FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
43/2009.(XII.16.) rendelete
a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról

Füzesabony Város Önkormányzata az államháztartásról szóló többször
módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek
között beszedje és kiadásait –külön eljárás nélkül- az elızı évi kiadási
elıirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.
2.§
(1)Az Önkormányzat alá tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan
mőködı költségvetési szervek intézményi finanszírozását az átmeneti
gazdálkodás idıszakában a költségvetési évet közvetlenül megelızı év eredeti
intézményi finanszírozási elıirányzat 1/12 részének megfelelı összegben kell
biztosítani havonta, figyelemmel az elızı évben elrendelt és áthúzódó szerkezeti
változásokra, feladatelmaradásokra, vagy többletfeladatok többletköltségének
idıarányos részére, a rendszeres és áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási
szükségleteire.
(2)Az intézmény az átmeneti gazdálkodás idıszakában az elızı évi intézményi
költségvetés eredeti elıirányzatának 1/12 részéig vállalhat kötelezettséget,
teljesíthet kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott
szempontokra is.
(3)Az (1)és(2) bekezdésben foglaltaktól kizárólag a Képviselı-testület eseti
döntései alapján lehet eltérni.

3.§
A 2010.január 1-tıl esedékes bérintézkedések a központi szabályozásnak
megfelelıen a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit
érintıen az átmeneti gazdálkodás idıszakában végrehajthatók.
4.§
(1)Az Önkormányzat 2009.évi költségvetésében szereplı beruházási, felújítási
feladatokra kifizetések a 2009.évre jóváhagyott elıirányzatok maradványain
belül teljesíthetık a már megkötött szerzıdések pénzügyi áthúzódásainak
megfelelıen.
(2)A folyamatban lévı, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz
kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt
kötelezettségének megfelelıen teljesíthetık.
5.§
A 2010.évi költségvetési rendelet megalkotásáig új mőködési, beruházási,
felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a
következık kivételével:
A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a képviselı testület
felhatalmazza a Polgármestert, hogy egyes kiemelt (elsısorban különbözı
pályázatokhoz kapcsolódó) feladatok esetében- az átmeneti gazdálkodási
idıszak alatt- összességében maximum 50 millió Ft értékhatárig kötelezettséget
vállaljon (terület elıkészítés, terveztetés, közbeszerzési ajánlattételi felhívás
közzététele).
6.§
A képviselı testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi
szabályozással, forrásbıvítı pályázatokkal összefüggı, illetve a képviselı
testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a
2010.évi költségvetési rendelet megalkotása elıtt megtegye.
7.§
Az átmeneti gazdálkodás idıszakában teljesített kiadásokat és beszedett
bevételeket az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
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8.§
Ez a rendelet 2010.január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi
költségvetési rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.

Füzesabony, 2009. december 16.

Dr. Kovács Csaba
jegyzı

Laminé Antal Éva
polgármester
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