
GÖNYŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

  

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 

1.§.  Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban R.) 2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:  

 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 

 

   490.865 ezer  Ft költségvetési bevétellel (intézmény-finanszírozás nélkül) 

            1.031.357 ezer  Ft költségvetési kiadással (intézmény-finanszírozás nélkül) 

__________________________________________  

   540.492  ezer Ft költségvetési hiánnyal (működési) állapítja meg.  A hiány 

fedezete az előző évi pénzmaradvány.  

 

  

A főösszegeken belül a bevételi oldalon a  

Önkormányzat működési támogatásai:       98.961 ezer Ft-ban 

Működési célú támogatások áht-n belülről ei:    26.027 ezer Ft-ban 

Közhatalmi bevételek előirányzatát:     299.000 ezer Ft-ban 

Működési bevételek előirányzatát:     43.477 ezer Ft-ban 

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről ei:  23.400 ezer Ft-ban 

Belföldi értékpapírok bevétele ei:   628.100 ezer Ft-ban 

Pénzmaradvány előirányzatát:    255.068 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

A főösszegeken belül a kiadási oldalon a  

Személyi juttatások előirányzatát  153.426 ezer Ft-ban 

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:   31.816 ezer Ft-ban 

Dologi kiadások előirányzatát:    162.826 ezer Ft-ban 

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát:    11.715 ezer Ft-ban 

Egyéb működési célú kiadások előirányzatát:    39.215 ezer Ft-ban 

Felhalmozási kiadások előirányzatát :  549.859 ezer Ft-ban 

Tartalékok előirányzatát:    82.500 ezer Ft-ban 

Intézmény finanszírozás előirányzatát:  203.246 ezer Ft-ban 

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ei:    2 676 ezer Ft-ban 

Belföldi értékpapírok kiadásai előirányzatát: 340.000 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

 

2.§. Az R. 3.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

(10)  Az Önkormányzat a kiadások között 3.500 e Ft általános tartalékot és 79.000 Ft 

céltartalékot állapít meg. A tartalék terhére a polgármester jogosult felhasználást 

engedélyezni 2 millió forintos összeghatárig.  A polgármester a döntéseiről a Képviselő-

testületet utólag tájékoztatni köteles.  
 

 



 

3.§. Az R. 1. – 12.  számú mellékletei, és az 1. – 5. számú tájékoztató táblái helyébe e rendelet 

1. - 12. számú mellékletei és 1. - 5. számú tájékoztató táblái lépnek. 

 

 

4.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

Gönyű, 2018. április 26. 

 

 

 

Major Gábor     dr. Kállai Erik  

polgármester          jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2018. április hó 27. napján 

 

 

 

                 dr. Kállai Erik    

            jegyző 


