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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi 
XX. törvény 138. § (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Szécsényi Közös 
Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre. 

2. § 

A képviselő-testület felhatalmazza Szécsény város polgármesterét, hogy a költségvetési gazdálkodás 
folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a 2023. évi költségvetési 
rendelet hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait 
fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek folyamatos működtetését 
biztosítsa. 

3. § 

Az intézmények, illetve a kormányzati funkciók működési kiadásaira általános szempont szerint, 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet szerinti előirányzatok időarányos része fordítható. 

4. § 

(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában egyes működési kiadásokat rangsorolni kell. Elsősorban a 
rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat, közüzemi számlákat kell teljesíteni. 

(2) A biztonságos működést szolgáló, vagy az életveszélyes helyzetek elhárítása miatti karbantartási, 
felújítási feladatokat soron kívül el kell végezni. 

(3) Az átmeneti időszak pénzellátásában az intézményi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványokat 
figyelembe kell venni. Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési 
támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési 
kiadások finanszírozásához használható fel. 

(4) A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó feladatok tárgyévi ütemére a kifizetések a 
szerződésekben foglaltak alapján teljesíthetők. 

5. § 

Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett 
bevételeket be kell illeszteni. 
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6. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba és a 2023. évi költségvetési rendelet hatálybalépésével 
hatályát veszti. 
 
Szécsény, 2022. november 29. 

 

 

 

 
Stayer László Péter 

polgármester 
Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 

jegyző 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2022. november 30. 
 
 
 
 
dr. Pifka-Boda Zsuzsanna  

jegyző 
 


