
EGERSZALÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2015. (XII.21.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2016. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról

Egerszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 25. ~ - ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetési gazdálkodás
átmeneti szabályozásáról a következőket rendeli el:

1. ~.

Egerszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi végleges költségvetés
megalkotásáig felhatalmazza polgármesterét az átmeneti gazdálkodásra.

2. ~.

(1)A felhatalmazás kiterjed az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, a
működési kiadásoknak a 2015. évi költségvetés módosított előirányzatainak megfelelő,
időarányos teljesítésére, a 2015. évben megkezdett beruházási és felújítási feladatok
Fmanszírozására.
(2) Uj feladat indítására a felhatalmazás nem terjed ki.
(3) A fejlesztési kiadások csak az érvényes és hatályos szerződésekből eredő
kötelezettségvállalások erejéig teljesíthetők.

3. ~.

Az Önkormányzat és költségvetési intézményei működéséhez szükséges kiadások úgy
teljesíthetők, hogy a bérek és a dologi kiadások csak az előző évi időarányos szinten
realizálódhatnak.

4. ~.

Az Önkormányzat gazdálkodásának átmeneti időszakában az engedélyezett létszám nem
emelkedhet.

5. ~.

Az Önkormányzat gazdálkodásának átmeneti időszakában a szociális ellátás keretében a
rendszeres segélyezési feladatok és az eseti segélyezési feladatok a 2015. évi szinten,
időarányosan teljesíthetőek.



6. ~.

Az Önkormányzat önálló működő intézményeinek finanszírozása legfeljebb a 2015. évi
eredeti költségvetés szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított előirányzatának
időarányos részéig történhet.

7. *.

Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2016. évi költségvetés részét
képezi és beépül a 2016. évi pénzügyi tervbe.

8. ~.

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és az önkormányzat 2016. évi költségvetését
megállapító rendelet hatályba lépéséig érvényes.

Egerszalók, 2015. december

Varga Istvan
polgármester

H~’adi-Buz~ Jánosná
jegyző ~

~



El Őt e rj es z t é s

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 16-án tartandó ülésére

Tár2y: A 2016. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról - rendelet tervezet

Általános és részletes indoklás

Egerszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetés
átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/201 5.(XII ) önkormányzati rendeletéhez

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzatok
gazdálkodásukat a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés alapján folytathatják.

Önkormányzatunknak 2016. január 1 -jén még nem lesz véglegesen jóváhagyott költségvetése,
ezért indokolt szabályozni az átmeneti időszak gazdálkodását helyi rendelet alkotásával.

E rendelettel a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi
költségvetés hatályba lépéséig az önkormányzati intézmények működőképességének
biztosítása érdekében, gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás folyamatosságáról.

1. *-hoz
A Képviselő-testület felhatalmazását tartalmazza.

2.~ tól - 6. g-ig
A rendelkezés rögzíti, hogy a felhatalmazás mire terjed ki: bevételek beszedése, működési
kiadások időarányos teljesítése; megkezdett beruházás, felújítás űnanszírozása, szerződésből
eredő kötelezettségek teljesítése; személyi és dologi kiadások teljesítése, létszám és
segélyezés a 2015. évi szinten, időarányosan.

7. g-hoz
Rögzíti a rendelkezés, hogy az átmeneti gazdálkodási tevékenység a 2016. évi költségvetés
részét képezi.

8. g-hoz
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Hatásvizsgálat:
a 16/2016.(XII ) önkormányzati rendelettervezethez

A rendelet-tervezet címe:
a 2016. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról

1.) Társadalmi-gazdasági hatása
Az önkormányzat folyamatos gazdálkodását biztosítani kell, így a 2016. évi költségvetés
elfogadásáig rendelkezni kell az átmeneti gazdálkodás szabályairól.

2.) Költségvetési hatása
Az átmeneti gazdálkodási tevékenység a 2016. évi költségvetés részét képezi.



3.) Környezeti, egészségi következményei: nincs

4.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

5.) A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az önkormányzat gazdálkodásának folyamatossága.

6.) A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Az önkormányzat gazdálkodási működésképtelensége következne be.

7.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

Egerszalók, 2015. november 16.

~ Varga István
polgarmester


