
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
23/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartástól szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 76. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
következőket rendeli el: 

1. § 
A képviselő-testület felhatalmazza Szécsény város polgármesterét, a költségvetési 
gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében, 
hogy a 2012. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit 
folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat 
és intézményeinek folyamatos működtetését biztosítsa. 

2. § 
A Polgármesteri Hivatal, az intézmények, illetve a szakfeladatok működési kiadásaira 
általános szempont szerint a 294/2011.(XI.29.) számú határozattal elfogadott 2012. évi 
költségvetési koncepció 1. számú melléklete szerinti előirányzat időarányos része fordítható. 

3.  § 
(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában egyes működési kiadásokat rangsorolni kell. 

Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat, közüzemi számlákat kell 
teljesíteni. 

(2) Az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítése kiemelt fontosságú. 
(3) A biztonságos működést szolgáló, vagy az életveszélyes helyzetek elhárítása miatti 

karbantartási, felújítási feladatokat el kell végezni. 
(4) Az átmeneti időszak pénzellátásában az intézményi kötelezettséggel terhelt 

pénzmaradványokat figyelembe kell venni. A folyamatban lévő beruházások, 
pályázatok számláinak kifizetésének fedezete a pályázati költségvetés szerinti 
ütemezésben, az elkülönítetten kezelt pénzeszközökből biztosítható. 

4.  § 
(1) A képviselő-testület az átmeneti időszak időtartamát 2012. január 1. napjától 2012. 

február 15. napjáig határozza meg. 
(2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet-

tervezetet az átmeneti időszak lejártáig terjessze elő. 
5. § 

(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet a 2012. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napján, de 

legkésőbb 2012. február 15-én hatályát veszti.        
 
Szécsény, 2011. november 29. 
 

 
Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet 

címzetes főjegyző 
Stayer László 
polgármester 

 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2011. november 30. 
 
 

Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet 
címzetes főjegyző 

 



Általános indoklás 

 
A 2012. évi költségvetési koncepció tervezésénél figyelembe vettük az önállóan működő 
intézményeink és Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési javaslatát, az 
önkormányzat előző évi teljesítés adatait, a várható infláció mértékét és az éves költségvetés 
elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen 
módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint. 
A 2012. évi költségvetési koncepció meghatározza az önkormányzat éves várható bevételeit 
és teljesítendő kiadásait kiemelt előirányzatonként. Ez alapul szolgál a másfél hónapos 
átmeneti gazdálkodás kiemelt előirányzataihoz. 
 

Részletes indoklás 

1. § 
A képviselő-testületnek biztosítania kell az önkormányzat folyamatos, zavartalan működését. 
Ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti időszakban is 
gondoskodjon a bevételek folyamatos beszedéséről és az intézmények működéséhez 
szükséges kiadások teljesítéséről. 
 

2. § 
A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási 
előirányzatait az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának 1. számú melléklete 
alapján határozza meg. 

3. § 
A képviselő-testület a forráshiány nagysága, a folyamatos működés biztosítása és a 
folyamatban lévő pályázatok befejezése érdekében rangsort állapít meg az átmeneti 
gazdálkodás időszakára. 

4. § 
A képviselő-testület meghatározza az átmeneti gazdálkodás időtartamát. 
 

5. § 
A képviselő-testület a rendelet időbeli hatályát a 2012. évi önkormányzati költségvetés 
hatálybelépéséig határozza meg. 


