Bodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(VII’16..) számú rendelete
az Onkorniányzat 2019. évi gazdálkodás án ak zárszám adás áról
Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. 2011. évi
CLXXXIX. tön’ény 143. ~ (4) bekezdés b. pontja, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi
CXCV törvény 23 ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi zárszámadásról az
alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. ~ A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed
ki Az onkoimanyzat -2018 evi gazdalkodasarol szolo- rendelete az onkormanyzat, valamint az
önkormányzat költségvetési szerveinek adatait tartalmazza.

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése
2. ~ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint
fogadja el:
Előirányzat
Eredeti
Módosított
L
Teljesítés
~ 2019. évi teljesítés
megnevezése
előirányzat
előirányzat
I
alakulása

H

Kiadások fZíösszege
Bevételek főösszege

259.944.195 Ft
259.944.195 Ft

I

292.346.963 Ft
292.346.963 Ft

294.779170 Ft
359.234.398 Ft

100,83%
122,88%

I. A költségvetési bevételek
3. ~ Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit
eredeti előirányzatait,
a módosított előirányzatokat,
az év végi teljesítést,
-

-

-

az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások
4. ~ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait
eredeti előirányzatait,
a módosított előirányzatokat,
az év végi teljesítést,
-

-

-

az 2/A’ számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban, tartalmazza.
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 3 számú melléklet tartalmazza.
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III. A költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciónként
5. ~ (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés
alakulását kormányzati űinkciónként a 1 A, valamint a 2 A. számú melléklet tartalmazza.

IV. A maradvány
6. * (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált maradványa 64.455.228 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett.
jogszabály szerint felülvizsgált maradványát, valamint annak felhasználását a 4. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.

V. Egyéb rendelkezések
7 ~ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyon kimutatását az 5. sz melléklet
szerint fogadja el.
.

8. ~ Az önkormányzatnak 2019. év során Európai Uniós forrásból származó bevétele
. VP külterületi utak
. TOP Energetikai felújítás községháza
. TOP Piac építés
. EFOP-l.4.3-16, EFOP 2.1.2-16. EFOP-3.3.2-16 számú pályázati támogatások
9. ~ Az önkormányzat a lakosság részére közvetett támogatásokat nem biztosított.
10. ~ 2019 év során az önkormányzat hitel felvétel vagy kötvény kibocsájtás lehetőségével nem élt.
11.

* 2019 év folyamán az önkormányzat több évre kihatással bíró kötelezettséget nem vállat.

Záró rendelkezések
12. ~ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(f ~
A rendelet kihirdetve:
Bodony, 2020. július 16.

