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Medgyesegyháza Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Medgyesegyháza Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének feladat- és hatásköreit gyakorolva – figyelemmel a Képviselő-testület 

részére 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 2021. évi 

átmeneti időszak gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy 2021. január 1. napjától a 2021. 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 2020. évi költségvetés 2020. évben utoljára módosított előirányzatai szerint 

időarányosan használhatók fel. 

2. Ellátottak pénzbeli juttatása a 2021. 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 2020. 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 2021. évi éves működési támogatás keretösszegének terhére, a 

2020. évi módosított előirányzat szerint időarányosan 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 2021. január 1. napján lép hatályba és a 2021. évi költségvetési rendelet 

hatálybalépésekor hatályát veszti. 

 

 

Medgyesegyháza, 2020. december 29. 

 

 

 

 

   ……………………………….                    ………………………………. 

                 Kraller József                                                                 dr. Kávássy Leila Viola  

                  polgármester                                                                                   jegyző 

 

 

 

 

 

E rendelet 2020. december 30. napján kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 dr. Kávássy Leila Viola 

                                                                                               jegyző 


