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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
A helyi önkormányzatok költségvetésének elkészítésével kapcsolatos eljárás rendjét
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény szabályozza. A törvény 25. § /1)
bekezdése szerint, ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési
évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról
rendeletet alkot. A gazdálkodás szabályozottsága miatt szükségesnek tartjuk a
rendelet megalkotását a korábbi évekhez hasonlóan.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet azokat a gazdálkodási kereteket
határozza meg, amelyek között a költségvetési rendelet elfogadásáig az
önkormányzat és intézményei a bevételeiket folytatólagosan beszedik, a
kiadásaikat teljesítik.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a
jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február
15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év
kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek
függvényében a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig célszerű az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása, hogy az önkormányzat és intézményei
gazdálkodásának folyamatossága zavartalan legyen.
Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket
kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

és

teljesített

A fentiek alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ban
foglaltaknak
megfelelően
javaslom
a
Tisztelt
Képviselő-testületnek
az
Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló átmeneti rendelet
megalkotását, illetve a mellékelt rendelet tervezet elfogadását.

Balatonboglár, 2016. november 10.
Dr. Markó Péter
jegyző

Tervezet
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
….2016/.(…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 25.§ (1) bekezdésben 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. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonboglár Város
a) Önkormányzatára
b) Önkormányzatának intézményeire
2. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit,
valamint a polgármestert, hogy a költségvetési szervek, illetőleg az önkormányzat
bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és a működési kiadásait a
2016. évi költségvetés eredeti előirányzatának alapulvételével folytatólagosan a
2017. évi költségvetési rendelet megalkotásáig teljesítse.
(2) A kiadások fedezetére adott felhatalmazás a költségvetési évet közvetlenül
megelőző év eredeti előirányzatának időarányos részéig terjedhet, csak a
működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését jelenti. A
gazdálkodás átmeneti időszakában a létszám nem emelkedhet.
(3) A 2017. évi felhalmozási jellegű kiadásokra, új feladatra- a folyamatban lévő
beruházásokon kívül – kötelezettséget vállalni nem lehet a 2017. évi költségvetési
rendelet jóváhagyásáig. A folyamatban lévő, több éves kihatással járó, pályázathoz
kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt
kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
3. § Az e rendelet hatálya alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.
4. § E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti.

Mészáros Miklós
Polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző

Balatonboglár, 2016. november
Dr. Markó Péter
jegyző

Hatásvizsgálat
Az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének
megalkotásához
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a képviselőtestület felhatalmazást ad
a polgármesternek, és az irányítása alatt álló önállóan működő intézmények
vezetőinek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit beszedhessék, és a folyamatos
működéséhez szükséges kiadásokat fedezhessék, illetve meghatározza, hogy
milyen intézkedéseket tehetnek a rendelet keretein belül.
A rendelet tartalmazza azokat a felhatalmazásokat, melyek a költségvetési rendelet
elfogadásáig a folyamatos működéshez szükségesek.
2. Környezeti és egészségügyi következményei
Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Nincs.
4.
A
jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
a
jogalkotás
elmaradásának várható következményei
Az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem kötelező. A
rendeletalkotás egy lehetőség az önkormányzat számára annak érdekében, hogy az
önkormányzat áthidalja a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadásáig
terjedő időszakot.
A rendelet megalkotásának elmaradása nem jelent az önkormányzatra nézve
hátrányos jogkövetkezményt. Az államháztartásról szóló törvény 25.§ (3)
bekezdése szerint „ha az önkormányzat nem alkot az átmeneti gazdálkodásról
rendeletet, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető
bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások
arányos teljesítésére”, ezáltal biztosított a folyamatos működéshez szükséges
bevételek és kiadások teljesítése. Ebben az esetben a polgármesternek beszámolási
kötelezettsége van a képviselő-testület részére.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételek
Rendelkezésre állnak.
Indoklás:

A rendelet 1. §-hoz
A rendelet hatálya kerül meghatározásra

A rendelet 2. §-hoz
Az átmeneti időszakban biztosított felhatalmazás kerül meghatározásra, mely
alapján a bevételek beszedése, kiadások teljesítése megvalósítható.

A rendelet 3. §-hoz
Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített
kiadások beillesztésre kerülnek az új költségvetésbe az Áht. 25.§ (4)
bekezdésének megfelelően.

A rendelet 4. §-hoz
A felhatalmazás időtartama kerül meghatározásra az Áht. 25. § (2)
bekezdésének megfelelően.
Balatonboglár, 2016. november 10.
Dr. Markó Péter
jegyző

