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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a az alábbiakról rendelkezik: 
„25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési év kezdetéig nem 
fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad, hogy 
a helyi  önkormányzat  és költségvetési  szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, 
kiadásaikat teljesítsék.
(2)  Az  átmeneti  gazdálkodásról  szóló  rendeletben  meg  kell  határozni  a  felhatalmazás 
időtartamát.  A  felhatalmazás  az  új  költségvetési  rendelet  hatálybalépésének  napján 
megszűnik.
(3) Ha a képviselő-testület  a költségvetési  rendeletet  a költségvetési  év kezdetéig vagy az 
átmeneti  gazdálkodásról  szóló  rendelet  hatályvesztéséig  nem alkotta  meg,  és  az  átmeneti 
gazdálkodásról  rendeletet  nem  alkotott,  vagy  az  átmeneti  gazdálkodásról  szóló  rendelet 
hatályát  vesztette,  a  polgármester  jogosult  a  helyi  önkormányzatot  megillető  bevételek 
beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(4)  A  (3)  bekezdés  alapján  folytatott  gazdálkodásról  a  képviselő-testület  részére  a 
polgármester  beszámol.  A  képviselő-testület  az  új  költségvetési  rendeletet  az  (1)  és  (3) 
bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe 
beépítve fogadja el.”

A fentiek  alapján  kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy a mellékelt  tervezet  alapján 
alkossa meg rendeletét a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól.

Kiszombor, 2012. december 6.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester



TERVEZET
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

…../2012. (……) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló 
2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
1.  §  (6)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  gazdálkodási  feladatkörében  eljárva  a 
következőket rendeli el:

1. §

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad arra, hogy 
Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  és  költségvetési  szervei  a  bevételeiket 
folytatólagosan  beszedhessék,  kiadásaikat  teljesíthessék  2013.  január  1-től  a  2013.  évi 
költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig.

2. §

A 2013. évben indítani tervezett új beruházások, felújítások a 2013. évi költségvetési rendelet 
hatálybalépéséig  nem indíthatók,  azokra kötelezettségvállalás  nem tehető,  pénzügyi  fizetés 
nem teljesíthető.

3. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től a 2013. évi 
költségvetési  rendelet  hatálybalépéséig  kell  alkalmazni  és  végrehajtásának  kihatását  a 
rendeletbe be kell építeni.

Szegvári Ernőné sk. Dr. Kárpáti Tibor sk.
    polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: ______________________

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló

…../2012. (……) önkormányzati rendelethez

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

Társadalmi hatás: 
A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

Gazdasági hatás: 
Az átmeneti  gazdálkodásról szóló rendelet azokat a gazdálkodási kereteket határozza meg, 
amelyek  között  a  költségvetési  rendelet  megalkotásáig  a  bevételek  folytatólagosan 
beszedhetők, a kiadások teljesíthetők.

Költségvetési hatás: 
Az  átmeneti  gazdálkodásról  szóló  rendelet  feltételeket  teremt  az  esedékes  fizetési 
kötelezettségek  teljesítéséhez,  illetve  a  bevételek  beszedéséhez.  Az  átmeneti  gazdálkodás 
időszakában teljesített  bevételeket  és kiadásokat  az Önkormányzat  költségvetésébe be kell 
illeszteni. 

Környezeti és egészségi következmények: 
Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A  helyi  önkormányzatok  költségvetésének  elkészítésével  kapcsolatos  eljárás  rendjét  az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza. A törvény 25.§ (1) bekezdése 
szerint  ha a  költségvetési  rendeletet  a képviselő-testület  a  költségvetési  év kezdetéig  nem 
fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad, hogy 
a helyi  önkormányzat  és költségvetési  szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, 
kiadásaikat teljesítsék.
Az Önkormányzat költségvetését – a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével – a 
költségvetési törvény elfogadását követően, az abban foglaltak alapján kell elkészíteni.
A  tervezés  menete  szerint  az  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetési  javaslatának 
beterjesztésére és elfogadására most is csak a tárgyév elején kerülhet sor.

A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kiszombor, 2012. december 6.

Dr. Kárpáti Tibor
         jegyző



INDOKOLÁS
a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló

…../2012. (……) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testületnek biztosítania kell az önkormányzat folyamatos, zavartalan működését. 
Ennek érdekében felhatalmazza  a helyi  önkormányzatot  és költségvetési  szerveit,  hogy az 
átmeneti  időszakban  is  gondoskodjanak  a  bevételek  folyamatos  beszedéséről  és  az 
intézmények működéséhez szükséges kiadások teljesítéséről.

A képviselő-testület meghatározza az átmeneti gazdálkodás időtartamát.

A  képviselő-testület  a  rendelet  időbeli  hatályát  a  2013.  évi  önkormányzati  költségvetés 
hatálybelépéséig határozza meg.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  20.  §-ában  foglalt  egyeztetési  kötelezettség  a  rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn.

Kiszombor, 2012. december 6.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző


