
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.19.) számú rendelet 

módosításáról

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
1992.  évi  XXXVIII.  törvény  65.  §-ában  kapott  felhatalmazás  alapján  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  10.  §  (1)  a)  pontjában  meghatározott 
feladatkörében  eljárva  Gyöngyösoroszi  Önkormányzat  Képviselőtestületének  a  z 
Önkormányzat  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2010.  (II.  19)  számú  rendeletének 
(továbbiakban Rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1.§

(1) A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A Képviselőtestület az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az intézményei 
együttes 2010. évi költségvetését 

 292.936 ezer Ft tárgy évi bevétel
34.182 ezer Ft 2009. évi pénzmaradvány
43.453 ezer Ft hitel és
370.571 ezer Ft kiadás

ezen belül 
135.043 ezer Ft a személyi juttatással
34.119 ezer Ft a  munkáltatót terhelő befizetéssel
76.459 ezer Ft a dologi kiadással
63 066 ezer forint támogatással, átadott pénzeszközzel
61 884 ezer forint fejlesztési kiadással
72 fő létszám előirányzattal

állapítja meg.
A tárgyévi költségvetési hiány összege: 77.635 ezer forint.”

(2) A Rendelet 4. §-ának második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A tárgy évi költségvetési hiány pótlására a 2009. évi  34.182 ezer Ft pénzmaradvány 
összegét (1. melléklet V. pontja) az alábbiak szerint veszi igénybe az önkormányzat

Működési célra: 24.038 ezer forint
Fejlesztési célra 10.144 ezer forint”

(3) A Rendelet 9. §-a az helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselőtestület 2010. évben a támogatások és az átadott pénzeszközök összegét 
63.066 ezer forintban állapítja meg a 2. számú melléklet IV. pontja szerint.”

(4) A rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„A Képviselőtestület a 2010. évi fejlesztési kiadásait a 2. számú melléklet V. pontja 
szerint 61.884 ezer forintban állapítja meg.”

(5)  A  Rendelet  1.  -  4.  és  9.  számú  mellékletének  helyébe  jelen  rendelet  1-5  számú 
mellékletek lépnek. 

2. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
(2) A rendelet módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.
(3) A rendelet kihirdetéséről Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat jegyzője gondoskodik.

              Vernyihel  Lívia sk.                                      dr. Mészáros Katalin sk.
                 polgármester                                                    jegyző

 Záradék:

A rendelet kihirdetve 2011. április 28-án

dr. Mészáros Katalin sk.
jegyző
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