
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (V.02.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi  költségvetésről szóló, 7/2016. (III.09.) 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  7/2016.(III.09.)  önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  R.) 
módosításáról  -  a  központi  támogatás  változás,   többlet  bevétel  és  testületi 
kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

             1.§

A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A Képviselő-testület  Rétság  Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 
költségvetési  szervek  bevételi  és  kiadási  főösszegét  1.120.288  Ft-ban állapítja 
meg.

2.§

A R. 4. §  (1) -(2) bekezdése és (4) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép, 

(1) A Képviselő-testület az 1.120.288 ezer Ft bevételi főösszegből 

állapítja meg.

(2) Az  1.120.288 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 
alábbiak szerint állapítja meg:
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(4) Az önkormányzat 
a) működési egyenlegét + 35.846 eFt-ban,
b) fejlesztési hiányát 158.450 eFt-ban,
c) tartalék és befektetés egyenlegét  298.952 eFt-ban  állapítja meg.

3.§

A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe 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) 

 (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-
13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

 
4.§

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



(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

7.§

(1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
(2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép
(3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
(4) A R. I/8. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
(5) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Varga Tibor 
       polgármester                                             jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet 2017. május 2. napon kihirdetésre került.

                                                             Dr. Varga Tibor
                                                                     jegyző
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