Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Biri Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott,
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal; hozzá kapcsolódva, költségvetési keretén
belül
a/1. Mezőőri Szolgálat;
a/2. Temető fenntartás.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet
alkotnak.
(3) A címrendet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.28.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése
2. §
Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2010. évi
költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 270,650 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 243,959 millió forintban,
állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
3. §
Az önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási
cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. §
Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként –
külön-külön címenként – az 1. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
5. §
(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási
kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások összesen: 210,107 millió forint; ebből:
- Személyi juttatások: 111,228 millió forint,
- Munkaadót terhelő járulékok: 20,504 millió forint,
- Dologi kiadások: 34,127 millió forint,
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások: 44,248 millió forint,
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított
előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/b. melléklet szerint állapítja meg.

6. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet
tartalmazza.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
7. §
A pénzmaradvány-kimutatás alapján az önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványa: 26,691 millió forint.
IV. A költségvetési létszámkeret
8. §
A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 16 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
9. §
Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.
Kelt: Biri, 2011. március 14.
P.H.

Almási Katalin

Gyirán Zoltán

polgármester

jegyző

Záradék: A rendeletet kihirdettem.
Kelt: Biri, 2011. április 1.

Gyirán Zoltán
jegyző
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