BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2010. (IV. 29.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször
módosított -1992. évi XXXVIII tv. 65.§. (1) bekezdését- figyelembe véve, valamint az államháztartás
működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint – a
2009. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) a.) Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
90.663e- Ft bevétellel
89.708e- Ft kiadással
b.) Ezen belül a Települési Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi beszámolóját
1.458 e Ft bevétellel
1.458 e Ft kiadással
határozza meg az 1-2. számú, valamint 8. számú melléklet részletezése szerint.
(2) Kiadásokon belül a személyi juttatásokat 25.209 e Ft összegben, míg a munkáltatót terhelő
járulékokat 7.346 e Ft összegben hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását szakfeladatonként a 4 -5. számú
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, mely egyben a címrendet és a létszámkeretet is tartalmazza.
(4) Az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő pénzeszköz átadások teljesített kiadásait a 7.
számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
2. §
Bezi Község Önkormányzatának 2009. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület a 3. számú
melléklet szerint, ezen belül elkülönítetten a Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételi és
kiadási mérlegét a 3/a. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését a 6. és
a 6/a. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.
4. §
A képviselő-testület Bezi Község Önkormányzatának 2009. évi pénzmaradvány elszámolását a 10.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 9. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.

6. §
Az önkormányzat költségvetésébe épített Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési
támogatásait és kiadásai teljesítését a 8. és a 8/a számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
7. §
Az önkormányzat által 2009. évben adott közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet tartalmazza.
8. §
A képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét a 13. számú melléklet szerint fogadja el.
9. §
A 16. számú melléklet kimutatása alapján Bezi önkormányzatának 2009. december 31-én fennálló
hitelállománya nincs.
10. §
A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésének számszerűségét évenkénti bontásban a 15.
számú melléklet tartalmazza.
11.§
Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjairól készült kimutatást a 14. számú
melléklet tartalmazza.
12. §
A képviselő-testület az önkormányzat létszám adatait a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
13. §
Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolót e rendelet 17. számú melléklete
alapján fogadja el a Képviselő-testület.
A zárszámadás végrehajtására vonatkozó szabályok
14.§
(1)
Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet az
önkormányzat pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. A hasznosítással kapcsolatos szerződés, illetve
pénzügyi művelet lebonyolítását a testület a polgármester hatáskörébe utalja 500.000 Ft-ig. A megtett
intézkedésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles a képviselő - testületet tájékoztatni.
(2)
Az előző bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról
a képviselő - testület dönt.
15. §
(1)
Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2)
A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő – testület 500.000 Ft
értékhatárig a polgármesterre ruházza át. Az 500.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök
kizárólagosan a képviselő – testületet illetik meg.
(3)
A Polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő – testületi ülésen köteles
tájékoztatást adni.
Záró rendelkezések
16. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba

Veilandics Eszter
körjegyző

Bősze Kolozs
polgármester

A rendelet kihirdetése 2010. április 29 – én megtörtént.
Bezi, 2010. április 29.
Veilandics Eszter
körjegyző

