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E l ő t e r j e s z t é s  
 

a Lengyeltóti  Városi Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
2011. november hó 30.-án tartandó ülésére 

 
N a p i r e n d :  Átmeneti  gazdálkodásról szóló r endelet 
E l ő a d ó          Zsombok  Lajos  polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az  államháztartásról szóló  1992. évi  XXXVIII. törvény  76. §.-a a képviselő-testületnek lehetőséget 
ad arra, hogy  az átmeneti gazdálkodás szabályairól  rendeletet alkosson, ha az önkormányzat 
költségvetési rendelete   2012. január hó  1-éig  nem kerül elfogadásra, 
 
Az önkormányzat jövő évi költségvetése  előterjesztésének határideje  2012. február hó 15., ezért 
javasolom  a Tisztelt  Képviselő-testületnek, hogy az átmeneti gazdálkodás szabályait rögzítse. 
 
A mellékelt  rendelet-tervezet   a  2012. évi előirányzatok terhére elszámolható  kiadások  mértékére, 
valamint a 2011. évi   áthúzódó kiadások  felhasználási szabályainak  meghatározására tesz 
javaslatot.  
 
Mivel a bankszámlán rendelkezésre álló  költségvetési pénzkészlet  összege  nem a tényleges  
pénzmaradvány összegét  fogja képezni    ( a függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek és kiadások   
miatt ) ezért indokolt  a 2012. év eleji   kiadások korlátozása a  költségvetés elfogadásáig.  
Ahol a kötelezettségvállalás már 2011. évben  megtörténik   ott a felhasználás lehetőségét javasolom 
biztosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy   a mellékelt rendelet  tervezetet   fogadja el. 
 
Lengyeltóti, 2011. november 16. 
 
 
        Zsombok  Lajos 
           polgármester 
Az előterjesztést készítette: 
 
Posza Jánosné 
pénzügyi ügyintéző 
 
 
Jóváhagyta: 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lengyeltóti Városi   Önkormányzat 

Képviselő-testületének   
……../2011/XI. 30./  rendelete 
az átmeneti   gazdálkodásról 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  az  államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.  76. § 
- ának  felhatalmazása  és az Alkotmány  44/A §. (2) bekezdésében  valamint  a helyi   önkormányzatokról szóló   
1990. évi LXV. tv. 16.§  (1.)  bekezdésében biztosított  feladatkörében eljárva az önkormányzat  átmeneti 
gazdálkodásának  szabályait  2012. január hó  1-től  az alábbiak szerint  állapítja meg: 

1.§. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  2012. január  1-től  az önkormányzatot megillető  
bevételeket szedje be, és az esedékes kiadásokat a jelen rendeletben  foglaltak  szerint teljesítse. 

2.§. 
 

Működési kiadások 
 

/1/ A korábbi években vállalt kötelezettségek teljesítése  a kötelezettségvállalás  dokumentumaiban foglaltak 
szerint, vagy időarányosan történhet. 
 
/2/ A Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő intézmények  zavartalan működésének  biztosítása 
érdekében    a 2012. évi költségvetés elfogadásáig   havonta   a 2011. évben  havonta fizetett  összeg folyósítható   
működési célú támogatásként.  
 

3.§. 
 

Felhalmozási kiadások 
 
/1/ E rendelet hatályba lépéséig a kötelezettség  vállalással  rendelkező beruházási és felújítási  munkák költségei  
a 2011. évi előirányzat-maradvány  összegéig fizethetők ki.  
A képviselő-testületi határozatokban  2011. évre  vállalt kedvező elbírálásban  részesült pályázatok 
önkormányzati saját  része teljes mértékben felhasználható. 
 
/2/ Az önkormányzat  2011.évi módosított költségvetésében szereplő beruházási és felújítási feladatokra   
előirányzott összegek  kötelezettséggel nem terhelt maradványára   új szerződés, megállapodás nem köthető. 

4.§. 
 

Önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodása 
 
/1/ Az önállóan működési költségvetési  szervek   a folyamatos működésükhöz szükséges dologi jellegű  
kötelezettség vállalásokra  január  és február hónapban a 2011. évi költségvetés   dologi  előirányzatának     
időarányos  (1/12-ed   - 1/12-ed    részének  80 %.-áig  jogosultak.     
 

5.§. 
 
Ez a rendelet  2012. január   hó  1-jén  lép hatályba. 
Rendelkezéseit  2012. január 1-től  a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet  hatályba lépéséig  kell alkalmazni. 
 
Lengyeltóti, 2011. november 30. 
 
 
              Dr. Szatmári Ibolya      Zsombok lajos 
                        jegyző                                               polgármester 
 
 

 
 
 

 



 


