BALATONKENESE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
9/2009. (IV.30.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban: képvisel testület) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában
meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési zárszámadásáról a következ rendeletet
alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képvisel -testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
1.016.771 ezer Ft bevétellel
914.308 ezer Ft kiadással
102.463 ezer Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat mérlegszer en bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.
számú mellékletben foglaltaknak megfelel en fogadja el.
(3) A m ködési bevételek és kiadások, valamint a t kejelleg bevételek és kiadások mérlegét az
2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képvisel -testület az Önkormányzat 2008. évi zárszámadását részletesen a következ k szerint
fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az Önkormányzat kiadási el irányzatának teljesítését feladatonként a 5. számú melléklet
szerint.
(3) A többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti
alakulását a 6. számú melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A céljelleg támogatások felhasználását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képvisel -testület az önkormányzat 2008. évi egyszer sített mérlegét, egyszer sített
pénzforgalmi jelentését, egyszer sített pénzmaradvány-kimutatását, valamint pénzeszközök
változásának levezetését a 9., 10., 11., 12. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 13/a., 13/b. számú
mellékletben foglaltak szerint 11 846 222 ezer Ft-ban állapítja meg.

(8) Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 14/a., 14/b.. 14/c.,
melléklet szerint állapítja meg.
3. §
(1) A képvisel -testület utasítja az önkormányzat jegyz jét, hogy a pénzmaradványt érint fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyz je és a költségvetési szervek vezet i a pénzmaradványnak a 2009. évi
el irányzatokon történ átvezetésér l gondoskodni kötelesek.
4. §
A képvisel -testület utasítja az önkormányzat jegyz jét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegér l, elvonásáról a költségvetési szervek
vezet it a rendelet kihirdetését követ 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sörédi Györgyné
Polgármester

Wolf Viktória
jegyz

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri hivatal hirdet tábláján 2009. április 30. napján kihirdetésre került.

Wolf Viktória
jegyz

