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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján – ha a költségvetési
rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az
átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, melyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat
és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát, mely a
költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt
beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
A mellékelt rendelettervezet értelmében Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat teljesítse.
A korábbi évekhez hasonlóan a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiadások
teljesítésénél a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó előfinanszírozást a feladat végrehajtásának
ütemében biztosítsa, támogatások beszedésével kapcsolatban járjon el.
A működési kiadások vonatkozásában a finanszírozás havonta legfeljebb az előző év bázis
előirányzatának 1/l2-e, a rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadása engedélyezhető, kivéve
az egyéb személyi juttatások tekintetében, ahol kifizetés csak a 2015. évi költségvetési rendelet
elfogadása után, a döntésnek megfelelően kezdeményezhető.
A Makó Város Önkormányzat gazdasági társaságai részére 2015. január 1-jétől a költségvetési
rendelet hatálybalépésének napjáig az előző évi kiadási előirányzat időarányos része kerülhet átadásra.
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra 2015. évre létrehozott alap terhére a képviselő-testület
engedélyezi a polgármester részére a költségvetési rendelet hatálybalépéséig esedékes támogatási
összegek kifizetését.
A Makói Térségi Víziközmű Kft. végelszámolása folyamatban van. Amennyiben a végelszámolásra
2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig sor kerül, abban az esetben az átmenti költségvetés
terhére, rendeleti átvezetési kötelezettséggel, Makó Város Önkormányzata részére tévesen
kiszámlázott közműfejlesztési hozzájárulás 23.000 e Ft ÁFA vonzata a számla sztornózás NAV
jóváhagyásával a Makó Térségi Víziközmű Kft. részére kifizethető. A képviselő-testületnek arról is
szükséges döntenie, hogy 2015. január 1-jétől a 2014. év decemberében már foglalkoztatott
közfoglalkoztatottak munkabér és járulék költségét kifizeti.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek alapján javaslom Makó Város Önkormányzatának 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
szóló rendeletének elfogadását.
Makó, 2014. december 5.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról”
tárgyú rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város
Önkormányzat 2015. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok
tekintetében.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív
terhekre nincs hatása.
VII. megalkotásának szükségessége: 2015. évi költségvetési gazdálkodással
összefüggő feladatok a 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak
megsértése.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2014. december 05.

RENDELETT E R V E Z E T
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (…..) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata
2015. évi átmeneti gazdálkodásáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendeletének hatályba lépése napjáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos
jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos
teljesítésére.
(2) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei működési kiadásainak finanszírozása havonta legfeljebb
az előző év bázis előirányzatának 1/l2-e, rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásai
engedélyezhetők, kivéve az egyéb személyi (cafeteria) juttatások tekintetében, ahol kifizetés csak a 2015. évi
költségvetési rendelet elfogadása után, a döntésnek megfelelően kezdeményezhető.
(3) a) Az előző évben teljesített, de a 2015. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint teljesíthetőek.
b) A 2015. január, február hónapban realizálódó - 2014. évben meghozott döntések szerinti - kötelezettségek
az átmeneti költségvetés terhére teljesíthetőek.
(4) A 2015. évi pályázati lehetőségek megtartása érdekében a pályázatokhoz szükséges saját erő vállalására a
képviselő-testület jóváhagyásával van lehetőség.
(5) Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletében
jóváhagyott előirányzatok mértékéig folyósíthatók a már folyamatban lévő beruházási, felújítási feladatok
kiadásai.
(6) A képviselő-testület 2015. január 1-je és Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendeletének hatályba lépéséig hozott döntéseinek végrehajtása az átmeneti költségvetés terhére biztosítható.
(7) A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra 2015. évre létrehozott alap terhére a költségvetési rendelet
hatálybalépéséig esedékes támogatási összegek kifizetése megtörténhet.
(8) A képviselő-testület 2015. január 1-jétől a 2014. év decemberében már foglalkoztatott
közfoglalkoztatottak munkabér és járulék költségét kifizeti.
(9)Makó Térségi Víziközmű Kft. felé fennálló, 2014. évi téves kiszámlázásból és annak sztornózásából
származó közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA tartalma a Makó Térségi Víziközmű Kft. részére átutalható.
2. §
Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és
kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

3. §
Makó Város Önkormányzat gazdasági társaságai részére 2015. január 1-jétől a költségvetési rendelet
hatálybalépésének napjáig az előző évi kiadási előirányzat időarányos része kerülhet átadásra.
4. §
Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Dr. Bánfi Margit
jegyző

