
Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata 2013 november 26–i testületi ülésére 

 

Tárgy: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza az önkormányzatok 

gazdálkodását, melynek 25. § (1)-(4) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:  

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb 

március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben 

felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket 

folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. 

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás 

időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján 

megszűnik. 

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az 

átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti 

gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek 

beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a 

polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) 

bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe 

beépítve fogadja el. 

 

Figyelemmel arra, hogy a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló törvényt az 

Országgyűlés 2013. december hónap második felében fogadja el, így az évből hátralevő rövid 

időre tekintettel nem biztos, hogy a Képviselő-testület el tudja fogadni 2013. december 31-ig 

a 2014. évi költségvetésre vonatkozó rendeletét. 

 

Fentiek alapján szükségesnek tartom az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotását, 

annak érdekében, hogy az önkormányzat a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig 

szabályozott keretek között működhessen és a feladatok ellátása biztosított legyen. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem szíveskedjék megtárgyalni és a 2014. 

évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadni. 

 

Gecse, 2013. november 18. 

         Istenes Gyula 

            polgármester 

  



 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(…. ) önkormányzati 

rendelete a 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontja és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 

1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 

költségvetését megillető bevételeket folytatólagosan beszedje és kiadásait a 2. §-ban 

meghatározottak szerint fedezze.  

(2) A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult bevonni az előző évi 

önkormányzati pénzmaradványt, tárgyéven belüli visszapótlási kötelezettséggel az 

elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket igénybe venni. 

 

2.§ A kiadásokat a feladat pénzigényének megfelelően, a likviditást is figyelembe véve a 

következők szerint jogosult teljesíteni a polgármester: 

(1) A folyó kiadásokat a 2013. évi költségvetés módosított kiadási előirányzatain belül 

arányosan. 

(2) Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak illetményét a jogszabályban 

meghatározott módon és mértékben. 

(3) A felhalmozási és egyéb kiadásokat a Képviselő-testület által már korábban jóváhagyott 

feladatok körében a kötelezettségvállalásnak megfelelően. 

(4) Az életveszély elhárítását, a működést gátló tényezők megszüntetését szolgáló, a 

jogszabály által előírt, a Képviselő-testület által meghatározott feladatokat a szükséges 

mértékig. 

 

3.§ (1) E rendelet 2014. január 1-én lép hatályba. 

(2) E rendelet Gecse Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelete kihirdetésének napján hatályát veszti. 

 

   

 Istenes Gyula Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2013. december  

      Pfilfné Bagics Judit 

             jegyző 


