NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2012 ( XI.27.)
önkormányzati rendelete
a 2013. évi önkormányzati gazdálkodás átmeneti szabályozásáról

Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV törvény 25. §-a alapján a 2013. évi önkormányzati gazdálkodás átmeneti
szabályozására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013. január 1.-jétől a költségvetés
elfogadásáig helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadások teljesítésénél e
rendelet 2. §-ban foglaltak szerint járjon el.

2. § (1) Nyírpazony Község Képviselőtestülete fenntartása alá tartozó intézmények kiadásait
és bevételeit, a 2013. évi költségvetés elfogadásáig bázis szinten kell biztosítani.
Bázisként a 2012. évi eredeti előirányzatot, a létszám vonatkozásában a 2012.
december hó 31-ig engedélyezett létszámot kell alapul venni.
(2) A 2013. évi költségvetés jóváhagyásáig csak a folyamatban lévő beruházások,
felújítások, mint áthúzódó kötelezettségek (ki nem egyenlített számlák) fizethetők ki.
Új feladatra csak az üzemelést közvetlenül veszélyeztető, meghibásodás kijavítására
irányuló munkálatok miatt történhetnek kötelezettségvállalások és kifizetések.
3. §

Ez a rendelet 2013. január hó 1.-jén lép hatályba.

Nyírpazony, 2012. november 16.

INDOKOLÁSA

I. Általános indokolás
Az Áht. 25. §-a alapján, ha a költségvetési rendelet azon év január 1-jéig, amelyre az szól, a
Képviselő-testület nem állapította meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat,
amelyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az átmeneti időszakban a gazdálkodás
folyamatosságát biztosítsa (az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse és
kiadásait fedezhesse).
A polgármester a felhatalmazásban meghatározott tevékenysége során köteles figyelembe
venni a jogszabályokban és a képviselőtestület hatályos rendeleteiben, határozataiban
foglaltakat, továbbá a 2012. évről áthúzódó feladatokat.

A döntés meghozataláig a község folyamatos működtetése átmeneti költségvetési rendelet
alkotását teszi szükségessé.
II. Részletes indokolás
1. §-hoz
Felhatalmazás a polgármester részére az átmeneti időszakra vonatkozó bevételek beszedésére
és kiadások kifizetésére.

2. §-hoz
Az átmeneti időszak kiadásainak és bevételeinek 2012. évben meghatározott bázis szinten
történő meghatározását tartalmazza. Felhatalmazás nyújt a 2012. évről áthúzódó kiadások
kifizetésére.
3. §-hoz
A rendelet hatálybalépés idejét határozza meg.
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