
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14./2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

a 2012.évi költségvetésről szóló 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, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi 
kötelezettség vállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. 

 
A rendelet hatálya 

I. 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a polgármesteri 
hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 

 
2.§ 

 
 2.§ (1) Az A képviselő-testület a Város és az intézmények együttes 2012. évi    
költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget  66 .316 .000  Ft-tal emeli és a 
költségvetés bevételi és kiadási színvonalát        9 9 1 . 6 9 6 . 0 0 0  Ft-ban állapítja 
meg.   

 
        (2)  A 66.316  ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből 

- központi támogatás 15.509 ezer Ft 
- működési bevétel 3.411 ezer Ft 
- önkormányzati támogatás  36.623 ezer Ft 
- működési célú pénzeszköz átvétel 10.773 ezer Ft 
- helyi adó 0 ezer Ft 
- átengedett adó 0 ezer Ft 
- működési hitel felvét 0 ezer Ft 
- fejlesztési célú bevétel 0 ezer Ft 
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 0 ezer Ft 
- fejlesztési hitel felvét 0 ezer Ft 

 
II. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

3.§ 
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és 
kiadási főösszegét 991.696 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
4.§ 

(1) A Képviselő-testület  a 991.696 ezer Ft bevételi főösszegből  
a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban, 
b.) a működési célú bevételt 876.665 ezer Ft-ban, 
c.) a fejlesztési hitelt 10.000 ezer Ft-ban, 
e.) a működési hitelt 64.381 ezer Ft-ban, 
f.) a pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban állapítja meg. 
 

5.§ 
(1) A 66.316 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből   



  
Beruházás  3.122 ezer Ft 
Felújítás 3.082 ezer Ft 
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás  83 ezer Ft 
Egyéb fejlesztési kiadás 0 ezer Ft 
  
Fejlesztési célú tartalék  0 ezer Ft 
Fejlesztési célú kiadás összesen: 6.287 ezer Ft 
Személyi jellegű juttatás 6.008 ezer Ft 
Munkaadót terhelő járulékok  1.155 ezer Ft 
Dologi kiadás 6.034 ezer Ft 
Pénzeszköz átadás 493 ezer Ft 

 
Költségvetési szervek támogatását      
Szociális ellátás 

36.823 ezer Ft 
14.317 ezer Ft 

Működési kiadás                                 64.630 ezer Ft 
Általános tartalék -4.601 ezer Ft 
Céltartalék 0 ezer Ft 
Működési hitel visszafizetés  0 ezer Ft 
Fejlesztési hitel törlesztés 0 ezer Ft 

                                                                   
2) A Képviselő-testület  a 991.696ezer Ft kiadási főösszegből  
- a személyi juttatások előirányzatát 218.903 ezer Ft-ban, 
- a munkaadói járulékok előirányzatát 55.563 ezer Ft-ban, 
- a dologi kiadások előirányzatát 217.604 ezer Ft-ban,  
- a szociális ellátások előirányzatát 52.836 ezer Ft-ban 
- a pénzeszköz átadások előirányzatát 8.749 ezer Ft-ban, 
- a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 334.662 ezer 

Ft-ban, 
 a működési kiadások együttes előirányzatát 888.316 ezer Ft-ban, 
- a beruházási kiadások előirányzatát 7.059 ezer Ft-ban, 
- a felújítási kiadások előirányzatát 30.082 ezer Ft-ban, 
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 84 ezer Ft-ban 

- a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 37.224 ezer Ft-
ban 
- a céltartalék előirányzatát 19.622 ezer Ft-ban, 
- az általános tartalék előirányzatát 43.194 ezer Ft-ban, 
- a fejlesztési hiteltörlesztés előirányzatát 3.339 ezer Ft-ban állapítja meg. 
 

6. § 
 
A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
1.) Polgármesteri Hivatal                                             (1000 Ft-ban) 

Bevételi 
főösszege 

107.630 Kiadási 
főösszege 

107.630 

előzőből    
-működési 
bevétel 

7.089 -személyi jell.kia. 66.544 

-önkormányzati 
támogatás 

100.541 -járulék 16.610 

  -dologi kiadás 24.476 
  -fejlesztési 

kiadás 
0 



 
2.) Napköziotthonos Óvoda 

Bevételi 
főösszege 

49.680 Kiadási 
főösszege 

49.680 

előzőből    
-működési 
bevétel 

3.921 -személyi jell.kia. 25.512 

-önkormányzati 
támogatás 

45.759 -járulék 6.590 

  -dologi kiadás 17.578 
  -fejlesztési 

kiadás 
0 

 
3.) Általános Iskola 

Bevételi 
főösszege 

156.210 Kiadási 
főösszege 

156.210 

előzőből    
-működési 
bevétel 

36.032 -személyi 
jell.kia. 

75.064 

-működésre átvett pe. 1.600 -járulék 19.348 
-önkormányzati 
támogatás 

118.579 -dologi kiadás 61.798 

  -fejlesztési 
kiadás 

0 

 
4.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

Bevételi 
főösszege 

38.685 Kiadási 
főösszege 

38.685 

előzőből    
-működési 
bevétel 

1.142 - személyi jell. kia. 16.961 

-működésre átvett pe. 0 -járulék 4.398 
-önkormányzati 
támogatás 

37.543 -dologi kiadás 17.326 

  -fejlesztési 
kiadás 

0 

 
5.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

 
Bevételi 
főösszege 

38.378 Kiadási 
főösszege 

38.378 

előzőből    
-működési 
bevétel 

2.187 -személyi jell.kia. 16.934 

-működésre átvett  
pe. 

3.950 -járulék 4.245 

-önkormányzati 
támogatás 

32.241 -dologi kiadás 17.199 

  -fejlesztési 
kiadás 

0 

 
 
 
 



7.§ 
 

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.  
 

1.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai 
 

8.§ 
(1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg  forrásonkénti és 
költségvetési szervenkénti megoszlását  1, 2., számú melléklet, intézményenkénti és 
címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, 
  

(2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.  
 

9.§ 
 A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg  önállóan és részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül 
kiemelt – előirányzatait, az 1 és 3.  számú melléklet szerint hagyja jóvá, 
 

10.§ 
A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 4.sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 
Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és 

államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 
11.§ 

A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett és 
államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat az  5. sz. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 

12.§ 
 

Önkormányzat közvetett támogatásai 
Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá 
 

13.§ 
 

Az általános és céltartalékot a 7. számú melléklet tartalmazza. 
 

III. 
Záró rendelkezések 

14. § 
 

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

 
Rétság, 2012.június 22. 
 
 

     Mezőfi Zoltán                                                   Hutter Jánosné 
polgármester                                                      jegyző 

 
Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: 2012.június 25. 

                                     Hutter Jánosné 
                                       jegyző 



 


