
Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületénekő
14/2016. ( IX.26. ) önkormányzati rendelete

a 2016. évi  költségvetésr l szóló, 7/2016. (III.09.) rendelető
módosításáról 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdéső
a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015.
évi  költségvetésr l  szóló  7/2016.(III.09.)  önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  R.)ő
módosításáról  -  a  központi  támogatás  változás,   többlet  bevétel  és  testületi
kötelezettségvállalás el irányzatának átvezetésér l – az alábbi rendeletet alkotjaő ő .

             1.§

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

A Képvisel -testület  Rétság  Város  Önkormányzatának  és  az  irányítása  alá  tartozóő
költségvetési szervek  bevételi és kiadási f összegét 1.134.211  ezer Ft-banő  állapítja
meg.

2.§

A R. 4. § (1)-(2) belezdése   helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4.§ (1) A Képvisel -testület  az ő 1.134.211  ezer Ft bevételi f összegb l ő ő

állapítja meg

(2) Az 1.134.211  ezer Ft kiadási f összeg megoszlását kiemelt el irányzatonként aző ő
alábbiak szerint állapítja meg:



Önkormányzat összesen:

 

3.§

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

5.§ (1) A Képvisel -testület az önkormányzati feladatok költségvetésének  bevételi éső
kiadási el irányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg ő

                                                                                                                  (1.000 Ft-ban) 

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

 
4.§

A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

6.§  (1)  A Képvisel -testület  a  Polgármesteri  Hivatal  költségvetésének  bevételi  éső
kiadási el irányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg.ő



                                                                                                                            ( 1000 Ft-ban)

(2)  A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti el irányzatait a II /1-3. és II/5.-8.ő
számú mellékletek szerint jóváhagyja. 

5.§

A R. 7.§ (1) – (2) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép
 
7.§ (1) A Képvisel -testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének  bevételi éső

kiadási el irányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg .ő

1.000 Ft-ban

(2) A  Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti el irányzatait a III/1-3. és III/ő
5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

6. §

A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

8.§ (1) A Képvisel -testület a Városi M vel dési Központ és Könyvtár költségvetésénekő ű ő
bevételi és kiadási el irányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg.ő

                                                                                                                 (1000 Ft-ban)

(2) A Városi  M vel dési Központ és Könyvár kormányzati funkciónkénti el irányzataitű ő ő
a IV./1-3. és IV./5-8. számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja. 

7.§



(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. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép
(6) A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
(7) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

8.§

(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/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
(5) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
(6) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.
(7) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7.  számú melléklete

lép.
9.§

(1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
(2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
(3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
(4) A R II/5.  számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.
(5) A R II/7.  számú melléklete helyébe jelen rendelet II/6. számú melléklete lép.

10. §

(1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép.
(2) A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép.
(3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép.
(4) A R. III/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép.

11.§

(1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép.
(2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép.
(3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép.
(4) A R IV/5.  számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.
(5) A R IV/7.  számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép.

12.§

Ez a rendelet a kihirdetést követ  napon lép hatályba.ő

            Heged s Ferenc                                    dr. Varga Tibor ű
       polgármester                                             jegyző

Kihirdetési záradék
A rendelet 2016.  szeptember 26. napon kihirdetésre került.
                                                                                                   Dr. Varga Tibor


	Önkormányzat összesen:

