
3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 419 /2011.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére. 

Tárgy: 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
elfogadása.

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
    Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandók: Unger Ferenc könyvvizsgáló
    Intézményvezetők 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § és
77. § alapján, amennyiben a Képviselő-testület azon év január 1-ig nem állapította 
meg költségvetési rendeletét, akkor az átmeneti gazdálkodásáról rendeletet alkothat.

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.

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. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet fentiek alapján az előterjesztés megvitatására és 
a határozati javaslat elfogadására.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. 
évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és ….…./2011.(…….) önkormányzati rendeletei
közé iktatja.

Tapolca, 2011. november 16.

Császár László
polgármester s.k.
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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

…/2011.(….) önkormányzati rendelete

a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról

(t e r v e z e t)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében és a 76. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az átmeneti időszakban biztosítja: 

a) az önkormányzat és intézményeinek folyamatos működtetését 

b) az önkormányzati és intézményi működésben az alapfeladatok ellátásához 
a 2011. évi módosított előirányzati szinten arányosan a támogatás összegét 

c) a városüzemeltetés, működtetés teljesítését arányosan, a 2011. évi 
módosított előirányzati szinten. 

(2) Az átmeneti időszakban csak a biztonságos működést szolgáló (életveszélyes 
helyzetek elhárítása miatti) karbantartási, felújítási feladatokat lehet
megkezdeni, illetve elvégezni.

(3) Az igazgatás szakfeladaton alkalmazott 2 fő településőr személyi juttatásait és 
járulékait, valamint dologi kiadásait a költségvetési rendelet elfogadásáig
arányosan biztosítani kell.

(4) Az átmeneti időszak pénzellátásában az önkormányzati és intézményi 
kötelezettséggel terhelt pénzmaradványokat figyelembe kell venni.

2. §

(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: 2012. január 
1. napjától 2012. február 15. napja közötti időszakban. 

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



4

3. §

Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és a költségvetési rendelet
elfogadásával egyidejűleg, de legkésőbb 2012. február 15-én hatályát veszti. 

Tapolca, 2011. november 16.

 Császár László Ughy Jenőné 
 polgármester s.k. aljegyző s.k. 


