BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
4/2010.(I. 29.) rendelete
az Önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban: Képvisel -testület) az
államháztartástól szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 76. §-a alapján az Önkormányzat
2010. évi átmeneti gazdálkodásának szabályozására a következ rendeletet alkotja:
1. §
A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi
keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az el z évi kiadási el irányzatokon belül
folytatólagosan teljesítse.
2. §
(1) Az egyes szakfeladatoknál a m ködési-fenntartási kiadások teljesítése a költségvetési évet közvetlenül
megel z év költségvetése azonos szakfeladata módosított el irányzata 1/13 részéig terjedhet havonta, havi
bontásban. Az 1/13 rész összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az adott cím, alcím,
el irányzat-csoport várható feladat elmaradásaira, szerkezeti változásokra, az áthúzódó feladat elmaradásaira,
szerkezeti változásokra, az áthúzódó és a rendszeres jelleg kötelezettség-vállalások körére is. Ett l eltérni
csak a képvisel -testület eseti döntései alapján lehet.
(2) Az önkormányzattal és intézményével köztisztvisel i és közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottak
részére az átmeneti gazdálkodás id szakában illetményemelésre kizárólag a köztisztvisel k és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények illetményrendszere szerinti, esedékes (kötelez )
illetménymódosítási igényre való tekintettel kerülhet sor (besorolási osztályban, besorolási fokozatban,
fizetési fokozatban való id közbeni el relépés). Ezen körön kívül illetményemelésre az Önkormányzat
költségvetése elfogadásának id pontjáig nem kerülhet sor.
(3) Az önkormányzattal alkalmazásban álló közalkalmazottak és köztisztvisel k részére az átmeneti gazdálkodás
id szakában a rendszeres illetmény-juttatáson és a rendszeres jelleg illetményen felüli juttatáson (pl. havi
étkezési hozzájárulás) kívül más jelleg juttatás nem adható. A munkáltatói jogkört gyakorló a köztisztvisel ,
a közalkalmazott részére ezen id szakban csak kivételesen indokolt esetben - a polgármester el zetes
jóváhagyásával - engedélyezheti illetményel leg felvételét.
3. §
(1) Az önkormányzati intézmények intézményi finanszírozását az átmeneti gazdálkodás id szakában a
költségvetési évet közvetlenül megel z év módosított intézményi finanszírozási el irányzat f összege 1/13
részének megfelel összegben kell biztosítani, figyelemmel az el z évben elrendelt és áthúzódó szerkezeti
változásokra, feladat-elmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségei id arányos részére, a rendszeres
jelleg vagy az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.
(2) Az önkormányzati intézmények az átmeneti gazdálkodás id szakában az el z évi intézményi költségvetés
módosított el irányzata 1/13 részéig vállalhatnak kötelezettségeket, teljesíthetnek kiadásokat, figyelemmel az
(1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól kizárólag a képvisel -testület eseti döntései alapján lehet eltérni.
4. §
(1) Önkormányzati beruházás, nagyobb beszerzés, felújítás az átmeneti gazdálkodás id szakában kizárólag a
képvisel -testület külön, eseti döntése alapján indítható, végezhet , ha a beszerzés, beruházás, felújítás
indításához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

(2) Folyamatban lév beruházás, beszerzés, felújítás esetén kötelezettségvállalásra és pénzügyi teljesítésre
kizárólag a képvisel -testület külön, eseti döntésének megfelel en kerülhet sor, a testület által engedélyezett
összegnek megfelel határig abban az esetben, ha a teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre
áll.
5. §
Az önkormányzati költségvetési intézmények részére 2010. január 1. napját követ en – a 2010. évi el irányzatok
terhére – a 2010. év átmeneti finanszírozási id szakára éves szinten megállapított költségvetési támogatás 1/13-ad
része nettósítva utalható annak érdekében, hogy a 2010. év január 5-ig esedékes járandóságok fedezete - az
illetmény-kifizetés napjához igazodóan - az év végi munkanapok átcsoportosítása miatt rendelkezésre álljon.
6. §
(1)Az átmeneti gazdálkodás id szakában:
(a) A biztonságos m ködést szolgáló (életveszélyes helyzetek elhárítása miatti) karbantartási, felújítási
feladatokat lehet megkezdeni, illetve elvégezni.
(b) A folyamatban lév , több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére
kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelel en teljesíthet k.
7. §
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig új m ködtetési, beruházási, felújítási
feladat nem indítható, arra kötelezettség nem vállalható.
8. §
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletébe az átmeneti gazdálkodás id szakában teljesített kiadásokat
és beszedett bevételeket be kell illeszteni.
9. §
(1) Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendelete hatálybalépéséig lehet alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz
gondoskodik.

a Szervezeti és M ködési Szabályzatban meghatározott módon

Balatonkenese, 2010. január 28.

Sörédi Györgyné
Polgármester

Wolf Viktória
jegyz

A rendelet kihirdetésének napja:
Balatonkenese, 2010. január 29.
Wolf Viktória
jegyz

