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Előterjesztés
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014.december 15-én tartandó ülésére
a 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásától alkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések
szerint „ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-éig, amelyre az szól, a képviselőtestület nem állapította meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben
felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan
beszedhesse, és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, milyen intézkedéseket tehet a
rendelet keretein belül ”. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének
napján megszűnik, az említett időszak bevételeit és kiadásait pedig be kell illeszteni az éves
költségvetési rendeletbe.
Figyelemmel arra, hogy a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló törvényt az
Országgyűlés december hónapban fogadja el, így a Képviselő-testület az idő szűkössége miatt
nem tudja 2014. december 31-ig elfogadni a 2015. évi költségvetésre vonatkozó rendeletét.
Mindezek alapján szükségesnek tartom az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
megalkotását annak érdekében, hogy az önkormányzat a 2015. évi költségvetési rendelet
elfogadásáig is jogszerűen működhessen.
Előzetes hatásvizsgálat az új rendelethez
 A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A költségvetési bevételek és kiadások vonatkozásában a költségvetési tervezés
megalapozottabbá válhat.

 Környezeti és egészségi hatásai:
A rendelet-tervezet környezeti, egészségügyi következményekkel nem bír.
 Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
További terhet nem jelent.
 A

megalkotásának

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

következményei:
A szabályok megalkotásának elmulasztása nem eredményez közvetlenül
törvénysértést, de a gazdálkodás biztosítása végett a stabilitási törvény
rendelkezései így biztosíthatók.
 Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.
Medgyesbodzás, 2014. december 10.

Krucsai József
polgármester

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (…..) önkormányzati rendelete
a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1)Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig terjedő időszakra – a gazdálkodás
zavartalanságának biztosítsa érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan beszedje és kiadásait a 2. §-ban
foglaltak szerint teljesítse.
(2)A rendelet hatálya Medgyesbodzás Község Önkormányzatára és annak irányítása alá
tartozó költségvetési szervre- Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda- terjed ki.
2.§
(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában kiadás csak az előző évi eredeti kiadási
előirányzatokon belül időarányosan teljesíthető.
(2) A polgármester jogosult Medgyesbodzás község Önkormányzat 2014. évi költségvetésről
szóló 3/2014 ( III.05) önkormányzati rendelete alapján tett kötelezettségvállalásokból,
megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére
az alapműködéshez szükséges pénzügyi forrásokat biztosítsa.
(4) A költségvetési szervek esetében az alapműködésen kívüli kötelezettségvállalás csak
pályázati forrás terhére, annak kiutalását követően teljesíthető.
(5) A 2015. évi átmeneti gazdálkodás időszakában pénzügyi fedezet csak az önkormányzat
folyamatos feladatellátásának biztosításához minimálisan szükséges mértékig biztosítható.
(6) Fejlesztés és felújítás tekintetében új kötelezettség nem vállalható.
3. §
(1) Az előző évi szabad pénzmaradványok terhére, annak jóváhagyásáig kötelezettség nem
vállalható.
(2) A közigazgatási, önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatokból eredő kifizetési
kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen jellegű kiadásokra nem vonatkozik a 2. §-ban
foglalt korlátozás.

4. §
Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2015.
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.
5. §
A rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba és az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló
rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Medgyesbodzás, 2014. december 15.

Krucsai józsef
polgármester

Hoffmann Andrásné
jegyző

Indokolás

1.§ A polgármester felhatalmazása a kiadások teljesítésére bevételek beszedésére a
zavartalan működés érdekében.
A felhatalmazás hatálya az Önkormányzatra és annak szervére a Mesekuckó óvodára
terjed ki.

2.§ A kiadások teljesítésére vonatkozó előírások:
- csak az előző évi költségvetési előirányzatoknak megfelelő időarányos kiadás
teljesíthető
- a 2014.évi költségvetésből eredő kötelezettségvállalások teljesíthetőek
- az alapműködéshez szükséges minimumfeltételeket lehet biztosítani
- fejlesztés és felújítás az átmeneti időszakban nem végezhető

3.§ A pénzmaradvány terhére nem lehet kötelezettséget vállalni.
4.§ A korlátozások az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokra nem
vonatkoznak.

5.§ A beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2015. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendeletbe be kell építeni.
6.§ A hatályba léptető rendelkezés

