
Velem Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva  
a következőket rendeli el: 

 
1.§   Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a továbbiakban: 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 egyes szakfeladatoknál a működési- és fenntartási kiadások teljesítése a költségvetési évet 
közvetlenül megelőző év költségvetése azonos szakfeladata módosított előirányzata legfeljebb 1/13 
részéig terjedhet havonta, havi bontásban. Az 1/13 rész összegének meghatározásánál figyelemmel kell 
lenni az adott cím, alcím, előirányzat-csoport várható feladat elmaradásaira, szerkezeti változásokra, az 
áthúzódó feladat elmaradásaira, szerkezeti változásokra, az áthúzódó és a rendszeres jellegű 
kötelezettség-vállalások körére is. Ettől eltérni csak a képviselő-testület eseti döntései alapján lehet. 

(2) Az önkormányzattal és intézményeivel – a továbbiakban: intézmények – köztisztviselői és 
közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottak részére az átmeneti gazdálkodás időszakában 
illetményemelésre kizárólag a köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények 
illetményrendszere szerinti, esedékes (kötelező) illetménymódosítási igényre való tekintettel kerül sor 
(besorolási osztályban, besorolási fokozatban, fizetési fokozatban való időközbeni előrelépés). Ezen 
körön kívül illetményemelésre az önkormányzat költségvetése elfogadásának időpontjáig nem kerülhet 
sor. 
 

(3) Az önkormányzattal alkalmazásban álló közalkalmazottak és köztisztviselők részére az átmeneti 
gazdálkodás időszakában a rendszeres illetmény-juttatáson és a rendszeres jellegű illetményen felüli 
juttatáson (pl. havi étkezési hozzájárulás) kívül más jellegű juttatás nem jár. A munkáltatói jogkör 
gyakorlója a köztisztviselő, a közalkalmazott részére ezen időszakban illetményelőleg felvételét nem 
engedélyezi. 

 
3.§  Önkormányzati beruházás megindításáról, 1 000 000 Ft-ot meghaladó beszerzésről és felújításról az 

átmeneti gazdálkodás időszakában kizárólag a képviselő-testület dönt, ha a beszerzés, beruházás, 
felújítás indításához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 

 
4.§  Az átmeneti gazdálkodás időszakában a Képviselő-testület külön engedélye nélkül a biztonságos 

működést szolgáló (életveszélyes helyzetek elhárítása miatti) karbantartási, felújítási feladatokat el kell 
végezni, illetve a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, nemzeti és nemzetközi 
pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére történő kifizetéseket a korábbi években vállalt 
kötelezettségnek megfelelően teljesíteni kell. 

 
5.§  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig új működtetési, beruházási, 

felújítási feladat nem indítható, arra kötelezettség nem vállalható. 
 
6.§  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletébe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített 

kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni. 
 
7.§   Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetési rendelete hatálybalépéséig kell alkalmazni.  
 
 

Horváth Miklós sk. 
polgármester 

Wolf Viktória sk. 
körjegyző 

 
 


