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Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2011.(IV.28.) rendelete  

az Önkormányzat  2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
  
 
Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször 
módosított – 1992.évi XXXVIII. Törvény 82.§-ában foglalt kötelezettsége alapján – figyelemmel az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseire – az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 
1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési 
szerveire. 
 
2.§. Az Önkormányzat költségvetési szervei: 

a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:  Polgármesteri Hivatal; 
b.) önállóan működő költségvetési szervek: Széchenyi István Általános Iskola, Kék Duna 

Óvoda, Szociális Alapszolgáltatási Intézmény, Gönyű és Nagyszentjános Települések 
Szennyvízcsatornázása Önkormányzati Társulás. 

 
 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése 
 
3.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésnek 

a.) pénzforgalmi kiadások összegét 686.117 ezer forintban,  
b.) pénzforgalmi bevételi összegét 582.302 ezer forintban állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. december 31-i állapotnak megfelelő mérlegét a 8. 
számú melléklet,  vagyonkimutatását e rendelet 6. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 

A költségvetési bevételek 
 
4.§. Az Önkormányzat 2010. évi teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – 
költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti 
részletezését e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
  

A költségvetési kiadások 
 
5.§. Az Önkormányzat 2010. évi teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – 
működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 
 
Megnevezés                  ezer forint 
Működési kiadások összesen     394.860 
Ebből: 
 - személyi juttatások         172.665 
 - munkaadókat terhelő járulékok                   42.860 
 - dologi kiadások                   141.019 
 - támogatások, átadott pénzeszközök                            38.316 
   
 
Felhalmozási kiadások összesen      291.257 
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(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2010.évi teljesített – továbbá 
eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként e 
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
(3) Az Önkormányzat teljesített, eredeti és módosított előirányzat szerinti felhalmozási kiadásait e 
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
(4) A Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásait szakfeladatonként az 4. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(5) Az Áht 118.§ alapján elkészítendő mérlegeket és kimutatásokat az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 15/2001.(X.19.)ÖKT rendelet 9. 
mellékletében meghatározott tartalommal e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 
 
(6) A Gönyű és Nagyszentjános települések Szennyvíz-csatornázása Önkormányzati Társulás 
2010. évi teljesített bevételi és kiadási összegeit e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza, 
melyet a Társulási Tanács a 3/2011.(IV.07.) határozatával jóváhagyott. 
 
 

A pénzmaradvány 
 
6.§.(1) A képviselő testület az Önkormányzatnak a 2010. évben keletkezett, jogszabályok szerint 
felülvizsgált pénzmaradványát e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
(2) A 7. számú mellékletben szereplő pénzmaradványból az önkormányzat költségvetési szervei a 
következők szerint részesednek: 
 Polgármesteri Hivatal    14.262 ezer forint 

     Gönyű és Nagyszentjános Települések  
     Szennyvízcsatornázása Önkormányzati Társulás       3 ezer forint 

   
 

Záró rendelkezések 
 
7.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 Dr. Kállai Erik  Major Gábor  
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2011. április hó 28. nap  
 
 
 Dr. Kállai Erik 
 jegyző 


