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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
   Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandók: Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője,  
Sikos Rita a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója,
Rédli Károly a Tapolca Kft. ügyvezetője,   

 Szijártó János a Tapolcai Média Kft. ügyvezetője   

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján, amennyiben a
Képviselő-testület a költségvetési év kezdetéig nem állapította meg költségvetési rendeletét, 
akkor az átmeneti gazdálkodásáról rendeletet alkot. Az önkormányzat a költségvetési
rendelet-tervezetét a központi költségvetés hatályba lépését követő negyvenötödik napjáig 
nyújtja be a képviselő-testületnek.  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről készült 
törvény önkormányzatot érintő rendelkezései hatályba lépésének napja 2016. január 01. 

Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalására
február hónapban kerül sor, ezért indokolt a rendelet elfogadásáig meghatározni a
költségvetési források felhasználásának irányelveit.

Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek folyamatos működtetését biztosítani kell, 
a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet működtetéséhez szükséges támogatást át kell adni. Tapolca 
város területén a városüzemeltetési feladatokat folyamatosan el kell látni, ezek forrását az
előző évi költségvetés arányos részében határozzuk meg.  

A Tapolca Kft. folyamatos működtetetése (bérek, közüzemi díjak, egyéb költségek) és az év 
eleji városi rendezvényeink zökkenőmentes lebonyolításához a szükséges forrásokat 
biztosítani kell már az év elejétől kezdődően. Az ügyvezető kérésére általános célú 
(működési) támogatásra 17 millió, rendezvények finanszírozására 5 millió forint előleg 
biztosítására van szükség. Az előleg természetesen az éves támogatási keret meghatározása 
során beszámításra kerül.
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2016. január 1-jétől az önkormányzat jogszabályi előírás alapján gyermekjóléti központot állít 
fel, amely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretein belül működik majd. A 
központ működtetéséhez, a személyi- és tárgyi feltételek biztosításához szükséges forrásokat 
már a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását megelőzően év elejétől biztosítani kell.  

A folyamatos működés érdekében szükséges a Tapolcai Média Kft. részére is az időarányos 
támogatás biztosítása.

A rendeletalkotással a Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy a 
helyi Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és kiadásait fedezhesse, illetve
meghatározza, hogy milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát 
és annak időtartama alatt beszedett bevételeket, a teljesített kiadásokat a költségvetési 
rendeletbe kell beilleszteni. Az átmeneti időszak alatti gazdálkodásról a polgármester a 
Képviselő-testületnek beszámol.  

Az önkormányzat intézményeinek, valamint a Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézetnek jelentkeztek év közben olyan kiadásai, melyek az eredeti költségvetésükben nem
szerepelnek, mert önkormányzati intézményi tartalékból kerülnek biztosításra (felmentési
bérek, bérkompenzáció, ágazati kiegészítő pótlék és járulékai, egyéb kiadások). Ezeket a 
forrásokat az intézményi működési tartalékból csoportosítjuk át a költségvetésükbe, melyhez 
képviselő-testületi felhatalmazás szükséges.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet fentiek alapján az előterjesztés megvitatására és a 
határozati javaslatok elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja és ….…./2015. (…….) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a   
költségvetési intézményei és a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet finanszírozása céljából engedélyezi a
Tapolca város 2015. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete 7. számú
melléklet Céltartalék Intézményi működési tartalékok 
előirányzata terhére történő átcsoportosítást.

Tapolca, 2015. december 8.

Dobó Zoltán
polgármester



3

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
…/2015.(….) önkormányzati rendelete

a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
(t e r v e z e t)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

(1) A Képviselő-testület az átmeneti időszakban biztosítja: 
a) az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda,

a Wass Albert Könyvtár és Múzeum folyamatos működését, valamint azon állami 
fenntartásban lévő intézmények működtetését, melyekre vonatkozóan az Önkormányzat 
feladata a működési költségek biztosítása, 

b) a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet működtetését a Tapolcai Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás finanszírozásán keresztül,

c) a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetben létrehozott család- és gyermekjóléti
központ működtetésével kapcsolatos többletköltségeket. 

(2) Az önkormányzati, intézményi, társulási, városüzemeltetési és egyéb működési feladatok 
ellátásához a 2015. évi módosított előirányzati szinten, arányosan biztosítja a támogatás összegét.  

(3)  Az átmeneti időszakban csak a biztonságos működést szolgáló (életveszélyes helyzetek elhárítása 
miatti), valamint pályázati kötelezettségekből adódó karbantartási, felújítási feladatokat lehet 
megkezdeni, illetve elvégezni.

(4)  Az átmeneti időszak pénzellátásában az önkormányzati és intézményi kötelezettséggel terhelt 
költségvetési maradványokat, valamint a Képviselő-testület kötelezettségvállalásaira vonatkozó 
határozatokat figyelembe kell venni.

2. §

(1)  A Képviselő-testület a Tapolca Kft. részére működési támogatás céljára 17.000 eFt-ot, továbbá 
rendezvények lebonyolítására 5.000 eFt-ot biztosít előlegként, melyeket a támogatási szerződés 
megkötése során figyelembe kell venni.

(2)  A Képviselő-testület a Tapolcai Média Kft. részére működési támogatás céljára 4.000 eFt-ot 
biztosít előlegként, melyet a támogatási szerződés megkötése során figyelembe kell venni.  

3. §

(1)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmeneti időszakban keletkezett bevételek 
beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2)  Az átmeneti időszak időtartamát másfél hónapban állapítja meg: 2016. január 1. napjától 2016. 
február 15. napja közötti időszakban. 

(3)  A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési 
rendeletbe be kell illeszteni.

4. §

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és a költségvetési rendelet elfogadásával
egyidejűleg, de legkésőbb 2016. március 15-én hatályát veszti.

Tapolca, 2015. december 18.

                                      Dobó Zoltán        Ughy Jenőné 
                                      polgármester             jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 
17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak
várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet, tekintettel arra, hogy a Tervezet a
2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályaira vonatkozik.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 25. § indokolja.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c)
pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat
törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási
(közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeit
a rendeletben foglaltak szerint kell az Önkormányzatnak biztosítani.


