Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.20.) önkormányzati
rendelete a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §. (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a 2015. január 1. és az önkormányzat 2015. évi költségvetése
elfogadása közötti időszak (továbbiakban átmeneti időszak) gazdálkodásáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri
hivatalra, az önkormányzatra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre.
2. §.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti időszak gazdálkodása
során az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, a
kiadásokat a jelen rendeletben foglaltak szerint teljesítse, továbbá az érvényes és hatályos
szerződésekből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesítse.
3. §.
A Képviselő-testület az átmeneti időszak alatt a működési kiadásokat az alábbiak szerint
határozza meg:
1) Az önkormányzatban és intézményeiben foglalkoztatottak részére járó illetmények,
és az ehhez kapcsolódó járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően számfejthetők
és kifizethetők, figyelembe véve a törvényi változásokat ezekre vonatkozóan.
2) A köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények előírásai alapján a
munkavállalóknak jogszerűen járó egyéb juttatások időarányos részei teljesíthetők. A
2014. évi C. tv. által meghatározott bruttó 200 000 Ft cafeteria összegének
időarányos része a foglalkoztatottak részére kifizethető.
3) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján - a 2014. évi C.
tv. módosításait figyelembe véve - az átmeneti időszakra járó segélyek, támogatások
kifizethetők a módosított törvényben meghatározott időarányos összegig.
4) A 2014. évről áthúzódó önkormányzati kötelezettségek az írásos dokumentumoknak
megfelelően teljesíthetők.
5) Társadalmi és civil szervezetek támogatása az előző évi támogatások elszámolását
követően, csak a 2015. évi költségvetés elfogadása után a vonatkozó támogatási
szerződések megkötésével lehetséges.
6) Az önkormányzat és az intézmények működési kiadásaival kapcsolatosan a szokásos
működéshez kapcsolódó időarányos kiadásokra vállalható kötelezettség, ezen
kiadások időarányos része teljesíthető.

7) Az önkormányzat költségvetési szerveinek intézményi finanszírozása, az átmeneti
időszakban, a 2014. évi költségvetési rendeletben részükre eredeti előirányzatként
megállapított főösszeg időarányos részének megfelelő összegben biztosítható.
4. §.
A Képviselő-testület az átmeneti időszak alatt a felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint
határozza meg:
1) A folyamatban lévő, elfogadott felújítási és felhalmozási feladatokhoz kapcsolódóan
kifizethető, a 2014.évi előirányzat maradványa erejéig a ténylegesen elvégzett
munkák ellenértéke, valamint a 2014. december 31-ig megkötött szerződések 2014.
évi üteme szerint elvégzett munkák ellenértéke.
2) Az átmeneti időszak alatt a felújítási és felhalmozási feladatokra kötelezettség nem
vállalható, kivéve a 2015. évi pályázati lehetőségek megtartása érdekében a
pályázatok benyújtásához szükséges tervezési, előkészítési munkálatok.
5.§.
A 3. és 4. §-ban meghatározott kiadások átmeneti fedezetére az átmeneti időszakban
beszedett bevételek, az államháztartási támogatások, átvett pénzeszközök, elnyert pályázati
támogatások, valamint az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványa szolgál.
6. §.
Jelen önkormányzati rendelet hatálya alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a
2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell illeszteni.
7. §.
1) Jelen önkormányzati rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.
2) A rendelet hatálya az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.
Bugyi, 2015. január 06.
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