
Vaja Város Önkorm ányzata Képviselő-testületének tl2012. (I.23.) rendelete
vaj a város Önkorm ány zata 2012, évi átmeneti gazdálkodásáról

A KépviselŐ-testület az ál|amhéatartásról szőlő 2011. évi évi. CXCV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében foglaltak alapján Vaja Város Önkormányzatának 2012. évi átmeneti
gazdáIkodásirőlazalábbirendeletetalkotja:

1.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012. január l-jétől az q
költségvetési rendelet megalkotásáie - amennyiben a kiadások időarányos, érték flölötti
telj esítését j ogszabály vagy testül eti határozat írja eIő - az önkorm ényzat bevételeit a hatályos
jogszabáIyi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási
előir ény zatoko n b e 1ül fo lytató 1 ag o s an te lj e s ít s e.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartoz<i költségvetési intézmények és működési
feladatok, az évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2012.
évi ftnanszítozása az átmeneti gazdálkodás időszakáb an az előző évi eredeti kiadási
elŐirányzatokon belül, annak havi 1lI2 részének felhasználásával, időarányosan törlénhet.

(3)Azátmenetigazdálkodásidőszakábanftnansz,írozhatő:
a) a szo ciáIis igazgatás körébe tarto ző j uttatások, kifi zetések,
b) a közalkalmazottak jogáIlásáről, valamint a köztísztviselők jogállásáról szóló törvények
szerinti bérkifi zetések.
c) havaria jellegű káresemények hatásának elhárítását, illetve enyhítését szolgáló intézkedések
ráfordításaí.

(4) A KépviselŐ-testület a költségvetési rendelet elfogadásáig felhata|mazza a költségvetési
szervek vezetőit a soros illetmény emelések miatt szükségessé váló átsorolások kiadá sára, az
emelt illetmények folyósításara. E körön kívül illetmény-emelésre a költségvetés
elfogadásának időpontjáig nem kerülhet sor.

(5) Az önkormányzat alkalmazáséhan álló közalkalmazottak és köztisztviselők részéte az
átmeneti gazdálkodás időszakában a rendszr:res illetmény-juttatáson és a rendszeres
illetményen felüli juttatáson (cafeteria) kívül más kifizetés nem teljesíthető.

(6) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható,ha atámogatásban részesülő a
vele kÖtött megállapodásban rögzített - a törvény által előírt - előző évről szőtő számadási
kÖtelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és meg nem ftzetett
köztartozása nincs.

(7) A polgármesteí az átmeneti gazdáIkodás időszakában a Nemzeti Közfoglalkoztatás
Program keretén belül rövid időtartamú és huzarnosabb idejű közfoglalkoztatáshoi szükséges
ö nerő bizto sítására köte l e zett s é get vál l alhat.



2.§

Az átmeneti gazdálkodás idő szakában :

a) a mér korábban megkötött szerződésekből eredő kifizetések a szerződésekben
foglaltaknak megfelelően telj esíthetőek,

b) a már korábban megkötött, több éves pénzügyi kihatással járó hitelszerződésekben
vállalt törlesztő részletek avállaltkötelezettségeknek megfelelően teljesíthetőek.

3.§

A2012. évi kÖltségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési,beruházási, felújítási feladat
csak a KépviselŐ-testület döntése alapjanindítható, azokrakötelezettség csak a Képviselő-
testület egyedi, eseti döntése alapján vállalhatő.

4.§

Az Új kÖltségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és
beszedett bevóteleket be kell építeni.

5.§

(1) A rendelet kihirdetése napjánlép hatályba, rendelkezéseit zolz,ev január 1-jével kell
alkalmazni.,

(2) Ezenrendelet a2012, évi költségvetési rende;let hatálybalépésével hatáIyátveszti.

Yaja,2012. január 7.

l: Tisza Sándor:/ s.k.
polgármester

Záradék:

A rendeletet amai napon kihirdettem.
2012. január 24.
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Tisza Erika jegyző

l:TiszaErika:/ s.k.
jegyző


