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Rétság Város Önkormányzat KépviselRétság Város Önkormányzat KépviselRétság Város Önkormányzat KépviselRétság Város Önkormányzat Képviselőőőő----testületénektestületénektestületénektestületének    
4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évi költségvetésra 2018. évi költségvetésra 2018. évi költségvetésra 2018. évi költségvetésrőőőől szóló, 3/2018. (II.26.) rendelet módosításáról l szóló, 3/2018. (II.26.) rendelet módosításáról l szóló, 3/2018. (II.26.) rendelet módosításáról l szóló, 3/2018. (II.26.) 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 
2018. évi költségvetésről szóló 3/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi 
kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja....    

    
             1.§             1.§             1.§             1.§    

 
(2) A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

A Képviselő-testület Rétság VárosVárosVárosVáros Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek bevételi és kiadási fbevételi és kiadási fbevételi és kiadási fbevételi és kiadási főőőőösszegét összegét összegét összegét 1.887.124 1.887.124 1.887.124 1.887.124 eFteFteFteFt----banbanbanban állapítja meg. 

2.§2.§2.§2.§    
    

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

(1) A Képviselő-testület az 1.887.124 1.887.124 1.887.124 1.887.124 ezer Ft bevételi főösszegből  
a) felhalmozási célú bevételt 106.927 eFt-ban 
b) működési célú bevételt 864.213 eFt-ban 
c) 2017. évi pénzmaradványt 662.242 eFt-ban 
d )befektetés visszatérülést 250.000 eFt-ban  
e) 2019. évi központi támogatás  
  megelőlegezést                                                 3.742 eFt-ban    
állapítja meg. 

  
(2) Az 1.887.124 1.887.124 1.887.124 1.887.124 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 

alábbiak szerint állapítja meg: 
   
Beruházás                                                                     563.974 ezer Ft  
Felújítás                                                                           33.940 ezer Ft 
Felújítás Fejlesztésre átadott                                             7.532 ezer Ft 
Fejlesztési célú kiadás összesen:                             605.446 ezer Ft Fejlesztési célú kiadás összesen:                             605.446 ezer Ft Fejlesztési célú kiadás összesen:                             605.446 ezer Ft Fejlesztési célú kiadás összesen:                             605.446 ezer Ft     
Személyi jellegű juttatás                                                226.769 ezer Ft    
Munkaadót terhelő járulék                                                43.114 ezer Ft  
Dologi kiadás                                                                  257.083 ezer Ft 
Támogatás értékű kiadás                                                   2.948 ezer Ft 
Péneszköz átadás ÁHT-n kívülre                                     12.156 ezer Ft 
Költségvetési szervek támogatása                                 239.529 ezer Ft 
Szociális ellátás                                                                34.377 ezer Ft  
MMMMűűűűködési Kiadás                    ködési Kiadás                    ködési Kiadás                    ködési Kiadás                                                          815.976 ezer Ft                                      815.976 ezer Ft                                      815.976 ezer Ft                                      815.976 ezer Ft    
Tartalék                                                                           465.702 ezer Ft 
Befektetések                                                                         0 
Költségvetési kiKöltségvetési kiKöltségvetési kiKöltségvetési kiadások összesen                            1.887.124 ezer Ft adások összesen                            1.887.124 ezer Ft adások összesen                            1.887.124 ezer Ft adások összesen                            1.887.124 ezer Ft     
    

 
(4) Az önkormányzat  

a) működési egyenlegét 48.237 eFt-ban, 
b) fejlesztési egyenlegét  - 498.519 eFt-ban, 
c) pénzmaradvány és tartalék egyenlegét 196.540 eFt-ban, 
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d) befektetés egyenlegét 250.000 E Ft-ban,  
e) megelőlegezés összegét 3.742 eFt-ban állapítja meg. 
 
    

3.§3.§3.§3.§    
 
A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

    
5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg  
                                                                                                                  
Önkormányzat összesen:                                                                   (1.000 Ft-ban) 

Bevételi fBevételi fBevételi fBevételi főőőőösszegösszegösszegösszeg 1.632.7271.632.7271.632.7271.632.727 Kiadási fKiadási fKiadási fKiadási főőőőösszegösszegösszegösszeg 1.632.7271.632.7271.632.7271.632.727 

Előzőből:  Előzőből:  

Működési bevétel  39.186 Személyi jellegű  kiadás 68.149 

Támogatás értékű bevétel  44.769 Járulék 11.387 

Átvett pénzeszközÁHT-n kívülről 0 Dologi kiadás 196.620 

Helyi adó 412.735 Pénzbeni ellátás 34.377 

Átengedett adó 7.945 Támogatás értékű kiadás  2.948 

Központi támogatás 116.059 ÁHT-n kívülre átadott  12.156 

Működési bevétel összesen 620.694 Intézmény finanszírozás 239.529 

Fejlesztési célú bevétel 106.927 Fejlesztési kiadás 603.683 

Pénzmaradvány 651.364 Tartalék 463.878 

Visszatérülések 250.000   

Megelőlegezés 3.742   
 

 
 (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-

13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. 
 
 
                                                                   4.§4.§4.§4.§ 

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

 
6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 
                                                                                                                   (1000 Ft-ban) 

 
Bevételi fBevételi fBevételi fBevételi főőőőösszegösszegösszegösszeg 89.53489.53489.53489.534 Kiadási fKiadási fKiadási fKiadási főőőőösszegösszegösszegösszeg 89.53489.53489.53489.534 

Előzőből:  Előzőből:  

Működési bevétel  408 Személyi jellegű  kiadás 55.906 

Támogatás értékű bevétel  747 Járulék 11.084 

Intézmény finanszírozás 85.615 Dologi kiadás 22.244 

Pénzmaradvány 2.764 Fejlesztési kiadás 300 
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(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. 
számú mellékletek szerint jóváhagyja. 

 
    

5.§5.§5.§5.§    
    

A R. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 

7.§ (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda költségvetésének bevételi és 
kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 

                                                                                                                   (1000 Ft-ban) 
Bevételi főösszeg 70.741 Kiadási főösszeg 70.741 

Előzőből:  Előzőből:  

Működési bevétel  189 Személyi jellegű  kiadás 52.947 

Intézmény finanszírozás 68.407 Járulék 10.651 

Pénzmaradvány 2.145 Dologi kiadás 7.143 

  Fejlesztési kiadás 0 
 
(2) A Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III /1-3. és 5-8. 

számú mellékletek szerint jóváhagyja. 
    

6.§6.§6.§6.§    
    

A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és § kiegészül  az 
alábbi (5) bekezdéssel. 

 
8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja 
meg. 

                                                                                                                     1000 Ft-ban) 
Bevételi fBevételi fBevételi fBevételi főőőőösszegösszegösszegösszeg 71.45271.45271.45271.452 Kiadási fKiadási fKiadási fKiadási főőőőösszegösszegösszegösszeg 71.45271.45271.45271.452 

Előzőből:  Előzőből:  

Működési bevétel  2.645 Személyi jellegű  kiadás 33.828 

Támogatás értékű bevétel  0 Járulék 6.929 

Intézmény finanszírozás 62.888 Dologi kiadás 28.287 

Pénzmaradvány 5.919 Fejlesztési kiadás 584 

  Tartalék 1.824 
                                                                                                                   

 
(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a 

IV /1-3. és 5-7. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 
 
    

7. § 7. § 7. § 7. §     
    

A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a §  kiegészül a 
következő  (4) bekezdéssel. 
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9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének  
bevételi és kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 

                                                                 (1000 Ft-ban) 
Bevételi fBevételi fBevételi fBevételi főőőőösszegösszegösszegösszeg 22.67022.67022.67022.670 Kiadási fKiadási fKiadási fKiadási főőőőösszegösszegösszegösszeg 22.67022.67022.67022.670 

Előzőből:  Előzőből:  

Működési bevétel  0 Személyi jellegű  kiadás 15.939 

Intézmény finanszírozás 22.620 Járulék 3.063 

Pénzmaradvány 50 Dologi kiadás 2.789 

  Fejlesztési kiadás 879 

 
(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti előirányzatait a 

V./1-3. és V./5-6.számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja. 
(4) A Család- és Gyermekjóléti  Központ  fejlesztési kiadásait az V/8. számú  melléklet 

szerint jóváhagyja. 
    
    
    

                                                                          8.§                                                                          8.§                                                                          8.§                                                                          8.§    
 

(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. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép 
 
 

9.§9.§9.§9.§    
 

(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/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép 
 

    
10.§10.§10.§10.§    

 
(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/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/5. számú melléklete lép. 

 
11. §11. §11. §11. §    

 
(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. 
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(3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép. 
(4) A R III/6.  számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép. 

    
12.§12.§12.§12.§    

    
(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/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép. 

 
    

13.§13.§13.§13.§    
    

(1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép. 
(4) A R V/6.  számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép. 
(5) A R. a jelen rendelet V/5. számú melléklete szerinti  IV/8 számú melléklettel 

egészül ki.  
 
 
                                                                     14.§14.§14.§14.§    

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

 
 
 

            Heged            Heged            Heged            Hegedűűűűs Ferenc                                    dr. Varga Tibor s Ferenc                                    dr. Varga Tibor s Ferenc                                    dr. Varga Tibor s Ferenc                                    dr. Varga Tibor     
       polgármester                                             jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendelet 2018. február 26. napon kihirdetésre került. 
 
 
 
                                                             Dr. Varga Tibor 
                                                                     jegyző 
    
    
    
    
 


