Földeák Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti viteléről
Földeák Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szervei, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés 1.
pontjában, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. §-ban kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában
meghatározott költségvetés készítés feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §.
(1)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a Földeák Község
Önkormányzata 2012. évi végleges költségvetés hatályba lépésének
napjáig - a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a
hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2)

A költségvetési szervek működési kiadásai az előző évi időarányos kiadási
előirányzatokon belül, kizárólag az üzemeltetéshez és a működéshez
szükséges mértékben teljesíthetők.

(3)

Az előző években vállalt kötelezettségek, szerződések 2012. évre áthúzódó
kifizetései teljesíthetőek.
2. §

A személyi jellegű kiadásokat érintően az egyéb adható juttatások a 2012. évi
költségvetés elfogadása után érvényesíthető.
3. §
(1) A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

Vass Imre
polgármester

Wéberné Bandur Rozália
körjegyző

Záradék:
A rendeletet a képviselő-testület 2011. december 14-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2011. december 15-én – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került kihirdetésre.
Földeák, 2011. december 15.
Wéberné Bandur Rozália
körjegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Földeák község Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről
szóló 14/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

I. Társadalmi hatás: A tervezetnek társadalmi hatása nincs.
II. Gazdasági hatás: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet azokat a
gazdálkodási kereteket határozza meg, amelyek között a költségvetési
rendelet
megalkotásáig a bevételek folyamatosan beszedhetők, a kiadások
teljesíthetők.
III. Költségvetési hatás: Tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére
az
átmeneti szabályok megalkotása segít az önkormányzat és intézményei
likviditási
helyzetét szilárdítani. Várhatóan az önkormányzat működése ezen
intézkedésekkel zavartalanul biztosítható.
IV. Környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. Egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A tervezetnek adminisztratív
terheket befolyásoló hatása nincs.
VII. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A költségvetés végleges
jóváhagyásáig a folyamatos működtetés érdekében a tervezetben
megfogalmazott korlátozó intézkedések foganatosítása indokolt.
VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Nincs.

IX. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

Wéberné Bandur Rozália
körjegyző

INDOKOLÁS

Földeák község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012.
évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló
14/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

Az államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 76. § (1)
bekezdése szerint, ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-jéig,amelyre
szól a képviselőtestület nem állapította meg, akkor az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad a
polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan
beszedhesse és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza milyen
intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési
kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

Wéberné Bandur Rozália
körjegyző

