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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 alkothat.
A 2013. évben az Önkormányzat költségvetése új elvekre épül, új feladatstruktúrában
kell gondolkodni. Ezért az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben kell biztosítani
mindazokat a forrásokat, amelyek nem szerepeltek a 2012. évi költségvetésünkben és
új feladatként jelennek meg. Bekerülnek a működtetési kötelezettség miatt az állami
fenntartásban működő oktatási intézmények kiadásai is költségvetési elemként.
Városi rendezvényeink év elejétől folyamatosan zajlanak, ezért az ezzel kapcsolatos
költségek, valamint a Tapolca Kft. folyamatos működésének biztosítása céljából
indokolt a költségvetési rendelet elfogadásáig is támogatási előleg folyósítása. Az
előleg természetesen az éves támogatási keret meghatározása során beszámításra
kerül.
A rendelet-alkotással a Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek arra,
hogy a helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és kiadásait
fedezhesse, illetve meghatározza milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein
belül. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a
felhatalmazás időtartamát és annak időtartama alatt beszedett bevételeket, teljesített
kiadásokat, a költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
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Ha a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotta
meg és átmeneti gazdálkodásáról rendeletet nem hozott, akkor a polgármester
jogosult a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére az előző évi előirányzat
szerinti időarányos teljesítésre.
Az átmeneti időszak alatti gazdálkodásról a polgármester a Képviselő-testületnek
beszámol.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet fentiek alapján az előterjesztés megvitatására és
a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
szóló
rendelet-tervezetet
elfogadja
és
….…./2012.(…….) önkormányzati rendeletei
közé iktatja.

Tapolca, 2012. december 4.

Császár László
polgármester
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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…/2012.(….) önkormányzati rendelete
a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról
(T e r v e z e t)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)

A Képviselő-testület az átmeneti időszakban biztosítja:

a) az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Tapolcai Óvoda, a Wass Albert

(2)
(3)
(4)
(5)

Könyvtár és Múzeum, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet folyamatos
működését, valamint azon állami fenntartásban lévő intézmények működtetését,
melyekre vonatkozóan az önkormányzat feladata a működési költségek
biztosítása,
b) az önkormányzati és intézményi működés során az alapfeladatok ellátásához a
2012. évi módosított előirányzati szinten arányosan biztosítja a támogatás
összegét,
c) a városüzemeltetés, működtetés teljesítését arányosan, a 2012. évi módosított
előirányzati szinten.
Az átmeneti időszakban csak a biztonságos működést szolgáló (életveszélyes
helyzetek elhárítása miatti) karbantartási, felújítási feladatokat lehet megkezdeni,
illetve elvégezni.
Az igazgatás szakfeladaton alkalmazott 2 fő településőr és 1 fő biztonsági őr személyi
juttatásait és járulékait, valamint dologi kiadásait a költségvetési rendelet
elfogadásáig arányosan biztosítani kell.
Az átmeneti időszak pénzellátásában az önkormányzati és intézményi
kötelezettséggel terhelt pénzmaradványokat figyelembe kell venni.
A Képviselő-testület a Tapolca Kft. részére működési támogatás céljára 14.000 eFt-ot,
továbbá rendezvények lebonyolítására 4.900 eFt-ot biztosít előlegként, melyeket a
támogatási szerződés megkötése során figyelembe kell venni.
2. §

(1)
(2)
(3)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmeneti időszakban
keletkezett bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
Az átmeneti időszak időtartama a 2013. január 1. napjától 2013. február 15. napjáig
tartó időszak.
A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a
költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
3. §

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és a költségvetési rendelet elfogadásával
egyidejűleg, de legkésőbb 2013. február 15-én hatályát veszti.
Tapolca, 2012. december 4.
Császár László
polgármester

Ughy Jenőné
aljegyző
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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 2013. 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 2013. 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.
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