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Földeák Községiönkormányzat2021. évi köttségvetésigazdáIkodásának átmeneti
viteléről szóló rendelet megalkotása

Tisztelet Képviselő-testü let!

Az államháztartásrÓl szÓló 2011. évi cXcV. törvény 25. s (1)-(4) bekezdése tartalmazza a

helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályait:

,,(1) Ha a kottségvetési rendeletet a képvisető-testüIet a költségvetési évben legkésőbb

március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben

felhatalmazást ad, hogy a hetyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket

folytatól agosan beszedhessé& ki ad ásaikat teljesítsé k.

(2) Az átmeneti gazdátkodásról szóli rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás

idŐtartamát. A felhatalmazás az (Jj kottségvetési rendelet hatálybalépésének napján

megszűnik.

(3) Ha a képviselő4estület a kottségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az
-átmeneti 

gazdátkodásrót szótÓ rendelet hatátyvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti

gazdátkodásril rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásrÓl szólÓ rendelet

hatátyát vesztette, a polgármester jogosult a hetyi önkormányzatot megillető bevételek

beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon betül a kiadások arányos teljesítésére'

(4) A (3) bekezdés alapján fotytatott gazdálkodásrÓl a képviselő-testÍjlet részére a
polgármester beszámot. A képvisető-testület az (lj koltségvetési rendeletet az (1) és (3)

bekezdés szerint beszedett bevételeket és tetjesíteft kiadásokat az Új költségvetési

rendeletbe beépÍtve fogadja el."

Javaslom, a 202L évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotását, hogy az

önkormányzat és költségvetési lzervei bevételeiket folytatólagosan beszedhessék,
kiadásaikát teljesíthessék, valamint annak meghatározását, hogy milyen intézkedéseket
tehet a polgármester a rendelet keretein belül a költségvetési rendelet elfogadásáig.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szólÓ 478l2o2o' (Xl. 3 ) Korm. 
'".n9"l"t, 

valamint a

katasztrófávéóelemről és a hozzá kapcsolÓdó egyes törvények módosításárÓl szÓló 2011.

évi CXXV|ll. törvény 46.s. (4) bekezdésében foglált veszélyhelyzetre tekintettel a képviselő_

testület jogkörét a polgármester gyakorolja.

Földeák, 2020' december 11.

Hajnal Gábor ÓlL,
polgármester



TERVEZET

Földeák Község i Ö nkormányzat Képviselőtestü letének

.......12020 ( ......) önkormányzati rendelete
az Önkorm ányzat 2021 . évi költségvetési

gazdálkodásának átmeneti vitelérő]

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testÜlete hatáskörében eljáró

polgármester a Éelyi önkormányzatok és szervei, a köztársasági megbízotta(
valámint az egyes óentrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló

1991. évi XX. törvény 138. s ('1) bekezdés l. pontjában, azállamháztartásról szóló

2011. évi CXCV. tv. 25. 5 -áuan kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.

cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott költségvetés készítés feladatkörében

eljárv'a' a katasztrÓfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egY9s törvények

m'ódosításárÓl szÓló 2011. évi CXXVlll' törvény 46. s (4) bekezdésében foglalt

felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a .veszélyhelyzet
kihirdetéséről s.óÍo 478l2o2Ó.(xl'g') Kormányrendelet alapján elrendelt

veszélyhelyzetre tekintettel a következőket rendeli el:

1. s. (1) A Képviselő-testÜlet felhatalm azza a polgármestert - a Földeák Község

oni.*'anyrát^2021. évi végleges költségvetés hatályba lépésének napjáig - a helyi

önkormányzat költségvetéséimégillető beúételeknek a hatályos jogszabályok szerinti

beszedésére és az eÍőzo évi kiadásl előirányzatokon belül a kiadások arányos

teljesítésére'

(2) A költségvetési szervek működési kiadásai az elóző évi idóarányos kiadási

élonany.^tokon- belül, kizárilag az uzemeltetéshez és a működéshez szükséges
mértékben teljesíthetők.

(3) Az előzó években vállalt kötelezettségek, szerződések 2021' évre áthúzÓdó

kifizetései teljesíthetőek.

2' s A személyijellegű kiadásokat érintően az egyéb adható juttatások a2021. évi

költségvetés elfogadása után érvényesíthető.

3.s A rendelet 2021' január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat

tdttsegvetési rendelet hatáíybalépésével egyidej ű leg hatályát veszti'

Hajnal Gábor
polgármester

Rákóczi Edit
jegyző



EL,ő ZFT ES HATÁSVIZ S GÁL AT

Fötdeák Községi Önkormá nyzat Képvisető_testületének az Önkormányzat 202''l.
évi köItségvetési gazdál kodásának átmeneti viteléről szóló .....12020.(. . .. ....)

önkormán yzati rendelethez
(a jogalkotásról szóIó 2010. évi G)fiX. törvény í7. $-a alapján)

l. Társadalmi hatás: A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

ll' 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'

ll!. Költségvetési hatás: Tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére az
átmeneti szabályok megalkotása segít az önkormányzat és intézményei
likviditási helyzetét szilárdítani. Várhatóan az önkormányzat működése ezen
i ntézked ésekke l zav artalanu l b iztos ítható.

lV. Környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. Egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.

Vl. Adminisztratív'terheket befolyásoló hatás: A tervezetnek adminisztratív
terheket befolyásoló hatása nincs.

Vll. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A költségvetés végleges
jÓváhagyásáig a folyamatos működtetés érdekében a tervezetben
megfog a l m azott ko rlátozó i ntézkedése k fog an atosítása i nd oko lt.

Vlll. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Nincs.

lX. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szetvezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzÜgyifeltételek
rendelkezésre állnak.

Földeák, 2020. december 11.

Rákóczi Edit
jegyző



lNDoKoLÁs

Fö tdeá k Közsé g i ö n ko rmá ny zat Ké pvisel ő_testü leté ne k az ö n ko rm á ny zat 2021 .

évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteIérő! szó!ó .....l2o20. (........)
ön kormán yzati rendelethez

(a jogalkotásról szóló 20'10. évi GXXX. töruény í7. $-a alapján)

Az államháztartásről szólÓ 2011' évi CXCV. törvény 25.s (1) bekezdése szerint, ha a
költségvetési rendeletet a képviselo-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 teljesíthessék, illetve meghatározza, hogy
a polgármester milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belÜl.

A jogszabály szerint a Képviselő-testÜlet felhatalmazása nélkÜl is az előző évi
előirányzatok keretein beltil a polgármester jogosult a bevételek beszedésére,
illetőleg a kiadások teljesítésére, azonban ritka az olyan eset, amikor a folyamatos
rnűködés és gazdálkodás érdekében ne lennének más egyéb rendkívÜli vagy akár
előre nem látható események, kifizetések, amelyeket teljesíteni kell, ezért kerÜl sor
az átmeneti gazdá lkodásról szÓló rendelettervezet előterjesztésére.

A jogalkotásrÓl szóló 2010. évi CXXX' törvény 20. s - ában foglalt egyeztetési
kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn'

Földeák, 2020. december 11.

Rákóczi Edit
jegyző


