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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (1) bekezdése
szerint, 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.
Az Áht. 25. § (2) bekezdés szerint az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell
határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet
hatálybalépésének napján megszűnik.
Az Áht. 25. § (3) bekezdés szerint, 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.
Fontos szabályt rögzít az Áht. 25. § (4) bekezdése, mely szerint 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.

A gazdálkodás szabályozottsága és folyamatossága érdekében, a fentiek alapján szükséges az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása. Ez a rendelet a 2019. évi költségvetés
elfogadásáig meghatározza azokat a gazdálkodási kereteket, amelyek között az önkormányzat
és intézményei a bevételeiket folyamatosan beszedik, és a szükséges kiadásaikat teljesítik.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja
a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a
szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
előírásnak, az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiakban számolunk be.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet azokat
a gazdálkodási kereteket határozza meg, amelyek között a költségvetési rendelet
megalkotásáig a bevételek beszedhetők, a kiadások teljesíthetők. Az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendelet felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek az
esedékes fizetési kötelezettségek teljesítésére, illetve a bevételek beszedéséhez.
Környezeti, egészségi hatások: Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletalkotásnak az a további adminisztratív
terhe, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételeket és kiadásokat az
Önkormányzat költségvetésébe be kell illeszteni.
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A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet megalkotását Áht. 25. §-a teszi lehetővé, azonban annak
elmaradása esetén is biztosított az Áht. 25.§ (3) bekezdése alapján a biztonságos működés,
hiszen eszerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek
beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlés hetében tárgyalja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet
elfogadására.

Szekszárd, 2018. december 4.

Ács Rezső
polgármester
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének ……./2018. (………..) önkormányzati
rendelete
a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de)
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak irányítása
alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.
2. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi
költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzatot, illetve a költségvetési szervet
megillető bevételek folyamatosan beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül
a kiadások arányos teljesítésére a 2-3. § rendelkezéseiben foglalt kivételekkel.
3. § A kiadások időarányos teljesítésétől történő eltérésre az alábbi esetekben van lehetőség:
a) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre 2019. évre vonatkozóan a
közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettséget vállaljanak,
b) európai uniós vagy hazai pályázati forrásból finanszírozott beruházások esetén, a
pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által
előírt ütemezés szerinti feladatokra történő kötelezettségvállalás,
c) a 2018. évben megkezdett és 2019. évre áthúzódó, valamint a 2019-ben kezdődő
közfoglalkoztatási programok működési költségvetést terhelő kötelezettségvállalás,
d) a 2018. évben megkezdett szociális tűzifa programot érintő kötelezettségvállalás,
e) síkosságmentesítésre vonatkozó kötelezettségvállalás,
f) a polgármesteri hivatal és az önkormányzat, és társulásai irányítása alatt álló
költségvetési szervek foglalkoztatottainak 2018. évi munkájának elismerésére
történő kötelezettségvállalás a pénzügyi lehetőségek függvényében,
g) az ASP-rendszercsatlakozásra vonatkozó kötelezettségvállalások,
h) hatósági jogkörben hozott döntésekből eredő kifizetési kötelezettségek,
i) a Humánszolgáltató Központ vezetője az intézmény engedélyezett létszámkeretén
belül az üres álláshelyek terhére a feladatellátás biztosítása érdekében
kötelezettséget vállalhat,
j) az önkormányzat, és társulásai irányítása alatt álló költségvetési szervek
foglalkoztatottainak béren kívüli juttatása 2019. évi kifizetése érdekében a SzÉPkártya rendelkezésre állása vonatkozásában történő kötelezettségvállalás.
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4. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2019. évi
költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat minősített többséget biztosító
befolyásával működő nonprofit gazdasági társaságai részére - szükség szerint - működési célú
támogatást folyósítson havi részletekben. A havi támogatási részlet összege nem lehet
magasabb, mint az adott gazdasági társaság számára a 2018. évi költségvetési rendeletben
megállapított éves működési célú támogatás eredeti kiadási előirányzatának 1/12 része.
(2) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1)
bekezdés g) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy e rendelet hatálya alatt
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére - szükség szerint gondoskodjon a költségvetési szervek pénzellátásáról. A havi pénzellátás összege – a 2.§ ban
foglalt kivételekkel - nem lehet magasabb, mint az adott költségvetési szerv számára a 2018.
évi költségvetési rendeletben megállapított önkormányzati támogatás eredeti kiadási
előirányzatának 1/12-e.
5. § Az önkormányzat 2019. évben a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi
szükségletekhez igazodva, legfeljebb 800.000.000 Ft folyószámla-hitelt vehet igénybe.
6. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a
2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.
7. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba, és az önkormányzat 2019. évi költségvetési
rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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