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Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 11. napi ülésére
Tárgy: A 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján a „ 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.”
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásánál bevételi oldalon a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerinti állami
támogatásokra számíthat.
Személyi juttatásoknál 100 %-os finanszírozás szükséges.
A dologi kiadásokat 2018. évi költségvetés utoljára módosított előirányzata szerint
időarányosan lehet finanszírozni.
Ellátottak juttatása a 2019. évi költségvetési törvény szerint támogatott jogcímekre állapítható
meg. Adható juttatások az önkormányzati segély kivételével nem állapíthatók meg.
A felhalmozási és felújítási kiadások a Képviselő-testület által a 2018. évben jóváhagyott és
folyamatban lévő beruházások és felújítások finanszírozhatók. Kivételes és indokolt esetben a
polgármester engedélyezhet egy éven túl elhasználódó eszköz vásárlását.
A Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. az átmeneti gazdálkodás
időszakában a 2019. évi éves működési támogatás keretösszegének terhére, likviditási terve
alapján támogatható.
Az átmeneti gazdálkodás 2019. január 1.-én kezdődik és a 2019. évi költségvetési rendelet
megalkotásáig tart.

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet képviselő-testület elé benyújtásának határideje
2019. február 15. Az előző évek gyakorlata alapján a költségvetési rendelet-tervezet
elfogadásra került március 15. napjáig. Fentiek alapján javaslom az alábbi átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet elfogadását.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
…../2018. (XII….) önkormányzati rendelete
a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról
(tervezet)
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 (b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi átmeneti időszak
gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy 2019. január 1. napjától a 2019. évi költségvetési rendelet
elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit folytatólagosan beszedje,
és a kiadásokat teljesítse.
2. §
Az átmeneti időszakban az Önkormányzat és a költségvetési szervek finanszírozása az
alábbiak szerint történik:
1. A személyi juttatások és járulékai 100%-os mértékben finanszírozandók, a dologi
kiadások a 2018. évi költségvetés 2018. évben utoljára módosított előirányzatai
szerint időarányosan használhatók fel.
2. Ellátottak pénzbeli juttatása a 2019. évi költségvetési törvény szerint támogatott
jogcímekre állapítható meg időarányosan. Adható juttatások az önkormányzati segély
kivételével nem állapíthatók meg.
3. A felhalmozási és felújítási kiadások a Képviselő-testület által a 2018. évben
jóváhagyott és folyamatban lévő beruházások és felújítások finanszírozhatók.
Kivételes és indokolt esetben a polgármester engedélyezhet egy éven túl elhasználódó
eszköz vásárlását.
4. A Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. az átmeneti
gazdálkodás időszakában a 2019. évi éves működési támogatás keretösszegének
terhére, likviditási terve alapján:
a) 2019. január hónapban
b) 2019. február hónapban
c) 2019. március hónapban

1.500 e Ft összegben,
1.500 e Ft összegben,
1.500 e Ft összegben támogatható.

3. §
Az átmeneti költségvetés időszakában új kötelezettségek csak a képviselő-testület eseti
döntése alapján vállalhatóak.
4. §
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új
költségvetési rendeletbe be kell építeni.
5. §
E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és a 2019. évi költségvetési rendelet
hatálybalépésekor hatályát veszti.
Medgyesegyháza, 2018. december …...

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: a rendelet kihirdetése 2018. december ….. napján megtörtént.
Medgyesegyháza, 2018. december …...
dr. Kormányos László
jegyző
Előzetes hatásvizsgálat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének A 2019. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló
/2018. (XII. ……. ) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható körülményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelettervezet esetén az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új
költségvetésbe be kell építeni.
Környezeti és egészségügyi következmények

Nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás
A végrehajtása nem ró további adminisztrációs terhet.
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján a „ 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.”
Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009.(XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Medgyesegyháza, 2018. december 07.
dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester
Ellenjegyezte:
dr. Kormányos László s.k.
jegyző

