
Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat  2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján – figyelemmel az
államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.(XII.31.)  Korm.  rendelet
rendelkezéseire  –  az  Önkormányzat  2012.  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, Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése

3.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésnek
a.) pénzforgalmi kiadások összegét 412.234 ezer forintban, 
b.) pénzforgalmi bevételi összegét 561.782 ezer forintban állapítja meg.

(2)  A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2012.  december  31-i
állapotnak  megfelelő  vagyonkimutatását  és  mérlegét  e  rendelet  6.  számú  és  7.  számú
melléklete szerint jóváhagyja.

A költségvetési bevételek

4.§. Az  Önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2012.  évi  teljesített  –  továbbá  eredeti  és
módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését e rendelet 1. számú és 2. számú melléklete tartalmazza.

 
A költségvetési kiadások

5.§. Az Önkormányzat 2012. 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    360.626
Ebből:
 - személyi juttatások    169.983
 - munkaadókat terhelő járulékok                      43.216
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 - dologi kiadások            111.669
 - támogatások, átadott pénzeszközök                             35.758
 Felhalmozási kiadások összesen        34.269
 
(2)  A Képviselő-testület  az  Önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2012.  évi  teljesített  –
továbbá  eredeti  és  módosított  előirányzat  szerinti  –  működési  kiadásait  kiemelt
előirányzatonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3)  Az  Önkormányzat  teljesített,  eredeti  és  módosított  előirányzat  szerinti  felhalmozási
kiadásait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat teljesített kiadásait szakfeladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

A pénzmaradvány

6.§.  (1)  A  képviselő  testület  az  Önkormányzat  és  intézményei  2012.  évben  keletkezett,
jogszabályok  szerint  felülvizsgált  pénzmaradványát  e  rendelet  8.  számú melléklete  szerint
hagyja jóvá.

(2)  Az 8.  számú mellékletben  szereplő  pénzmaradványból  az  önkormányzat  költségvetési
szervei a következők szerint részesednek:

Gönyű Község Önkormányzat    130.109 ezer forint
Polgármesteri Hivatal       6.115  ezer forint

   Kék Duna Óvoda                                                 4.228  ezer forint
Széchenyi István Ált. Iskola                                2.536  ezer forint
Gönyűi Szoc. Alapszolg.  Intézmény                     104  ezer forint

  

Záró rendelkezések

7.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Gönyű, 2013. április 24.

Major Gábor dr. Kállai Erik
polgármester         jegyző 

Kihirdetve a Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Gönyű, 2013. április 24.

dr. Kállai Erik
     jegyző
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