
Földeák Kózség önkormányzata Képviseló-testü|etének
l5/2oí9.(xll.í9') önkormán}zati rendelete
az onkormányzat 2020. évi költségvetési

gazdálkodásának átmeneti viteléról

Földeák Község Önkormányzata Képviseló-testÜlete a helyi önkormányzatok és szeNei' a
köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségÚ szervek feladat_ és
hatásköreiről szóló 1991' éVa Xx' törvény 138' s (1) bekezdés l' pontjában, az
államhááartásról szóló 2011. éVi cXcV. tV. 25. s -ában kapott felhatalmazás alapján' az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott kÓltségvetés készítés
feladatkörében eljárva a következóket rendeli elj

1. S.

(1) A Képviseló_testület felhatalmazza a polgáÍmestert - a Földeák Község
Önkormányzata 2o2o' évi Végleges költségvetéa hatályba lépésének napjáig - a hely]
önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok
szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások
arányos teljesítésére'

(2) A költségvetési szervek mÚködési kiadásai az előzó éVi idóarányos kiadási
előirányzatokon belül, kizárólag az Üzemeltetéshez és a működéshez szÚkséoes
mértékben teljesíthetók'

(3) Az e|őzö években vállalt kdtelezettségek, szerződések 2o2o. éVre áthúzódó
kiÍizetései teljesíthetóek'

2.S

A személyi jellegű kiadásokat érintően az egyéb adható juttatások a 2o2o. éVi
költségvetés elfogadása után érvényesíthetó'

3.$

(1) A rendelet 2o2o' jan1ál'1' napján lép hatályba' és az önkormányzat költségvetési
rendelet hatálybalépésével egyidejÚleg hatályát Veszti'

2019. december 19-én hirdetótáblán tórténó kifÜggesáéssel került kihirdetésre.
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ELóZETES HATÁSVESGÁLAT

Földeák község onkoímányzat Képviseló-testÜletének az Önkormányzat 2o2o. évi
költségve|ési gazdálkodásának átmeneti viteléról szóló í 5/2019.(xll.í 9.)

önkormányzati rendelethez
(a iogalkotásról szóló 20í0. évi cnü. törvény í7. s-a alapján)

l. Társadalmi hatás: A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

il. 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 teljesíthetók.

Költségvetési hatás: Tekintettel az önkormányzat költségvetési he|yzetérc az
átmeneti szabályok megalkotása segít az önkormányzat és intézményéi likviditasi
helyzetét szjlárdítani. Várhatóan az önkormányzat működése ezen intézkedésekke|
zavartalanuI biztosítható.

Környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.

Egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs'

Adminisáratív terheket befolyásoló hatás: A tervezetnek adminisztratív terheket
befolyásoló hatása nincs.

A iogszabály megalkotásának szílkségessége: A költségvetés Végleges
jóVáhagyásáig a'Íolyamatos működtetés érdekében a tervezetbe; megfogalmazott
korlátozó intézkedések Íoganatosítása indokolt.

Aiogalkotás elmaradásának várható következményei: Nincs'

Ajogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A személyi' szervezeti' tárgyi és pénzügyi íeltételek
rendelkezésre állnak'

vt.

vil.

vilt.

tx.

Földeák, 2019. december 13'
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Földeák község önkormányzat Képviseló_testÜletének az Önkormánrzat 2o2o. évi
költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléröl szó|ó í5/2oí9' (xll.í9.)

önkormán}zati rendelethez
(a jogalkotáslól szóló 20í0. évi cxxx. törvény í7. s-a alapián)

Az államháztartásról szóló 2011' éVi cxcv' törvény 25' s (1) bekezdése szerint. ha a
költségvetési rendeletet a képviselő_testület a költségvetési évben legkésőbb március 1s-ig
nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról .endeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad,
hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folÍatólagosan
beszedhessék, kiadásaikat teljesíthessék, illetve m€határozza' hogy a po|gármester milyen
intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül'

A jogszabály szerint a Képviselő-testület felhatalmazása nélkÜl is az elózó éVi előirányzatok
keretein belÜl a polgármester jogosult a bevételek beszedésére, illetóleg a kiadások
teljesítésére' azonban ritka az olyan eset, amikor a folyamatos működés és gazdálkodás
érdekében ne lennének más egyéb rendkíVÜli Vagy akár elóre nem látható események,
kifizetések' amelyeket teljesíteni kell' ezért kerÜl sor az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelettervezet elóterjesztésére'

A jogalkotás.ól szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. s - ában foglalt egyeztetési kötelezettség a
rendelet tervezetéVel szemben nem áll Íenn

Földeák, 2019' december 13.


