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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
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Embeľi Eľőfoľľás Bizottság
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Hatźr ozati jav as|at a bizottság számár

a:

A

VárosgazdáIkodási és Pénztigyi BizottságlBmberi Eľőforľás Bizottság javasolja a Képviselőtesttiletnek az e|őterjesztés megtárgya|ását ahatározatijavaslat és a rendelet-tervezet elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

I.

Tényállás és a dłintéstaľtalmának ľészletesismeľtetése,valamint II. A beteľjesztés indoka

Az ä||amhźztartásľól sző|ő 20I l. évi CXCV. törvény 25. $-a értelmében:
,,(l) Ha a költségvetési rendeletet a Képviselő-testtilet a koltségvetési évben legkésőbb március i5-

ig nem fogadta e|, az tttmeneti gazdálkodásró| rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a
fo|ytató|agosan beszedhessék,
kiadásaikat teljesítsék.
(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamźt.
A felhatalmazás az új koltségvetési rendęlet hatá|yba|épésének napján megszűnik.''

helyi önkoľmányzat és költségvetési szeľvei a bevételeiket

A

Józsefuárosi tnkoľmányzat Képviselő-testtilete nem tudja megalkotni és elfogadni a f016' évi
kö|tségvetési rendeletét a fóvárosi forrásmegosztási ľendelet, illetve egyéb jogszabá|yok hiányában,
,lr
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ezért az átmeneti gazdźikodźsról rendelet alkotása szükséges és indokolt, melyhez az a|źtbbi

jogszabályokat, döntéseket kell firyelembe venni :
Magyarcrszág20I6. évi központi költségvetésérő| sző|ő tciľvény,
Magyarorszźtg20l6. éviközponti költségvetésének megalapozásárő|szóló

-

töľvény,

adótörvények,

Képviselőtestület azon dontései, amelyek a20|6' évi költségvetését érintik,
az Önkormányzat á|ta|ellátott feladatok vźr|tozásai, azintézményi feladatátszervezések.
a

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezet összeállításának elvei:
Az onkormányzatná|, a költségvetési szeľvekné|, a gazdá|kodő szervezeteknél a beszerzésekęt
és a szolgáltatások megrendelését az túmeneti időszakban minimális szintig vissza kell fogni.
Az onkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához felhasználható források
nagyságának meghatározásáná| költségvetési szervenként az e|i5ző évek ugyanezen idószak kiadásai
keriiltek figyelembe vételre, melyet részletesen a rendelet tarta|maz kiemelt e|őirźnyzatonként.
A személyi juttatások esetében kizárő|ag az éľvényeskinevezési okmányokban meghatározott

béľek,az éľvényesmegbízási szerződések, költségtérítések,az e|őző évről ttthtlződő
kĺjtelezettségvál lal ások, va!

-

A dologi kiadások

az e|őr e v źú|a|tkötelezettségek fi zethetők ki.
esetében, ťlgyelembe véve az e|őző évi feladatváltozásokat, elsősorban a

am i nt

minimális fe|adate||ttźtshoz szükséges kötelezettségvállaláSok, aZ e|őzo évrő| áthűzódő fedezettel
rendelkező kötelezettségvállalások, valamint a tárgyévre vá||a|t előzetes kötelezettségvźi|a|ások, az
átmeneti időszakában szĺikséges kötelezettségek fizethetőek ki.

-

A

támogatás métékéta társaságok feladatellźtásához, a míĺködtetéshez igazodva kell
f0I5. és a f0I6. évi feladatvá|tozásokat is' A Képviselő-testület a
fejlesztések tekintetében a projekteken (EU-s és egyéb fonásból pźńyázaton elnyeľt támogatásokból
ťlnanszirozott) kívĹil a 20|5. évi koltségvetésben fedezettel rendelkező és áthilződó kiadásokat
ťlnanszirozza' A projektek a támogatási szerződésekben/megá||apodásokban vállaltak szerint
meghatározni, figyelembe véve a

folytathatók.

-

A folyamatban |évő, az előľe vállalt kötelezettségek, a több éves pénzügyi kihatással jáľó
feladatok a v źil'at kĺjtelezettségeknek me gfelelően telj esíthetők.
A lakosságnak folyósított szociális juttatások a hatályos törvények és az önkormányzati
rendelet szerint fizethetok ki.
A tisztségviselők saját keretére havonta a2015. évi eľedeti költségvetési e|oirányzat &}oÁ-ának
I ĺ 12 rész&e töľténhet kĺjtelezettségvállalás.
A 20l5. évi koltségvetéséľőlszóIó 6/20|5. (II.20.) ĺinkormányzati rendeletnek a gazdálkodás
szabá|yozására, az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötésére vonatkozó rendelkezései hatályban
maradnak.

Szabá|yozäsra kerĹil a feladattal terhelt 2015. évi költségvetési maradvány, a szabad
költségvetési maradvány, illetve azo|<nak a 2015. évben eldöntött felújítási,beruházási szabad
e|őirźnyzatoknak a felhasználhatősága, amelyek a jogszabá|y szerint kötelezettségvállalással még nem
terheltek, de a megvalósítás az átmeneti időszakra esik. Ilyen a l1601 cím - kĺjtelezo feladaton - a
Piýpang tagóvoda beruházási e|oirányzat.
A rendelet szabá|yozza. illetve meghatározza a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi
telepi'ilési ĺĺnkormányzati mrĺködési általános céIhoz nem kotĺjtt támogatásának összegét, annak
érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működése zökkenőmentes legyen, a következo évek
költségvetését meg tudják tervezni és töľvényi határidőben elfogadni. Atámogatási összeg af0I5' évi
osszeggel azonos.

III. A döntés céIja' pénzügyi hatása

Az

átmeneti gazdá|kodásról szóló rendelettel biztosítható a folyamatos működés, a likviditás, avá||a|t
kotelezettségek teIj es ítése.

IV. Jogszabá|yi ktiľnyezet

A

Képviselő-testiilet hatasköre a Magyarország helyi tinkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX.
törvény 4f . s I. pontjában foglaltakon alapul.
Az źi|amháztarLásľól sző|ő f0I1. évi CXCV. törvény 25. $-a éľtelmébenaz onkormányzat az átmeneti
gazdálkodásról ľendeletet alkothat.

Az

önkoľmányzati feladatok zavarta|an ellźúźsa,a gazdálkodás folyamatosságźnak biztosítása
érdekében,az a|äbbi rendelet tervezetet terjesztem elt.ogadásra a,l'isztelt Képviselo_testiilet elé.
Egyuttal kérem a Képviselő-testĺiletet az a|ábbi hatźtrozati javaslat e|fogadásara, mely a nemzetiségi
ĺinkormányzatok működéséhez szükséges 2016. évi támogatási / kompenzátció előlegľe vonatkozó
szerződések megkötésér e tarta|maz javaslatot.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy
1. a Józsefuárosi nemzetiségi önkormányzatoknak

2016. évben a f0|5. évivel azonos összegtĺ
támogatást biaosít.

működési és feladat e||źtásźhozkapcsolódó, cé|hoz nem kötött
Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. december 03.

f.

a 2016. évi átmeneti gazdá|kodásról szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséve|, az abban
foglaltak alapján 20|6. januźtr-február hónapra vonatkozóan költségtérítes elólegről szerződést köt
a J őzsefv źr os Közö

Felelős

s

: Pol gáľmeste

sé gé é rt

Nonpro

fi t

Zrt' -v e|.

r, igazgatősźtg elnöke

Hatźridő: 20 1 5. december 03.is.

3. felkéri a Polgármesteľt

a határozatl-2, pontjában foglaltakra atámogatási szęrződések a|áírźsára.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 2015. december 31.

A

döntést végrehajtásáĺt végző szeľvezeti egység: PénzůĺgyiUgyosztá|y, Jegyzői Kabinet Jogi
nemzetiségi
iinkoľmányzatok

Iľoda, Gazdá|kodási Ügyosztály, Józsefváľosi KiiztisségeĺéľtNonpľoÍit Zrt.,

Budapest, 2015. november 24.

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzó

a|jegyző
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Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Jőzsefválľosi Onkoľmányzat Képviselő-testůiletének

....

120|5. (....) önkoľmányzati

ľendelete

a 2016. évi átmeneti gazdálkodásľól

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete az źi|amhźnarhsról
sző|ő 20|1. évi CXCV. törvény 25. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazźts alapján, az A|apt<irvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljĺáľva a következőket rendeli ęl:
1.

s

(1) A

képviselo-testület fe|hata|mazzaapo|gármestert, hogy 2}I6'januĺár l-j.ýtől ahatáIyban
lévő jogszabályok, hatźrozatok, szerződések, megállapodások alapjan az onkormźnyzatot
megi|lető bevételeket szedje be és az esedékes kiadásokat, az e rendeletben foglaltak szerint
teljesítse.

(2) A költségvetési szervek az alapító okirat, valamint a gazdasági társaságok

a

kozszo|gá|tatási szerződés keretében ellátandó feladatok tekintetében kötelesek a tevékenységi

körükbe tartoző bevételek folyamatos előírására és beszedésére.

(3) A

polgármesterjogosult ajogerős bíľósági ítéletek, e||enórző szervek hatźrozatai szerinti
kötelezettségek teljesítésére,azza|, hogy a 2016. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg a
kiťlzetésekről utólag beszámol.
2.

s

A k<iltségvetésiszervek, a Polgármesteľi Hivata| és az onkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok a feladatellátás és a zavaľta|an működés biztosítása érdekében a 2016.
évi költségvetés elfogadásźig a személyi juttatásokĺa havonként a következő költségvetési
kiadásokat telj esíthetik :
(1)

a)

szemé|yi juttatásokra és járulékaira, ezen beliil a torvényi illetményekľe, a munkavégzéshez
kapcsolódó tulórákľa, helyettesítésekĺe,költségtérítésekĺe- cafeteria kivételével -,
valamint az egyéb _ megbizási jogviszonyra - érvényesmunkaszerződésekben foglaltakra

vonatkozóan a szabźiyzatok és a magasabb szinhĺ jogszabályok előírásai szerint,
b) az tltmeneti időszakban kizfuőIag a képviselő-testiilet jóváhagyásáva| fizethetó jutalom,
köthető új megbízási szerződés,
c) a tisztségviselők illetményeit, kĺiltségtérítéseit,
d) a képviselők, bizottsági tagok dijazása, egyéb bizottságok dijazźsa,juttaüásai a vonatkozó
önkormányzati rendeletben szabályozotĺak szerint,
e) előre vállalt kötelezettségeket,
Đ 201i6. évre áthtlződó kiadásokat a fe|adatta| terhelt pénzmaradvĺány teľhére,
g) azEIJ-s és egyéb projektek keretében atźtmogatási szerződésekben, egyéb szerződésekben
foglalt feladatok végrehajtására.

(2) Az

Önkormtnyzat, a koltségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a feladatelláĺás és
zavarta|an működés biztosítása érdekébena f0|6. évi kö|tségvetés elfogadäsáig a dologi
kiadásokra a következő költségvetési kiađásokat teljesíthetik:

a) a f015. évről átthi:zôdó
kötelezettségeket,

és a f076. évre előre

vá||a|t

Polgármesteri Hivatal a közterület-felĹigyeleti, a kerékbilincselési feladatoka
vonatkozóanhavontaafeladatokľatervezett2015.évieredeti e|őirźtnyzatI/12-edrészét,
a műkodés, feladatellátás biztosításához minimálisan szükséges beszerzésekĺe,
szolgáltatásokra, közijzemi és fenntartrási kö|tségekľe havonta a 20|5. évkĺjziés a 20|6.
január 1-i feladatváltozások figyelembevételével, valamint a f075. évi egyszeri
kiadásokkal csökkentett e|őző évi eredeti e|őirányzat szintezett összeg I/I2-ed részét,
kivéve az Jőzsefuárosi Egészségügyi Szolgá|atot, ahol a 20|5. évi eredeti e|őirányzat |ĺ|2
részének| O%o-ka| megemelt összegét,

b) a

c)

k<jtelezettségvállalásokat

d)

e)

Đ

a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetéséhez havonta az e|őzó évi
eredeti e|őilĺ ány zat 1 ĺ |2 részét,
a 20|6. január l-jén munkaviszoný létesítők esetén a munkakörökhöz kötelezően e|őirt
munkaruha-védőruha, eryenĺuha beszerzés teljes költségét,
a munkavégzéshezkötelezően előírt BKV bérlet beszerzés teljes költségét.

(3) Az

onkormányzat, az önkormányzati tulajdonű gazdasági trársaságok - a (2) bekezdés a)
pontjában foglaltakľa is figyelemmel - a következők szerint teljesíthetik a đologikiadásokat:

a)

a |160f címen havonta a f0I5 ' évi eredeti e|őirźnyzat egyszeri kiađásokkal csökkentett

tl|f

részét,
a 1 1601 cím rendszeres dologi kiadásaira havonta af015. évi eredeti e|óirányzat egyszeri
kiadásokkal csökkentetett összeg | / 12 részét,
a II200 címcsopoľtbatartoző feladatokra havonta a f0I5. évi eredeti költségvetési
e|őir źlnyzat e gyszeri ki adásokkal c s ökkentett ö s sze g I l 12 - ed r észét,
a 11101, a ||I\f, a 11103 címcsoportba tartoző feladatok esetében a f015. évi
e|őir ány zat I l 1 f - e d r észét,
összeg

b)
c)
d)

címcsoportba Íartoző feladatok esetében a kifizetések utáni tényleges
postaköltségek összege, valamint a hatályos szerződésekben, megá|lapodásokban

e) a 1i300

meghatźrozott összeg,

Đ

a 11400 címcsoportbatartoző feladatok esetében havonta a2015. évi feladatváltozások
figyelembevételével, valamint az egĺszeri kiadásokkal csökkentett 2015' évi módosított
eredeti e|őirźnyzat I l lf-ed részét,
a 1I50f címcsopoľtbatartoző feladatok esetében havonta af0I5' évi eľedeti e|oirányzat

g)

kiadásokkal csökkentett összeg I l |Z-ed részét,
a|1603,a11604, a 11605 címcsoportbatartoző feladatokľa aszerzódésekben/támogatási
szerződésekben/megállapodásokban meghatźrozott feladatok végľehajtása érdekébena
az

h)

vá||alt összeget,

i)
s.s

egy szeń

a 1 1 700 címcsopoľtb a tartoző fe|adatok esetében havonta a f015 . évi eredeti e|oirányzat
1lIf-edrészét.

(1) A költségvetési szervek, a Polgáľmesteri Hivata| és az Önkoľmányzat

beruházási,
fe|újítási és egyéb felhalmozási kiadásokat a20|5. évró| źúhűződó kötelezettségvállalásokĺa
(feladattal terhelt pénzmaradvány) és a 2016. évre előre vállalt kötelezettségekľe, va|amint az
egy éven túl elhasználódó eszközök, felszerelések beszerzésére az e|őző évi tényadat 20%oának me gfele|ő összeg

erej

éig telj esíthetnek.

(2) Az Önkoľmányzat az egyéb felhalmozási kiadáson belül felújítási alapra a társasházi
közgyűlések á|ta| megszavazott összeget telj esítheti.
(3)

A költségvetési szervek,

kiadásokat

a

Polgármesteri Hivatal és az onkormányzategyéb miĺködési célú
az előzetes
kötelezettségvállalásokrą

a 20|5. évľől áthtuődő

kötelezettségvállalásokĺa, a hatályos szerződésekre teljesíthetnek.

A

költségvetési szervęk és az onkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásait a
jogszabályban meghatározott összeg erejéig, de maximum havonta a 2015. évi eľedeti

(4)

költségvetés |/7f-ed részéig,valamint

az ösztöndíj

pä|yázathoz az előzetęs

kötelezettségvállalás keretében biztosított összeg erejéig teljesíthetik.

A lakosságnak juttatott szociális jellegű ellátások

valamint
a külön onkoľmányzati rendeletben megállapított onkormányzati segélyek kifizetésérehavonta
az e|ozó évi eľedeti e|őirányzat 7l|2-ed részénekmaximum 1|0%o-a teljesíthető'
(5)

4.S

esetében a törvényileg kötelező,

(1) A Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t a közszo|gtl|tatźsi szerződésben fog|alt
feladatok el|átására _ az irányitás, közosségi divíziő, vállalkozásfejlesztés, közművelődés,

rendezvényszervezés' kommunikációs feladatokľa a havonta az túmeneti időszakban 56.000,0
e Ft költségtérítésilleti meg.
(2)

A

Józsefuárosi Gyeľmekek ÜdtiltetéséértKöz}lasznú Nonproťrt Kft.-t a közszolgáltatási

szerzodés keretében ellátott feladatokra a2075. évben biztosított költségtérítésösszegének egy
hónapľa eső összege illeti meg'
(3) A Józsefuárosi Gazđá'|kodási Központ Zrt.-t és a nÉvgZrt'-t az érvényes közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint kell finanszírozni az átmeneti időszakban.

s.s A

Képviselő-testiilet fe|hata|mazza a polgáľmestert a fedezet binositásźr a

a)

a 3. $ (1) bekezdésében foglaltakon felül a projekteknek, valamint apźůyánaton elnyeľt
célhoz kötött támogatási szerződésbeďmegállapodásban vállaltak fo|ytatatására, a2015' évben

költségvetési fedezet1el rendelkező projektek megvalósításához a pźiyázati önľészek
biztositźsára a költségvetési maradvány terhére, a pá|yázati pénzeszközok megelőlegezésére
az átmeneti|eg szabađpénzeszkoz terhére,

b)

a2015. évi eredeti költségvetésben tervezett polgármesteri, alpo|gármesteľi keretek éves
összegének havonta az |l|f része 9D%o-ának biztosításiára, mely elsősorban a tisztség
e||átástůloz, a döntéshozatal elősegítéséhezszükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek
dijazására,továbbá önkoľmányzati érdekek figyelembevételével szabadon használható fel,

c)

összeghatártól

fiiggetlenil a LÉLEK-Program pénzbeli adományainak befogadására és

annak a program szerinti felhasználására,

d) a társasházak pá|yźaati felújításitźlmogatásainak kifizetésére a
támogatás e|łĺirźnyzataszabad költségvetési maradványának eĘéig,

f0I5. évi ttrsasházi

e)

a20I6'január 1-jét követő társasházi pá'|yázatok esetében kizźtrő|ag a gázszo|gáltatásból
kizárt, valamint az azonna|i végrehajtást igénylő, életveszélýmegállapítő hatźrozatta|
rendelkező társashazak részérekötelezettségvállalásokľa, a 20|6. évi költségvetés terhére
maximum 5.000,0 e Ft eĘéig,

Đ

a2015. évi módosított költségvetésben szereplő pľojektek megvalósításához az elfogadott
tervek,szeľződésekalapjánaf edezetbiztositására,

g)

igény esetén azintézmények és az önkormányzati|akőhénak gázhźúőzatźlnakfelújításához
szükséges kotelezettségvállalásokraaf0|6. évi költségvetés terhére maximum 2.000,0 e Ft-ig,
az intézményekés az önkoľmányzati |akőházak életveszély e|háritására maximum 5.000,0 e
Ft-ig,

h)

a f0I5' évi szabad kciltségvetésimaľadviínyterhére az e rendeletben

meghatározott

feladatokra.

6.S

(1) A 3. $ (1) bekezdésében és az 5. $-ban meghatározottakon kívüli, a 20|5. évben
megindított közbeszerzési - beszerzési eljárás eredménýelenségeesetén a
kĺjtelezettségvállalás megsztĺnik és a köte|ezettséggel teľhelt maradvány szabad költségvetési
maradványnak minősi'il.

(f) A20|5. évi szabad költségvetési maradvány teľhérea2015. évben költségvetési fedezettel
rendelkező, de meg nem kezdett, önkormányzati fe|adatokon belül a Pitypang tagóvoda
beruházása esetében a f0I5. évben jóváhagyott e|őirányzatának maradvtnya teľhéig
kötelezettség vállalható.
(2)
f0|6. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadása e|őtt a 2016. évi
^
költségvetés
és a f0I5. évi szabad költségvetési maradvány terhére kizźrő|ag a Képviselő_
testtilet előzetes döntésével vállalható kötelezettség.

7.S

(1)A nemzetiségi önkormtnyzatok

működtetéséhez, épületfenntartásához a

e|óir ány zat I l |Z-ed része hasznźtlható fel.

f0|5. évi eredeti

(f) A

nemzetiségi önkoľmányzatok részéreaz (I) bekezdésében foglaltakon felĺil a
működtetéshez és a feladatelléttáshoz a nemzetiségi önkormányzatok f0|5. évi támogatási
összegének havonta az 1'/12-ed részétbiztosítja.
8.

$

E

9.

s

Q) Ez a

ľendeletben nem szabá|yozott,
Képviselő-testtilet egyedileg dönt.

a 2016. évi költségvetést érintő gazdálkodási ügyben

a

rendelet 20116. jarufu l-jén lép hatályba és a 20|6. évi költségvetésről szóló
ĺinkormányzati rendelet hatá|yba lépéséneknapján megszűnik.

(f) A 2015. évi költségvetésről szóló 6ĺ2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 5. $ (1)
bekezdése, a 10. $-a, a 13. $-a, 15.$.a, a l9. $-a, a21. $-a,22. $ (3)-(4)bekezdése, af3.$-a,a
25. s-29. $.a a 2016. évi költségvetéséról szóló ĺjnkormányzati rende|et hatźiyba lépéséig
hatályban marad.
Budapest, 2015. december

Edina
jegyző

Danada-Rimán

tartós távollétében

đr.Mészár Erika

a|jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

A 2016. pvr ÁľnĺnN.ETI ca,zoÁr'xooÁsnór-

szoĺo oľxonn,rÁľĺyz,q.TlRENDELET-

TER\rEZET

n.ľnoxor-Ásł
1.S

Fe|hatalmazást kap a Polgármester az Önkormányzat bevételeinek beszedésére és a jogszabályban
előíľt kiadások teljesítéséreaz érvényesszerződések, megállapodások alapján.
A költségvetési szervek, a gazdasźryitáľsaságok kötelesek a költségvetési szerv feladatkörében ellátott
szolgáltatások ellenértékének'a téľítésidíjaknak a beszedésére,mely egyben az átmeneti időszakban a
kiadás aikat i s fi n an szíro zza a f enrÍartői támo gatźlson kívü l.
A Polgármesteľ felhata|mazást kap az e||enorzó szervezetek határozataiban, bíľósági végzésben
meghatfuozott fizetési kötelezettségek teljesítéséľea mulasztás elkeriilése érdekében'

2.S

A

koltségvetési szervekre, cinkormányzati tulajdonű gazdasági társaságokľa általánosan' a működési
kiadások tejesítéséľevonatkozó szabźůyozttsjelenik meg, milyen kor|źtozással, mennyi kiadás
telj es íthető az tńmeneti időszakban'
onkormányzati fe|adatellátasra vonatkozóan címrendenként,cím csoportonkénthattrozza meg, hogy
milyen és mennyi kifizetés teljesíthető aztúmeneti időszakban.

3.$

A

költségvetési szervekľe és az önkormányzati feladatellátásra vonatkozőan szabá|yo7:za, hogy a
felújításokra, fe|ha|mozálsokra kizáró|ag az áthtlződő kötelezettségvállalásokra, valamint a Képviselőtestület á|ta| e|ózó években váů|a|t, de a20I6, évet érintő kötelezettségvállalásokĺa teljesíthető kiadás.
A szociális jellegtĺ kiadások az átmeneti időszakban csak a jogszabályokban meghatttrozottak szerint
fizethetők ki, maximálva az e|ózó évi eredeti e|óirźnyzat I|O%-áig.
4.S

Az

onkormtnyzat nonprofit gazdasági társaságainak költsé$érítésĺisszegéthattrozza meg

átmeneti idő szakban'

am

i a működőképe

s s é ge

t, fe|adate||túást b i zto

s

aZ

ítj a.

s.s

Fe|hata|mazást ad a Polgármesternek az e|őző években benffitott, de még le nem záru|t páÄyt.z;atok
önrészének biĺosítására.
Meghatározza a tisďségviselők keľeteinek átmeneti összegét.
Felhatalmazza a Po|gärmestert a LELEK-Pľogram adományainak elfogadásáľa és adomány pľogram
szerinti felhasználásáľa.
Meghatźlrozásra kertil, hogy az átmeneti időszakban a tźrsasházaV'rlak milyen támogatás, kölcsön,
mennyi összeg eľejéigadható, valamint mennyi összeg hasznáIhatő fel életveszély elhárításra,
gäzhá|őzat cseréľe.
Felhatalmazza a Po|gármestert a projektekhez szükséges források biĺosítasárąa f0I5. évi szabad
költségvetési marađvány terhéľeaz önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokľa tĺjľténő

biztosítását.
6.S

A

2015. évi feladattal terhelt költségvetési maľadvány szabad koltségvetési maľadvánnyá történő
váiásának szabá'|yait tarta|mazza, valamint azokat az eseteket, hogy a szabad költségvetési
maradványra mely feladatok esetében vállalható kötelezettség. Meghatarozásra keľtil, hogy a2015. évi
szabad költségvetési maradvány felhasználásáról, valamint a f0|6. évi költségvetés terhére történő
előzetes kötelezettség vállalásokľól az önkormźnyzati rendeletben szabá|yozottakon kívül kizárő|ag a
Képviselő-testiilet d<jnthet.
7.S

Nemzetiségi önkormányzatok műkodési kiadásairafe|használható összeget szabá|yozza.

8.S
A Képviselő-testiilet hatáskorének meghatározása azokban az ügyekben, amelyek
gazdálkodásról szóló önkoľmányzati rendeletben nem kerĹiltek szabźiyozásra.

e.s

Hatályba léptető és hatźúyátvesztő rendelkezések.

az

źúmeneti

