
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2004.(IV.28.) rendelete  

az önkormányzat 2003. évi költségvetési rendelete végrehajtásáról 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testület az államháztartásról szóló – 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§-a és a 82.§-a alapján Tura város 
Önkormányzata 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet 
alkotja: 
 
I. A rendelet hatálya 
 
1.§. Tura Város Képviselő-testületére, a polgármesteri hivatalra, és az önkormányzat 
felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 
 
II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása  
 
2.§. (1) Tura Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2003. évi bevételeit jelen rendelet 
1.sz. melléklete alapján 1.162.439 eFt-ban hagyja jóvá. 
 

(2) Tura Város Képviselő-testülete az önkormányzat önállóan és részben önállóan 
működő költségvetési szerveinek 2003. évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján 
hagyja jóvá. A kiadások főösszegét 1.147.424 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül: 
 

személyi jellegű kiadások 440.680.- eFt
munkaadókat terhelő járulék 147.783.- eFt
dologi kiadások 214.479 .-eFt
ellátottak pénzbeli juttatása 1.218.- eFt
segélyek 66.479.- eFt
működési hitel 167.104.- eFt
fejlesztési hitel törlesztés 30.788.- eFt

felhalmozási célú bevétel 48.408.- eFt
felhalmozási célú kiadás 40.879.- eFt
működési célú bevétel 1.114.031.- eFt
működési célú kiadás 1.075.757.- eFt

(3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. sz. melléklet szerinti 
bontásban hagyja jóvá,  
 
4. az önkormányzat 2003. évi záró létszámát 272 főben hagyja jóvá: 
ezen belül  
 

szociális otthon 37 fő
általános iskola 77 fő
galgamenti társulás   1 fő
polgármesteri hivatal 38 fő
VÜCS 6 fő
I. óvoda 23 fő
II. óvoda 31 fő
piac, vásár 2 fő



egészségügy  9 fő
házi segítségnyújtás 2 fő
családsegítő és gyjsz. 4 fő
művelődésiház  2 fő
könyvtár 2 fő
parkgondozás 1 fő
közhasznúak  28 fő
közcélúak 10 fő

5. A képviselő-testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
6. A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 7. sz. melléket alapján hagyja 
jóvá. 
 
7. A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja 
jóvá. 
 
8. A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és 
kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
9. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 8. sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá.  
 
3.§. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Tura, 2004. április 28. 
 

Tóth István                                        Dolányi Róbertné 
 polgármester                                              jegyző

távollétében 
 

Gyenes László 
 alpolgármester 
 
Kihirdetve: 2004. április 28. 
 

Dolányi Róbertné 
 jegyző




