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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. december 20-i ülésére 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…../2011.(XII.20.) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról 

(tervezet) 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) - (2) bekezdésében, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és a 16. § 

(1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi átmeneti időszak gazdálkodásáról a 

következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy 2012. január 1. napjától a 2012. évi költségvetési rendelet 

elfogadásáig a polgármesteri hivatal és az intézményei útján a bevételeket folytatólagosan 

beszedje, a kiadásokat fedezze. 

 

2. § 

 

Az átmeneti időszakban a Polgármesteri  Hivatal és az intézmények finanszírozása  az 

alábbiak szerint történik: 

1. személyi juttatások és járulékai 100%-os mértékben, MÁK terhelés alapján, 

2. dologi kiadások a 2011. évi költségvetés eredeti előirányzata szerint időarányosan, 

3. ellátottak juttatásai a 2011. évi szint költségvetés eredeti előirányzata szerint 

időarányosan, a normatív támogatás erejéig, adható juttatások az átmeneti segély 

kivételével nem állapíthatók meg. 

4. felhalmozási és felújítási kiadások a 2011. évben jóváhagyott és folyamatban lévő 

beruházások, illetve a megkötött érvényben lévő szerződések kivételével nem 

finanszírozhatóak, 

5. a kisebbségi önkormányzatok a 2011. évi állami támogatás időarányos része alapján. 

 

3. § 

 

Az átmeneti költségvetés időszakában új kötelezettségek csak a képviselő-testület eseti 

döntése alapján vállalhatóak. 

 

 



 

4. § 

 

E rendelet 2012. január 1.napján  lép hatályba. 

 

Medgyesegyháza, 2011. december 8. 

 

 

 

Ruck Márton                                                   Dr. Horváthné  dr. Barta Edit 

polgármester                                                                  jegyző 

 

 

 

 

INDOKOLÁS  

a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezethez 

 

 

Önkormányzatunk átmeneti gazdálkodásánál bevételi oldalon az állami normatívára 

számítunk.  

Személyi juttatásoknál 100 %-os finanszírozás szükséges. 

A dologi kiadásokat 2011. évi költségvetés eredeti előirányzata szerint időarányosan lehet 

finanszírozni 

Ellátottak juttatása a 2011. évi előirányzat szerint, de csak a kötött felhasználású  

normatívával érintett juttatások esetében. Adható juttatások az átmeneti segély kivételével 

nem állapíthatók meg. 

Felhalmozási és felújítási kiadások a 2011. évben jóváhagyott és folyamatban lévő 

beruházások, illetve a megkötött érvényben lévő szerződések kivételével nem 

finanszírozhatóak, új beruházások a 2012. évi költségvetés elfogadásáig nem indíthatók. 

 

 

Medgyesegyháza, 2011. december 8. 

 

 

        Ruck Márton  

                              polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit 

   jegyző 

 


