
GÖNYŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

18/2012. (VII.5.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 4/2012.(II.9.) számú rendeletének módosításáról

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV.  törvény  23.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  –  a  helyi
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  1.§  (6)  bekezdésben  meghatározott
feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.9.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését

655.070 ezer Ft költségvetési bevétellel
681.737 ezer Ft költségvetési kiadással

__________________________________________ 
  26.667 ezer Ft költségvetési hiánnyal (működési) állapítja meg.  A

hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány. 

A főösszegeken belül a bevételi oldalon a 

Sajátos működési bevétel előirányzatát: 229.666 ezer Ft-ban
Intézményi működési bevételek előirányzatát:   24.565 ezer Ft-ban
Támogatások, kiegészítések előirányzatát: 353.288 ezer Ft-ban
Támogatásértékű bevételek előirányzatát:   45.401 ezer Ft-ban
Átvett pénzeszközök előirányzatát:    2.150 ezer Ft-ban
Pénzmaradvány előirányzatát:   30.000 ezer Ft-ban
állapítja meg.

A főösszegeken belül a kiadási oldalon a 
Személyi juttatások előirányzatát 164.909 ezer Ft-ban
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:  41.767 ezer Ft-ban
Dologi kiadások előirányzatát: 122.339 ezer Ft-ban
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát:   23.511 ezer Ft-ban
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát: 265.099 ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadások előirányzatát :   32.272 ezer Ft-ban
Tartalékok előirányzatát:   31.840 ezer Ft-ban
állapítja meg.

2.§. Az R. 4. §-a következő bekezdéssel egészül ki:
(11)  A  beiskolázási  támogatás  összege  általános  iskolai  tanulmányokat  folytató
diákok  esetében  15.000  Ft/tanuló,  középiskolai  tanulmányokat  végzők  esetében
20.000  Ft/tanuló.  A  jogosultság  feltételeit  Gönyű  Község  Önkormányzatának  a
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátások  helyi  szabályozásáról  szóló  3/2011.
(III.31.) önkormányzati rendelete szabályozza. 
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3.§. Az R. 1., 2.1., 2.2., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14. szám mellékletei, és az 1. számú és a 4.
számú tájékoztató táblái helyébe e rendelet 1-7. számú mellékletei és 1., 2. számú tájékoztató
táblái lépnek.

4.§. Ez a rendelet a kihirdetése napjával lép hatályba.

Major Gábor dr. Kállai Erik
polgármester       jegyző

Kihirdetve: 2012. július 5. napján

dr. Kállai Erik 
       jegyző
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