
napirendi pont**
Bizalmas: □

ELŐLAP
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)
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dátuma**: 2022. március 2.

Sürgősség indoka:
Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15- 
ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, 
hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan 
beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.
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EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
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* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Tárgy: Javaslat az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) tartalmazza a helyi 
önkormányzatok költségvetésének elkészítésével kapcsolatos szabályokat. A hatályos jogszabályok 
alapján a 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet legkésőbb 2022. február 15 napjáig kellett 
volna a képviselő-testület elé terjeszteni. A gazdálkodás folyamatosságát a költségvetés elfogadásáig 
terjedő időszakra is biztosítani kell. Erről az Áht. 25. § -a az alábbiak szerint rendelkezik:

25. § (1)— Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 
15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a 
helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat 
teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát A 
felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról 
rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát vesztette, a 
polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási 
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) — A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester 
beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszedett 
bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

A gazdálkodás szabályozottsága és folyamatossága érdekében szükséges az átmeneti gazdálkodásról 
szóló rendelet megalkotása. Ez a rendelet a 2022. évi költségvetés elfogadásáig meghatározza azokat a 
gazdálkodási kereteket, amelyek között az önkormányzat és intézményei a bevételeiket folyamatosan 
beszedik és a szükséges kiadásokat teljesitik.

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
............. 2022.......................rendele te

Göd Város Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületé az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában és az 
Államháztartásról szóló2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésébenmeghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el.

l-§

(1) A rendelet hatálya Göd Város Önkormányzatára és annak irányítása alá tartozó költségvetési 
szervekre és a Polgármesteri Hivatalra terjed ki.

(2) Göd Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig 
terjedő időszakra a gazdálkodás zavartalan biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy 



az önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan beszedje és az önkormányzat kiadásait a 2. § 
-bán foglaltak szerint teljesítse.

2-§

(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában

a) kiadás csak az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan, illetve folyamatos 
feladatellátás biztosításához szükséges mértékig teljesíthető,

b) a polgármester jogosult Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 9/2021. (III.01) 
rendelet alapján tett kötelezettségvállalásokból és a megkötött szerződésekből eredő fizetési 
kötelezettségek teljesítésére.

c) fejlesztés és felújítás tekintetében új feladatra kötelezettség nem vállalható, kivéve pályázati fonás 
terhére,

d) az alapműködésen kívüli kötelezettségvállalás csak pályázati forrás terhére, annak kiutalását 
követően teljesíthető,

e) a polgármester jogosult a költségvetési szervek részére az alapműködéshez szükséges pénzügyi 
források biztosítására,

f) a célra, feladatra kapott forrásokon kívüli előző évi szabad maradványok terhére, annakjóváhagyásáig 
kötelezettség nem vállalható,

g) támogatások a Képviselő-testület, bizottságok döntése alapján a 2021. évben megkötött szerződések, 
megállapodások szerint teljesíthető.

(2) A közigazgatási és önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatokból eredő kifizetési 
kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen kifizetésekre nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt 
korlátozás.

3.§

(1) A költségvetési szervek intézményi finanszírozását az átmeneti gazdálkodás időszakában a 
költségvetési évet megelőző év eredeti kiadási és bevételi előirányzatainak különbségéből adódó 1/12 
részénekmegfelelő összegbenkell biztosítani, figyelemmel az előző évben elrendelt áthúzódó és a2021. 
január elsejétől érvényes szerkezeti és szervezeti változásokra, feladatelmaradásokra vagy 
többletfeladatok többletköltségeinek időarányos részére, a rendszeres és az áthúzódó 
kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.

(2) A költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi 
költségvetés eredeti előirányzata 1/12 részéig vállalhat kötelezettséget, teljesíthet kiadásokat 
figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.

(3) A 2021. január 1-től esedékes bérintézkedéseket a költségvetési szervek dolgozóit érintően az 
átmeneti gazdálkodás időszakában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv., a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. tv. és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.1. tv. 
értelmében fizetendő személyi juttatásokat kell teljesíteni.

(4) A személyi juttatások kifizetésénél a 2022. évben a kötelező átsorolásokat, minimálbér és a garantált 
bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak és köztisztviselők részére 
kötelezően előírt illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat biztosítani kell. Az önkormányzat 



költségvetési szerveinél foglalkoztatottak illetményét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
módon és mértékben szükséges megemelni:

a) minimálbérre tekintettel

b) a garantál bérminimumra tekintettel,

c) az óvodapedagógusok részére meghatározott előmeneteli rendszer szerint,

d) az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak számára meghatározott illetmény szerint.

4.§

Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2022. évi 
költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.

5-§

Ez a rendelet 2022. január 1 -én lép hatályba.

6.§

Jelen rendelet a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján 
hatályát veszti.

Balogh Csaba 
polgármester

Tóth János 
jegyző

Göd, 2022. március 02.

Tisztelettel:


