
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2012. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

A 2012. évi  költségvetésről szóló,  a 14/2012.(VI.15.) , 15/2012.(VIII.15.)  és 
17/2012. (IX.21.)  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, 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.§ (1) A képviselő-testület a Város és az intézmények együttes 2012. évi    

költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  2.504.248 Ft-tal csökkenti és 
a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát        1.048.403.000 Ft-ban 
állapítja meg.   

 
2.§  

 
A rendelet  4. § (1) – (4) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép.  

 
4.§(1) A Képviselő-testület az 1.048.403 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 882.437 ezer Ft-ban, 
d.) Előzőből  Intézményfinanszírozási bevételt  334.380 ezer Ft-ban 
e.) a fejlesztési hitelt 10.000 ezer Ft-ban, 
f.) a működési hitelt 64.381 ezer Ft-ban, 
g.) a pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
        (2)  A Képviselő-testület  a 2.504 ezer Ft bevételi előirányzat csökkenésből  

- központi támogatást      -1.252 ezer Ft-ban 
- működési bevételt              0 ezer Ft-ban 
- önkormányzati támogatást        -1.252 ezer Ft-ban 
- működési célú pénzeszköz átvételt               0 ezer Ft-ban   állapítja 

meg.  
 
 

 

(3) A Képviselő-testület  az 1.048.403 ezer Ft kiadási főösszegből  
- a személyi juttatások előirányzatát 225.458 ezer Ft-ban, 
- a munkaadói járulékok előirányzatát 57.590 ezer Ft-ban, 
- a dologi kiadások előirányzatát 211.825 ezer Ft-ban,  
- a szociális ellátások előirányzatát 63.641 ezer Ft-ban 
- a pénzeszköz átadások előirányzatát 10.083 ezer Ft-ban, 
- a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 334.380 ezer Ft-ban, 
  a működési kiadások együttes előirányzatát 902.976 ezer Ft-ban, 
- a beruházási kiadások előirányzatát 7.059 ezer Ft-ban, 
- a felújítási kiadások előirányzatát 15.000 ezer Ft-ban, 
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 83 ezer Ft-ban 



  a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 22.142 ezer Ft-
ban 
- a céltartalék előirányzatát 84.495 ezer Ft-ban, 
- az általános tartalék előirányzatát 35.450 ezer Ft-ban, 
- a fejlesztési hiteltörlesztés előirányzatát 3.339 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
(4)  A Képviselő-testület a  2.504 ezer Ft kiadási előirányzat csökkenésből   

Személyi jellegű juttatást - 136 ezer Ft-ban 
Munkaadót terhelő járulékot  -   36 ezer Ft-ban 
Dologi kiadást  1.080 ezer Ft-ban 
Pénzeszköz átadást                    0  ezer Ft-ban 

Intézményfinanszírozási 
kiadást  
Szociális ellátást 

           - 1.252 ezer Ft-ban 
                    0  ezer Ft-ban 

Működési kiadást                                               -2.504 ezer Ft-ban 
Általános tartalékot                0 ezer Ft-ban 
Céltartalékot                0 ezer Ft-ban állapítja meg 

                                                                   
 

3. § 
 

A rendelet 4/A. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (2) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép. 

 
4/A.§ (1) A költségvetési szervek módosított kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak 

szerint  állapítja meg: 

b) Általános Iskola költségvetése a IV/1-3. számú melléklet részletezése szerint 1000 Ft-
ban 

Bevételi főösszege 134.513 Kiadási főösszege 134.513
előzőből  
- működési bevétel 12.751 - személyi jell.kia. 74.147
- működésre átvett pe. 1.600 - járulék 19.231
- önkormányzati 
támogatás 

120.162 - dologi kiadás 41.135

 - fejlesztési kiadás 0
 

(2) A Képviselő-testület  a város költségvetését az  I/1-3. számú melléklet  alapján az 
alábbiak  szerint állapítja meg 1000 Ft-ban.   

          
Bevételi főösszege 681.56

0
Kiadási főösszege 681.560

előzőből  
- működési bevétel 515.59

4
- személyi jell.kia. 23.950

- fejlesztési célú bevétel 50.935 - járulék 6.133
- visszatérülések 400 - dologi kiadás 97.948
- működési hitel                            

64.381  
- szociális ellátás 63.641

- fejlesztési hitel                10.000 - pénzeszköz átadás     344.461
- pénzmaradvá

ny 
40.250 - fejlesztési kiadás 22.142

 - általános tartalék 35.451



 - céltartalék 84.495
 - hiteltörlesztés 3.339

 
 

4.§  

A rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

5.§ 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. számú melléklet részletezése szerint 
jóváhagyja.  

 
5. § 

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

 
 

     Mezőfi Zoltán                                                   Hutter Jánosné 
                            polgármester                                                           jegyző 

 
Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: 2012.12.12. 
 
 

                                     Hutter Jánosné 
                                           jegyző 
  
 

 
 


