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Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének
36/2005.(XII.30.) rendelete
a 2006. évi átmeneti gazdálkodásról
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban
Áht.) 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az átmeneti
gazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
Idıbeli hatály
1. §
Az átmeneti gazdálkodás szabályait a költségvetési év elsı napjától (2006.
január 1-jétıl) a 2006. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig
kell alkalmazni (továbbiakban ezen idıszak: átmeneti gazdálkodás
idıszaka).
Az önkormányzat átmeneti gazdálkodása
2. §
(1) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti gazdálkodás
idıszakában az Áht. és az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó
jogszabályi rendelkezések betartásával intézkedéseket tegyen az
önkormányzatot megilletı bevételek folyamatos beszedésére és a felmerülı,
indokolt kiadások teljesítésére.
(2) Az egyes szakfeladatoknál a mőködési-fenntartási kiadások teljesítése a
költségvetési évet közvetlenül megelızı év költségvetése azonos
szakfeladata eredeti elıirányzatának 1/12 részéig terjedhet havonta.
A 2006. január 1-tıl esedékes bérintézkedéseket a költségvetési
intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóit érintıen az átmeneti
gazdálkodás idıszakában (a közalkalmazottak, köztisztviselık jogállásáról
szóló törvény értelmében a januárban fizetendı 13. havi illetmény, a soros
elıléptetések, a jubileumi jutalmak) teljesíteni kell.
Az 1/12 rész összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az
áthúzódó feladat elmaradásokra, az áthúzódó és a rendszeres jellegő
kötelezettség-vállalások körére is. Ettıl eltérni csak a Képviselı-testület
eseti döntései alapján lehet.
Költségvetési intézmények átmeneti gazdálkodása
3. §
(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek intézményi
finanszírozását az átmeneti gazdálkodás idıszakában a költségvetési évet
közvetlenül megelızı év eredeti intézményi finanszírozási elıirányzat 1/12
részének megfelelı összegben kell biztosítani havonta, figyelemmel az
elızı évben elrendelt és áthúzódó szerkezeti változásokra, feladat
elmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségei idıarányos részére, a
rendszeres és az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.
(2) Az intézmény az átmeneti gazdálkodás idıszakában az elızı évi
intézményi költségvetés eredeti elıirányzatának 1/12 részéig vállalhat
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kötelezettséget, teljesíthet kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben
meghatározott szempontokra is.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól kizárólag a Képviselı-testület
eseti döntései alapján lehet eltérni.
Beruházások, felújítások átmeneti finanszírozása
4. §
(1) Beruházás, felújítás, nagyobb beszerzés az átmeneti gazdálkodás
idıszakában kizárólag a Képviselı-testület külön, határozatban rögzített
eseti döntése alapján indítható, ha ezen feladatok indításához szükséges
pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
(2) Folyamatban lévı beruházás, felújítás beszerzés esetén
kötelezettségvállalásra és pénzügyi teljesítésre a már korábban a Képviselıtestület által elfogadott, határozatban rögzített keretösszegig vállalható
kötelezettség.
(3) A 2006. évi pályázati lehetıségek kihasználása érdekében a
pályázatokhoz szükséges saját erı vállalása 500.000 Ft értékhatárig a
polgármester írásos hozzájárulásával történhet, ezt meghaladó értékhatár
esetén a Képviselı-testület engedélyezése szükséges.
(4) Az elızı években felvett hitelek esedékes törlesztı részletei és kamatai
kifizethetıek.
5. §
Az átmeneti idıszakban teljesített bevételek és kiadások a költségvetésrıl
szóló rendeletbe beépítésre kerülnek.
6. §
E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba és a 2006. évi költségvetési
rendelet hatálybalépésének napján veszti hatályát.
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