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VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság véÍeményezi x
Humánszolgáltatási BlzottságvéIeményezi x

Határ ozati j av aslat a bizottsźĘ szźlmźr a:

A Humánszolgáltatrási Bizottság javasolja a Képviselő{estületnek az e|őterjesztés megtárgya|ását,

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előteľjes2tés
megtálrgya|źtsát és a rendelet-tervezet elfogadását.

Tisztelt Képviselő _ testület!

I.-II. Előzmények' a beteľjesztés indoka.

Az á||amháaaftĺásľól sző|ő 201'1. évi CXCV. tĺiľvény 25. $-a értelmében:
,,(1) Ha a költségvetési rendeletet a Képviselő-testüIet a költségvetési év kezdetéig nem fogadta el,
az átmeneti gazdá|kodásľól rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazÁst ađ, hogy a helyi
cinkormányzat és költségvetési szervęi a bevételeiket fotytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat
teljesítsék.
(2) Az átmeneti gazdálkodásrő| sző|ô rendeletben meg kell határozni a felhatalmazÁs idótartamát.
A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megsztĺnik.''

Tekintettel arra, hogy a Jőzsefvárosi onkormányrat Képviselő.testĺilete nem tudja megalkotni és
elfogadni a 2014. évi költségvetési rendeletét a Magyarorszźlg 20|4. évi központi költségvetéséről
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SZótó törvény kihirdetéséig, illetve a fóvárosi forrásmegosztás ismeretének hiányában, ezért az
átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotása szükséges és indokolt.
Az átmeneti gazdá|kodásról szóló rendelettęl biĺosÍtható a folyamatos működés, a likviditás, a vállalt
kötelezettségek telj esítése.

ilL-Iv.-v. Tényátlási adatok, a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése, a döntés célja,
pénzĺigyi hatása

Az átmeneti gazdálkodásró| szóló rendelet tewezet elkészítésénél figyelembe vételre kerültek az
onkormányzat á|ta| ellátott feladatok vá|tozäsai, az íntézményi téladatätszervezések, a f0I4, évi
kĺiltségvetést érintő döntések' Az onkormźnyzatná| és a költségvetési szerveknél a beszerzéseket és a

szolgáltatások megrende|ését az átmeneti idoszakban vissza kell fogni, elsősorban a hatáIyos

szerződésekben vállalt kötelezettségek kifizetése és a ziĺkkenomentes feladate||átásához szi'ikséges

kifizetések telj esíthetők.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet teÍyezęt összęállításáná| az alábbi e|vek keľtiltek
figyelembe vételre:

. Az onkormányzat és a koltségvetési szervek fe|adate||átásához felhasználható források

nagysága költségvetési szervenként, a feladataik figyelembevételével, egyedileg kerül

megállapításra, . melyet részletesen a rende|et tarta|maz kiemelt e|oirányzatonként. A
felhasználható foľrások nagyságának meghatározása során f,rgyelembe vételre kerulrt az e|óző

évek ugyan ezen időszak kiadásai.
- A személyi juttatások esetében kizárő|ag az érvényes kinevezési okmányokban meghatározott

bérek, az érvényes megbízási szerzodések, költségtérítések, valamínt az előre vállalt
kötelezettségek fi zethetők ki.

- A támogatás mértékét a társaságok feladate||źttásához, a működtetéshez igazodva kell
meghattrozni. A feladat átszervezéssel nem érintett gazdaságí társaság estében a f013. évi
éves támogatás összegének a támogatási szerződés mellékletében lévő ütemezés szerinti
osszegében, a feladat átszervezéssei érintett gazđasági táľsaságoknźÄ az igy:,ĺezeÍo igazgaiő
által meghat ározott összegben tĺjrténik a flnanszirozźs.

- A Képviselő{estület a fejlesztések tekintetében a projekteken (EU-s és egyéb forrásból
ptúyázaton elnyem t7mogatásokból ťtnanszírozott) kívül af0|3. évi költségvetésben fedezęttel

rendelkező és átht'ződő kiadásokat ťlnanszírozza. A projektek a támogatási

szerződésbeďmegállapodásban vállaltak szerint folýathatók.
- A fo|yamatban lévő, az előre vállalt kijtelezettségek, a több éves pénzllgyi kihatással járó

feladatok a v á|lat kötelezettségeknek megfelelően teljesíthetők
- A lakosságnak folyósított juttatasok _ szociális _ a hatá|yos törvények és önkormányzati

rendelet szerint f,lzethetők ki.
- A tisztségviselők saját keretére havonta a20|3. évi eredeti költségvetési e|óirányzat80%.ának

Il|2 részére, abizottsźryi keretekre havonta af0L3. éví módosított előirĺányzat 1l|2 részére

torténhet kĺite lezettségv źi|a|ás.
- A rendelet szabáiyozza a feladattal terhelt f0|3. évi pénzmaradvány felhasznáihatőságźú, a

szabadpénzmaradvány felhasznźiását, azoknak af013. évben eldöntött felújítási, beruhazási

szabad előirányzatoknak a felhasznáůhatősźtgźú, amelyek a jogszábźiy szerint

kötelezettségvállalással még nem terheltek, de a megvalósítás az źttmeneti idoszaV'ra esik - a
Polgármesteri Hivatal vizes blokkjának felújí'tása, a Hoľváth Mihály tér feĺlijítasa -.

- A 20|3. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.Lf.) önkormányzati rendeletnek a gazdálkodás

szabáIyozásá,ra, u átmenetileg szabad péĺ:zeszköz lekotésére vonatkozó rendelkezései

hatályban maradnak.

VI. Jogszabálý köľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testtilet hatásköre a Maryarország helyi önkormányzatairő| szőlő 20t 1. évi CLXXXX.
törvény 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.
Az á||amhánarásrő| sző|ő f0I1. évi CXCV. törvény 25. $-a értelmében az onkormányzat az átmeneti

gazdálkodásról rendeletet alkothat..



Az önkormányzati feladatok zavarta|an ellátása, a gazdźikodás folyamatosságának biaosítása
érdekében' az a|źlbbi rendelet tervezetet terjesztem elfogadásra a Tisztelt Képviselo - testület elé.
Egyúttal kérem a Képviselő-testületet az a|ábbi határozati javaslat elfogadására, mely a nonprofit
gazdasági társaságok működéséhez szĺikséges 20114. évi támogatási előlegre vonatkozó szerződések
me gkötés ére tartalmaz j avaslatot.

Hatáľozati javaslat

A Képviselo-testüIet úgy dönt, hogy

|. a 20|4. évi átmeneti gazdálkodásról szóló tinkormányzati ľendelet hatá|yba lépésével, az abban
foglaltak alapján f0|4. január-február hónapra vonatkozóan támogatási szerzodést köt a
Józsefuárosi Gyermekekért Üdültetéséélt Kozhasznú Nonpľofit Kft-vel, a Józsefuárosi Közösségi
Házak Nonprofit Kft-vel, a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit
Kft-vel.

Fe l e l o s : Po l gármeste ĺ, gazdasági társas ágok ugyv ezető ígazgatői
Határido: 20l3. december 18.

2. az 1. pont alapján felkéri a Polgármestert támogat ási szerzódések aláírására.

Felelos: Polgármester
Határidő: 20l3. december 3l.

A döntést végrehajtasát végző szervezeti egység: Pénzi'igyi |Jgyosztá|y, nonpľofit gazdasźęi
társ aságok, Y agy ongazdálkodás i és Üzeme ltetés i Ü gyo sztály

Budapest, 2013. december 06.

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina'.*
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nevében és megbízásából
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Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének

.... ĺf0Í3. (....) önkoľmányzati ľende|ete

a 2014. évi átmeneti gazdálkodásáľól

Budapest Főváros VIII. keri'ilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete az éi|amhźtnaftásról
sző|ő 20Il. évi CXCV. törvény 25. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján, az A|aptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feĺadatkörében eljrárva a következőket rendeli eI:

1. $ (1) A képviselo-testtilet felhata|mazza a polgármestert, hogy f0|4. januźlr 1-jétől a hatályban
lévő jogszabályok, határozatok, szerződések, megá|lapodások alapján az onkormányzatot
megillető bevételęket szedje bę és az esedékes kiadásokat, az e rendeletben foglaltak szerint
teljesítse.

(2) A költségvetési szervek kotelesek a tevékenységi körükbe tartoző bevételeik folyamatos
előírására és beszedésére'

(3) A polgánnesterjogosult a-jogerós bírósági íté|ętek, ellenorzo szervek határozataí szerinti
-kötęlezettségek teljesítésére, azzaL, hogy a 2014. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg a

kífizetésekrol utólag beszámol.

2. s (l) A koltségvetési szervek, a Polgármesteri Hivata| és az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok feladatellátásának és zavarta|an működésénęk biztosítása érdekében a
2014. évi költségvetés elfogadásáig a személyi juttatasokĺa havonként a kovętkező
költségvetési kiadásokat telj esíthetik:

a) személyi jrĺttatásokľa és járulékaita, ezen belüI a rendszeres személyi juttatásoka,
munkavégzéshez kapcsolódó túlórákra, helyettesítésekre, koltségtérítésekre - cafętéria
kivételével ) valamint aZ egyéb megbízási jogviszonyra - érvényes
munkaszerzodésekben foglaltakra vonatkozóan a szabá|yzatok és a magasabb szintÍĺ
j ogszabályok e|őíľásai szerint,

b) az átmeneti idoszakban csak a képviselő-testti|et jóváhagyásźna| f,rzethető jutalom' kĺjtheto
új megbízás i szerződés,

c) a tisztségviselők illetményei, költségtérítései,
d) a képviselők, bizottsági tagok dijazása,juttatasai a vonatkozó önkoľmányzati rendeletben

szabáúy ozottak szerint,
e) f01'4. évre áthtlződó kiadásokra a feladattal terhelt pénzmaradvány terhére.

(2) Az onkormányzat, a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal feladatellźúásźnak
és zavarta|an műkĺjdésének biztosítrása érdekében a f014. évi költségvetés elfogadásźńg a
dologi kiadásoka a következő költségvetési kiadásokat teljesíthetik:

a) a 2013. évről étthtlződó kötelezettségvállalásokat és a 20|4. évre előre vállalt
kĺĺtelezettségeket,

b) a működéshez feltétlentil szükséges meglévő eszközök cseľéje cé|ából beszerzętt
kisértékÍĺ táľgyi eszkĺi zoket,

c) af}|4.januráľ l-jén munkaviszoný létesítók esetén a munkakörökhöz kötelezően eIőfit
munkaruha-védőruha, egyenruha beszerzést,

d) a munkavégzéshezkötelezően eĺőírt BKV bérlet beszerzést.

(3) A költségvetési szervek - a (2) bekezdésben foglaltaka is firyelemmel . a következő
mértékben teljesíthetik a dologi költségvetési kiadásokat:

a) a Józsefuárosi Közterület-felĹigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat havonta a20|3. évi
f eladatv źůtozásaival szintezett ö s sze g 1 / |2 - ed r észe 80%o - źtnak.
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b) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont af0|3. és af0|4. évi
fe lad atv álto zásaiv al szintezett o s s ze g 1 ĺ | f r é sze 8 0oÁ - źnak,

c) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék, a lőzsefuárosi Egészségĺiryi Szolgálat havonta a

fO 13 . évi eredeti kö ltségvetéS e|óir ány zata I l |f -ed résznek,

d) a Józsefuárosi ParkolásĹĺizemeltetési Szolgálat a2013. évi feladatváltozásaival szintezeIt

osszeg |llf-ed részę $)Yo-źlnak, valamint a f0|4. évre elore vállalt kötelezettségek

időarányos cisszegének,
e) a Ifuticá Bolcsődó ćs Napkĺĺzi otthonos óvoda a napkĺizi otthonos óvoda fcladotcllótósra

a (z) bekezdés foglaltak teljesítéséhez sziikséges cisszeg erejéig, a bölcsödeĺ

feladatellátásra havonta af0|3. évi eredeti költségvetés e|okźlnyzata Illf-eđ részének,

Đ a Józsefuárosi Intézménymiiködtető Központ saját szervezetének miĺkodtetésére a2013.
évi eredeti költségvetés e|óirányzata |lIf-ed részének,

g) a Józsefuárosi Intézménymíĺködtető Ktizpont az ővodák működtetésére és az étkeztetésre

havonta az ővodźlkf0|3. évi eredeti költségvetés e|óirányzata |lIL-ęd részének,

h) a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ az iskolák működtetésére és az étkeztetésre' 
havonta az iskolák 2013. évi erędeti költségvetés e|oirźtnyzata 1l|f-ed részének,

i) a Polgármesteri Hivatal havonta a2013. évi eredeti e\oirányzat Il|2-ęď részę 8}%o-ának -

kivéve a működtętést és informatikai feladatokat, melyľe havonta afa3. évi erędeti

kö lt s é gv eté s előir ány zata I l 1 2 - ęd r é sze 9 0%o - ának

megfeIelő osszeg erejéig.

(4) Az tnkormányzat, az onkormányzati tulajdonű gazdasági társaságok - a (2) bekezdés a)

pontjában foglaltakra is figyelemmel - a következők szerint teljesíthetik a dologi kiadásokat:

a) a ||6Of cím dologi kiadásaira havonta af0l3. évi eredeti e|őirányzat Il12 részének 80%-

ának'
b) a l1601 cím rendszeres do|ogi kiadásaira havonta af0|3. évi eredeti e|őirányzat |l|f

.éczéĺaV

c) a l1200 címcsopoľtba tartoző feladatoka a f0|3. évi eredeti koltségvetési eloirtlnyzaÍ'

Il|L-ed ľészének,
d) a lll0l, a |||0f, a lll03 címcsopoľtba tartoző feladatok esetében a f013. évi

feladatváltozásokkal csökkenetett f0I3. évi e\őirányzat l / 12-ed részének,

e) a 11300 címcsoportba taĺtoző feladatok esetében a kifizetések utáni tény|eges

postakoltségek tĺsszegének,

Đ a 11400 címcsoportbatartoző feladatok esetében havonta af013. évi feladatváltozások

figyelembevételével a20|3. évi eredeti e|őirányzat 1'l12-ed részének &}%o-ának,

g) a 1'|50f címcsoportbatartoző feladatok esetében havonta a20|3. évi eľedeti e|okányzat

I l If -ed részének 60%o-ának,

h) a ||603, a |1604, a 11605 címcsopoľtba tartozó feladatokra a szeľzódéselďtámogatási

szerződéseVmegállapodásokban meghatáľozott osszegének,

i) a |1700 címcsoportba tartoző feladatok esetében a hiteltörlesztés és a

kívül havont a a 20|3 . évi eredeti e|őiĺźnyzat Illz-ed része 65Yo-źtnak

kamatkiadásokon

megfeleló összeg erej éig.

(1) A költségvetési szervek, a Polgĺĺľmesteri Hivatal és az Önkormányzat felhalmozási,

felújítĺsi kiadásokat a f013. évrőt źthtlzódó kĺjtelezettségvállalĺásokĺa (feladattal terhelt

pénzmaradvány) és af0|4. évre előre vá||a|tkötelezettségekre teljesíthetnek.

(2) 
^ 

lakosságnak juttatott szociális jellegíĺ ellátrások kizźrő|ag a jogszabźtlyokban

meghatźr ozott ö sszegben telj es íthetők.

(3) A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ pénzbeli juttatás címén az

ellátottak részérekizfuő|aga jogszabá|yban meghatráľozott összeg erejéig telesíthet kifizetést.



4. s (1) A Józsefuárosi Gyermekekért Udĺiltetéséért Közhasznli Nonprofit Kft. mtĺködési
koltségére f0|4. évi támogatási előlegként a 20|3. évi 73.600,0 e Ft összeget tarta|maző
támogatási szerződés melléklete szerinti összegben és ütemben jogosult.

(f) A JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonpľofit Kft. működési
költségére f0|4. januttr-februĺáľ hónapra támogatási előlegként havonta 32.000'0 e Ft-ra
jogosult.

(3) A Józsefuárosi Közĺjsségi Házak Nonprofit Kft' működési költségére f0|4. január-

február hónapra támogatási előlegként havonta f2.000,0 e Ft-ra jogosult.

5. $ A Képviselő-testtilet fe|hata|mazza a polgármestert
a) a 3. $ (1) bękezdésében foglaltakon felÍil a pľojekteknek a támogatási

szerződésbeďmegállapodásban vállaltak folytatatására, a f0|3. évben koltségvetési
fedezettel rendelkezo projektek megvalósításához a pá|yázati onrészek biztosításźra a
pénzmaradvány terhére, a pźiyázati pénzeszközcik megelőlegezésére az átmenetl|eg
szabad pénzeszköz terhére,

b) a 20|3. évi eredeti kĺĺltségvetésben tervezett polgármesteri, a|polgármesteri keretek éves
cisszege 80Yo-a |l12 részének havonkénti biĺosítására, mely ęlsősorban a tisztség
ę||átásához, a dcjntéshozatal elosegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek
díjazásfua, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével szabadon használható
fel,

c) a f0|3. évi módosítótÍ kĺĺltségvetésben tervęzetÍ' bizottsági keretek éves összege ll12
részének havonkénti biztosítására, mely kizárő|ag abizottsźq munkájához, a dontéshozatal
eI ő segítéséhez szükséges tanácsadó i tevékenység díjazásáta fordítható,

d) összeghatártó| fiiggetlentil a LÉLEK-Program pénzbeli adományainak befogadására és

annak a pľogram szerinti felhasználására,
e) a hitei-, a köics<ĺn-, a vá|tő szęrzőcĺésekben iogiait esecĺékęs iörięsztő ľészietek és kamatok

ťĺzetésére,

Đ a f0|3. évi pénzmaľadvány erejéig a tźtrsasházak pá|yźnati felújítási tĺĺmogatásainak
kifizetésére.

s)

h)

i)

a 20|4. január l-jét követó társashźni pá|yźnatok esetében kizárő|ag a gázszolgáItatásból
kizźrt, valamint az azonna|i végrehajtast igénylő, életveszélyt megállapító hatźtrozaĺta|
rendelkező tarsashrĺzak részére kötelezettségvállalásoka, a f0|4. évi költségvetés teľhéľe

. maximum 5.000,0 e Ft erejéig kifizetés teljesítésére,

a f0I3 . évi módosított k<iltségvetésben szereplő projektek megvalósítástůloz az elfogadott
tervek, szerzódések a|apjźln a fedezet biztosítására,
igény esetén azintézmények és az önkormányzati|akőllázak gázhá|őzatźnak felújításához.: .'
szĺikséges kötelezettségváĺlalásokľa af0I4. évi kö|tségvetés terhére maximum 2.000,0 e

Ft-ig, az intézmények és az önkormányzati |akőhź.:;ak életveszély e|hárítźsáĺa maximum
5.000,0 e Ft-ig,

j) a20|3. évi szabad pénzmaradvány terhére az e rende|etben meghatttrozott feladatoka a
fedezet biztosításara.

(1) A 3. $ (1) bekezdésében és az 5. $ a) pontjában meghatározottakon kívtili, a2013. évben
megindított kozbeszerzési - beszerzési eljárás eredménýelensége esetén a
kötelezettségvállalás megszűnik és a k<jtelezettséggel terhelt maradvány szabad
p énzmar advĺánynak m in ő s üI.

(f) A f0I3. évi szabad pénzmaradvány terhére a f0|3' évben költségvetési fedezettel
ľendelkező, de meg nem kezdett, a Polgármesteri Hivatal esetében a vizesblokk fe|t$ítźsára, az
önkormányzati feladatokon belül a Horváth Mihály tér felújítására a f013. évben jóváhagyott

e|őir źtny zatźtnak maradvány a terhéig kĺjtelezettség vállalható.

6.S



(3) A (2) bekezdésben fog|altak kivételével af0|4. évi ktiltségvetésrol szóló önkormányzati
rendelet elfogadása elott a f0|4. éví költségvetés és a20|3. évi szabad pénzmaradvány terhére

kotelezettségkizárő|aga Képviselo-testtilet előzetes dontésével vállalható.

7. s A nemzetiségi ĺinkormányzatok miĺkodtetéséhez' épiiletfenntartásához a 20|3. évi eredeti
e|őirźnyzat idóaľányos osszegének 80Yo-a használható fel.

8. s E rendeletben nem szabá|yozott a f0I4. évi költségvetést érinto gazdálkodási ĺigyben a
Képviselő-testĺilet egyedileg dĺint.

9. s (1) Ez a rendelet f0I4. januáľ l-jén lép hatályba és a f014. évi költségvetésről szóló
önkoľmányzati rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(z) Af0|3. évi kö|tségvetésről szóló 9lf0l3. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. $, az 5. $-7.

$-a,a9.$-a,a12.$-a,a14.$-a,al8.$-a,a19.$-a,a20.$-a,a21.$(4)bekezdéseaf0I4.évi
költségvetésérő| szóló önkonnányzati ľendelet hatáIyba lépéséig hatályban marad.

Budapest, 2013. december ....

Rimán Edina
jegyzó

dr. Kocsis Máté
polgáľmester ., -



A 20I 4. ÉvI ÁľľĺENETI cazoÁr-xo o Ásnól szoĺo oľ xonľĺÁľyza'rĺ
RENDELET - TERVEZET

rľuoxor,Ása.

1.S
Felhatalmazást kup a Polgĺírmester az onkormányzat bevételeinek beszedésére és a
jogszabályban eloíľt kiadások teljesítésére az érvényes szerződések, megállapodások a|apján.
A kĺiltségvetési szervek kötelesek a költségvetési szerv feladatkĺĺrében ellátott szolgáltatások
ellenértékének, a térítési díjaknak a beszedésére, mely egyben az ćúmeĺeti időszakban a

kiadásaikat is Íinanszír ozzaa fenntaľtói támo gatáson kívül.
A Polgármester felhatalmazást kup aZ ellenőrző szervęzetek hatźrozataiban, bíľósági
végzésben meghatározott fizetési kĺitelezettségek teljesítésére a mulasztás elkerülése
érdekében.

2.$
A költségvetési szervekĺe általánosan, a miĺködési
szabáiyoztts jelenik meg, miiyen korlátozással, mernyi

kiadások tejesítéséľe vonatkozó
kiađás teiiesíthető az átmeneti

időszakban
KöItségvetési szervekľę konkľétan"hatźro)zameg, hogy a dologi műkodési kiadásokľa milyen
korlátozás érvényesül, merrnyi összeg fordítható a kiadásokĺa.
onkormányzati feladatellátásra vonatkozóan címrendenként, cím csoportonként hatátozza
meg, hogy milyen és mennyi kifizetés teljesíthető az źúmęnęti időszakban.

3.S
A kĺiltségvetési szervekĺe és az önkormányzati feladatellátásra vonatkozőarl szabźiyozza,
hogy a felújításolĺ.a, fe|ha\mozźtsokľa |őzárć,iag az áthtiződć, kotelezeitségvállalásoka,
valamint a Képviselő-testĺilet á|tal e\őző évekbęn vá||a|t, de a 2014. évet érintő

kötelezettségvállalásokra teljesíthető kiadás.
A szociális jellegrĺ kiadások az áÍmeneti időszakban csak a jogszabá|yokban meghatározottak
szerint fizethetők ki.

4.S
Az onkormányzat nonprofit gazdasági taľsaságainak Łímogatási előlegét hatáĺozza meg az
átmeneti időszakban, ami a mfü ödőképes séget, feladatellátást biĺosítj a.

s.$
Felhatalmazást ad a Polgármesternek az eIóző években benyújtott' de még le nem záru|t

pá|yázatok önrészének binosítására' valamint a hitelek, váltó tĺjrlesztésére, a kamatok
ťtzetésére.
Meghatarozza atisztségviselők és bizottságok kereteinek átmeneti ĺisszegét.
Fe|hata|mazza a Po|gfumesteľt a LELEK-ProgÍam adományainak elfogadásara és adomány
pro gram szerinti fe|hasznźiźsźr a.

Meghatarozásra keľiil, hogy az źúmeĺeti időszakban a táľsashtuaknak milyen tźtrnogatás,

kĺilcsön, mennyi ĺisszeg eľejéig adhatő, valamint mennyi cisszeg hasznźihatő fel életveszély
elharításra, gázháIőzat cserére.

Felhatalmazza a Polgármestert a projektekhez szfüséges források binosítźsźtra, a 2013. évi
szabađ péĺumaradvany teľhére az ĺinkoľmźnyzati rendeletben meghatározott feladatokľa
történő biztosítását.



6.$
A 2013. évi feladattal terhelt pénzmaradvány szabad pénzmaradvánrryá töľténő válásának
szabáIyaít tartalmazza' valamint azokat az esetekęt, hogy a szabad' pénzmaradványľa mely
feladatok esetében vállalható kotelezettség. Meghataľozásta kerül, hogy a 20|3. évi szabad
pénzmaradvány fe1haszná'Iásárő|, valamint a f0L4, évi költségvetés teľhére történő előzetes
kötelezettség vállalásohőI az ĺinkormanyzati rendeletben szabályozottakon kívül kizárólag a

Képviselő-testtilet dönthet.

7.$
Nemzetiségi ĺjnkoľmányzatokmúködési kiadásaira felhasználható osszeget szabtiyozza.

8.$
A Képviselő-testület hatáskörének meghatározása azokban azugyekben, amelyek az átmeĺeti
gazdáIkodásľól szóló önkoľmányzati rendeletben nem kerültek szabá|yozásra.

e.s
Hatálvba léptető és hatályát vesztő rendelkezések.
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