MÁSOLAT
Vác Város Önkormányzat Képviselő – testületének
2/2016. (I.22.) sz. rendelete
az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 25 §. (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§
(1) Felhatalmazást kapnak a polgármester és a költségvetési szervek vezetői, hogy az átmeneti
gazdálkodás időszakában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) és az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával
intézkedéseket tegyenek az önkormányzatot és költségvetési szerveket megillető bevételek
folyamatos beszedésére és a felmerülő, indokolt kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat a 2016. évi költségvetésről szóló
rendeletbe be kell építeni.

(3) A költségvetési szervek és a jogi személyiségű Önkormányzat működési-fenntartási
kiadásainak teljesítése a költségvetési évet közvetlenül megelőző év eredeti előirányzata 1/12
részéig, az ellátottak pénzbeli kiadásainak teljesítése a költségvetési évet közvetlenül megelőző év
eredeti előirányzata 1/12 részéig terjedhet havonta.

(4) Az 1/12 rész meghatározásakor az előző évi eredeti előirányzatot korrigálni kell az áthúzódó
jellegű kötelezettség-vállalások összegével, szerkezeti, szervezeti változások és több éves
kihatással járó vállalt kötelezettségek összegével.
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2.§
(1) A költségvetési szervek intézményi finanszírozását az átmeneti gazdálkodás időszakában a
költségvetési évet megelőző év eredeti kiadási és bevételi előirányzatainak különbségéből adódó
1/12 részének megfelelő összegben kell biztosítani, figyelemmel az előző évben elrendelt
áthúzódó és 2016. január elsejétől érvényes szerkezeti és szervezeti változásokra,
feladatelmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségeinek időarányos részére, a rendszeres
és az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.
(2) A költségvetési szervek, az önkormányzat az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi
költségvetés eredeti előirányzata 1/12 részéig vállalhat kötelezettséget, figyelemmel az (1)
bekezdésben meghatározott szempontokra is.
(3) A 2016. január 1-jétől esedékes bérjellegű juttatásokat a költségvetési szervek dolgozóit
érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvényben foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni.
(4) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 203/2015. (IX.24.) sz. határozatában úgy
döntött, hogy 2016. január 1-jei hatállyal a Váci Család-és Gyermekjóléti Központot létrehozza.
Az intézmény létszáma 24 fő. Személyi juttatások összege 4.109.500 Ft/hó, járulék kiadások
összege 1.087.000 Ft/hó, dologi kiadások összege 372.000 Ft/hó. Feladatalapú támogatás
összege 3.925.000 Ft/hó. Az átmeneti időszakban teljesített kiadásokat és bevételeket az
intézmény 2016. évi költségvetésébe be kell illeszteni.
(5) Az Önkormányzat a Váci Sport Nonprofit Kft. és a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
részére az előző évi támogatási összeg 1/12 részét biztosíthatja havonta. A Váci Városfejlesztő
Kft. részére az átmeneti időszakban az előző évről áthúzódó kifizetések teljesíthetők.
3.§

(1) A folyamatban lévő beruházási, felújítási feladatokat a szerződések szerinti ütemezések szerint
kell teljesíteni. Új kötelezettség vállalásra csak Képviselő-testületi jóváhagyást követően kerülhet
sor.
(2) A 2016. évi pályázatokhoz szükséges saját erő vállalása a Képviselő-testület döntése alapján
történhet.

4.§

(1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és a 2016. évi költségvetési rendelet
hatálybalépésének napján veszti hatályát.

3

(2) A rendelet kihirdetéséről -az SZMSZ-ben szabályozott módon- a jegyző gondoskodik.

Vác, 2016. január 21.

Fördős Attila s.k.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

INDOKOLÁS
Vác Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására várhatóan a 2016.
februári Képviselő-testületi ülésen kerül majd sor.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában foglaltak szerint ezen esetben a
helyi önkormányzat az átmeneti gazdálkodásáról rendeletet alkothat, amelyben szabályozza az
átmeneti időszak finanszírozási gyakorlatát. A gazdálkodás szabályozottsága miatt szükségesnek
tartjuk a rendelet megalkotását
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet azokat a gazdálkodási kereteket határozza meg,
amelyek között a költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat és intézményei a
bevételeiket folytatólagosan beszedik, a kiadásaikat teljesítik. Az átmeneti gazdálkodás
időszakaszában teljesített bevételeket és kiadásokat az Önkormányzat költségvetésébe be kell
építeni.

A másolat hiteles.
A rendelet kihirdetése 2016. január 22-én megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

