormányzati támogatását 2.366 ezer Ft-ban 
           - fejlesztési célú bevételt  2.247 ezer Ft-ban állapítja meg. 
 

(3) A Képviselő-testület az 1.123.744 ezer Ft kiadási főösszegből 
     - a személyi juttatások előirányzatát 145.273 ezer Ft-ban, 
     - a munkaadói járulékok előirányzatát 35.127 ezer Ft-ban, 
     - a dologi kiadások előirányzatát 159.056 ezer Ft-ban, 
     - a szociális ellátások előirányzatát 60.022 ezer Ft-ban 
     - a pénzeszköz átadások előirányzatát 16.807 ezer Ft-ban, 
     - a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 172.764 ezer Ft-ban, 
     a működési kiadások együttes előirányzatát 589.049 ezer Ft-ban, 

          - a intézményi felhalmozási kiadások előirányzatát 3.556 ezer Ft-ban, 
          - a felújítási kiadások előirányzatát 287.827 ezer Ft-ban, 
          - egyéb fejlesztési célú kiadás előirányzatát 11 ezer Ft-ban,  
          - a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 474 ezer Ft-ban 
          a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 291.868 ezer Ft-ban 
         - a céltartalék előirányzatát 111.560 ezer Ft-ban, 
         - az általános tartalék előirányzatát 131.267 ezer Ft-ban állapítja meg.  
  

(4) A Képviselő-testület a 102.480 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből 
- személyi jellegű juttatást 5.946 ezer Ft-ban 
- munkaadót terhelő járulékot 567 ezer Ft-ban 
- dologi kiadásokat -5.873 ezer Ft-ban 
- szociális ellátást 3.000 ezer Ft-ban 
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- pénzeszköz átadást 5.251 ezer Ft-ban 
- költségvetési szervek támogatását 2.366 ezer Ft-ban 
- működési kiadást összesen 11.257 ezer Ft-ban 
- fejlesztési célú pénzeszköz átadást 83 ezer Ft-ban 
- fejlesztési célú kiadást összesen 83 ezer Ft-ban 
- céltartalékot - 696 ezer Ft-ban 
- általános tartalékot 91.836 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 
 

3. § 
 

A rendelet 4/A. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 4/A.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek módosított kiadási és bevételi 

előirányzatát 1000 Ft-ban, az alábbiak szerint  állapítja meg: 

1) A Polgármesteri Hivatal költségvetése a II/1-3. számú melléklet részletezése szerint  
Bevételi főösszege 87.182 Kiadási főösszege 87.182 
előzőből    
- működési bevétel   8.220 - személyi jell. kiadás 50.846  
- önkormányzati támogatás 78.393 - járulék 12.437 
- átvett pénzeszköz      569 - dologi kiadás 23.774 
  - tartalék      125 

2) A Napközi-otthonos Óvoda költségvetése a III/1-3. számú melléklet részletezése 
szerint  
Bevételi főösszege 44.775 Kiadási főösszege 44.775 
előzőből    
- működési bevétel         7 - személyi jell. kiadás 30.252 
- önkormányzati támogatás 44.768 - járulék   7.954 
  - dologi kiadás   6.569 
  - fejlesztési kiadás     0 

3) Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetése a IV/1-3. számú 
melléklet részletezése szerint  
Bevételi főösszege 15.161 Kiadási főösszege 15.161 
előzőből    
- működési bevétel       80 - személyi jell. kiadás  6.240 
- önkormányzati támogatás 15.081 - járulék  1.522 
  - dologi kiadás   7.399 
  - fejlesztési kiadás      0 

4) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése az V/1-3. számú melléklet 
részletezése szerint  
Bevételi főösszege 41.260 Kiadási főösszege 41.260 
előzőből    
- működési bevétel   6.738 - személyi jell. kiadás 18.365 
- működésre átvett pe.  - járulék   4.607 
- önkormányzati támogatás 34.522 - dologi kiadás 17.788 
  - tartalék      500 
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(2) A Képviselő-testület a város költségvetését az I/1-3. számú melléklet alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg 1000 Ft-ban.   

 
         Bevételi főösszege 935.366 Kiadási főösszege 935.366 
előzőből    
- működési bevétel   29.617 - személyi jell. kiadás   39.570 
- helyi adó 323.535 - járulék     8.607 
- átengedett adó     8.994 - dologi kiadás 103.526 
- működési célú pénzeszköz  

átvétel                                    
  51.919 - szociális ellátás    60.022 

- központi támogatás 160.913 - int. finanszírozás 172.764 
- felhalmozási bevételek   21.516 - pénzeszköz átadás         16.807 
- ÁHT-n kívülről átvett felh. 

pénzeszköz. 
218.463 - felhalmozási kiadás     3.556 

- önkorm. Lakás értékesítés        100 ‐  felújítások 287.827 
- pénzmaradvány 120.309 - egyéb fejl. kiadás      485 
  - céltartalék 111.560 
  - általános tartalék 130.642 

 
 

4.§ 
 

A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

6.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 4.§-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. –
3. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.  

 
5.§ 

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

 
              Mezőfi Zoltán                                                                     Dr. Varga Tibor         
              polgármester                                                                               jegyző 
 
 
 
 
 

Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. március 03. 

                                                 
                                                                                                        Dr. Varga Tibor 
                                                                                                               jegyző 
 


