SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2013.(XII.__) önkormányzati rendelete
a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit a
hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző
évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

2. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az évente ismétlődő rendszeres kft., egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz
átadások 2014. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az időarányostól eltérően, a szükségletnek megfelelően finanszírozhatók az egyes szezonális jellegű feladatokkal kapcsolatos (síkosság-mentesítés, hó-eltakarítás és egyéb) kiadások, támogatások.
(2) A 2014. január 1-től esedékes bérintézkedések a központi szabályozásnak megfelelően
a költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő
a vele kötött, előző évről szóló megállapodásban rögzített – törvény által előírt – számadási
kötelezettségének eleget tett, továbbá nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg
nem fizetett köztartozása nincs.
(4) A Művelődési Ház támogatás folyósításaira – fentiek figyelembevételével – az átmeneti
gazdálkodás időszakában a 2014. évi támogatás 1/12 részének 80 %-a utalható ki havonta.
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3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
(1) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

4. § A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási
feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a következők kivételével:
A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy egyes kiemelt (elsősorban különböző pályázatokhoz kapcsolódó)
feladatok esetében – az átmeneti gazdálkodási időszak alatt – összességében maximum
5 millió Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon (terület előkészítés, terveztetés és keret
jellegű közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzététele, valamint a folyamatos városüzemeltetési és beruházási feladatok ellátása érdekében feltételes közbeszerzési eljárás
kiírása és feltételes szerződés kötése, stb.).

5. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új
költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

6. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni, de legkésőbb 2014. március 31-én hatályát
veszti.

Simontornya, 2013. december 4.

Csőszné Kacz Edit
polgármester

Bárdos László
címzetes főjegyző
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Záradék
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Simontornya, 2013. december

Bárdos László
címzetes főjegyző

