Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2009. (IV.24.) számú
RENDELETE
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről
Bánk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2008. évi zárszámadásról a
következő rendeletet alkotja.
1.§. Bánk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 1/a. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően
181.610 ezer Ft bevétellel
141.172 ezer Ft kiadással
37.094 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja.
2. §. A költségvetési bevételek és kiadások címenkénti pénzforgalmi zárómérlegeit az 1/a, 1/b
mellékletek tartalmazzák. Az 1/a mellékletből kiemelten a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
pénzforgalmi zárómérlegét az 1/c melléklet tartalmazza.
3. §. Az I. cím: Önkormányzat, Törpe Óvoda, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételeit
forrásonként és feladatonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, kiadásait –
ezen belül a kiemelt kiadásokat - feladatonként és a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4.§. A II. cím: Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeit forrásonként és kiadásait – ezen belül a
kiemelt kiadásokat - feladatonként részletezve és a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5.§. A felújítási kiadások teljesítését 8.383 ezer Ft összegben, a beruházási kiadások teljesítését
10.260 ezer Ft összegben, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését 1.444 ezer Ft
összegben, felhalmozási célú hitelek törlesztését 1.660 ezer Ft összegben valamint annak
feladatonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
6.§. Az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását a
5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
7. §. Az önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
8. §. Az Önkormányzat 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát - 7. számú melléklet – a
mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1.337.609 ezer Ft-ban állapítja
meg.
9. §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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