Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
21/2003./XII.23/ ÖK. rendelete
az átmeneti gazdálkodás szabályairól
Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 76.§-ában kapott felhatalmazás
alapján az átmeneti gazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
PREAMBULUM
Az önkormányzat elemi költségvetését olyan időpontban kell megállapítani, hogy az arról
szóló önkormányzati rendelet a költségvetési évet megelőző év december 31. napjáig napjáig
kihirdetésre kerülhessen és az éves költségvetés a költségvetési év első napján hatályba
lépjen, az átmeneti időszak gazdálkodására ezen rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
Időbeli hatály
1.§.
Az átmeneti gazdálkodás szabályait a költségvetési év első napjától (január 1-jétől) az elemi
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának napjáig kell alkalmazni
(továbbiakban ezen időszak: átmeneti gazdálkodás időszaka).
Az önkormányzat átmeneti gazdálkodása
2.§.
(1) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában, az
Áht. és az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések
betartásával intézkedéseket tegyen az önkormányzatot megillető bevételek folyamatos
beszedésére és a felmerülő, indokolt kiadások teljesítésére.
(2) Az egyes szakfeladatoknál a működési-fenntartási kiadások teljesítése a költségvetési
évet közvetlenül megelőző év költségvetése azonos szakfeladata módosított
előirányzata 1/12 részéig terjedhet havonta, havi időszakban. Az 1/12 rész összegének
meghatározásánál figyelemmel kell lenni az adott cím, alcím, előirányzat-csoport
áthúzódó feladat elmaradásaira, az áthúzódó és a rendszeres jellegű kötelezettségvállalások körére is. Ettől eltérni csak a képviselőtestület eseti döntései alapján lehet.
Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények átmeneti gazdálkodása
3.§.
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek intézményi finanszírozását az átmeneti
gazdálkodás időszakában a költségvetési évet közvetlenül megelőző év módosított
intézményi finanszírozási előirányzat főösszege 1/12 részének megfelelő összegben
kell biztosítani, figyelemmel az előző évben elrendelt és áthúzódó szerkezeti
változásokra, feladat-elmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségei időarányos
részére, a rendszeres jellegű vagy az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási
szükségleteire.
(2) Az intézmény az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi intézményi
költségvetés módosított előirányzata 1/12 részéig vállalhat kötelezettséget, teljesíthet
kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.

(3) az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól kizárólag a képviselőtestület eseti döntései
alapján lehet eltérni.
Önkormányzati beruházások átmeneti finanszírozása
4.§.
(1) Önkormányzati beruházás, nagyobb beszerzés, felújítás az átmeneti gazdálkodás
időszakában kizárólag a képviselőtestület külön, eseti döntése alapján indítható,
végezhető, ha a beszerzés, beruházás, felújítás indításához szükséges pénzügyi fedezet
az önkormányzat elkülönített számláján rendelkezésre áll.
(2) Folyamatban lévő beruházás, beszerzés, felújítás esetén kötelezettségvállalásra és
pénzügyi teljesítésre kizárólag a képviselőtestület külön, eseti döntésének
megfelelően kerülhet sor, a testület által engedélyezett összegnek megfelelő határig
abban az esetben, ha a teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet az önkormányzat e
célra nyitott elkülönített számláján rendelkezésre áll.
Hatálybalépés
6.§.
Ez a rendelet 2004. január 1-én lép hatályba.
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