FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő testületének
22/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2017. évi átmeneti gazdálkodásról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott hatáskörében eljárva az
önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról a következőket rendeli el.
1.§
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-Testülete 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 alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő
költségvetési szervek intézményi finanszírozását az átmeneti gazdálkodás időszakában
a költségvetési évet közvetlenül megelőző év eredeti intézményi finanszírozási
előirányzat 1/12 részének megfelelő összegben kell biztosítani havonta, figyelemmel
az előző évben elrendelt és áthúzódó szerkezeti változásokra, feladatelmaradásokra,
vagy többletfeladatok többletköltségének időarányos részére, a rendszeres és áthúzódó
kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.
(2) Az intézmény az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi intézményi
költségvetés eredeti előirányzatának 1/12 részéig vállalhat kötelezettséget, teljesíthet
kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.
(3)Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól kizárólag a Képviselő-testület eseti döntései
alapján lehet eltérni, vagy rendkívüli élethelyzet esetén.
(4) Amennyiben 2016. december 31-ig olyan döntés születik, mely kihat a 2017-es
évre, valamint olyan körülmény merül fel, ami miatt a döntést szükséges módosítani,
vagy új döntést indokolt hozni és az előnyhöz juttatja az önkormányzatot, abban az
esetben jogosult döntést hozni a Képviselő testület.
(5) A társadalom- és szociálpolitikai ellátások, segélyek folyósítását folyamatosan
biztosítani kell. Ennek érdekében a Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében foglaltak betartásával
gondoskodik a kifizetésekről.

(6) Gazdasági társaságok, a nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb
szervezetek részére kizárólag a 2016. december 31-ig megkötött megállapodások,
képviselő testületi kötelezettségvállalások alapján teljesíthető utalás, az önkormányzat
pénzügyi helyzetének függvényében.
(7) A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a
finanszírozás kapcsán szintén az 1/12-ed rész teljesítése megengedett.
3.§
A 2017. január 1-től esedékes bérintézkedések a központi szabályozásnak megfelelően
a költségvetési intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit érintően az
átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
4.§
(1) Az Önkormányzat 2016.évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási
feladatokra kifizetések a 2017. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül
teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.
(2) A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó
feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségének
megfelelően teljesíthetők.
(3) A Képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően kötvénykibocsátásból
megvalósítandó feladatokra a képviselő testület döntéseinek megfelelően kötelezettség
vállalható és kifizetés teljesíthető.
5.§
Az önkormányzat képviselő testületi döntéssel alátámasztott 2017. évben benyújtásra
kerülő pályázataival kapcsolatosan - a pályázatban vállalt feladatok megvalósítása
érdekében, a döntésnek megfelelően – kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.
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- kötelezettséget vállaljon
(terület előkészítés, terveztetés, közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzététele).
6.§
A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi szabályozással,
forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a képviselő testület által elhatározott,
pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása
előtt megtegye.

7.§
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket a
2017. évi költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
8.§
Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és a 2017. évi költségvetési rendelet
hatályba lépésével hatályát veszti.
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