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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ĺilés időpontj a: 2013 ' decembeľ 18. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Jőzsefvárosi Onkormányzat201,4. évi átmeneti gazdáIkodásáľól szĺilĺó
önkormányzati rendelet meealkotására

A napiľendet gyĺItlzárt ülésen kell taľgyalni, a hatátozat és a rendelet elfogadásához
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X

Hatźlr ozati j av aslat a bizottság számźlĺ a:

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés megtárgya|ását.

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
me gfár gy a|ását é s a ren de let-terv ezet e|fo gađását.

Tisztelt Képviselő - testület!

I.-II. Előzmények, a beteľjesztés indoka.

Az á||amháztaľtásról sző|ő 201t. évi CXCV. törvény 25. $-a értelmében:
,,(1) Ha a koltségvetési rendeletet a Képviselő-testĺ'ilet a költségvetési év kezdetéig nem fogadta el,
az átmęneti gazdá'|kodásról rendeletet alkothat, 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.''

Tekintettel ana, hogy a Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete nem tudja megalkotni és
elfogadni a f014. évi költségvetési ľendeletét a Magyarország 20|4. évi központi költségvetéséľől
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szóló törvény kihirdetéséig, illetve a fovárosi forrásmegosztás ismeretének hiányában, ezérÍ" az
átmeneti gazdálkodásról ľendelet alkotása szükséges és indokolt.
Az átmeneti gazdá|kodásról szóló rendelettel biztosítható a folyamatos működés, a likviditás, a vállalt
kötelezettségek telj esítése.

ilI.-tv.-v. TényáIlási adatoko a döntés tartalmának részletes ismeľtetése' a diintés céIja'
pénztigyi hatása

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tewezet elkészítésénél figyelembe vételre kerültek az
Önkormányzat á|ta| ellátott feladatok váItozźsai, az intézményi fe|adattltszervezések, a f0I4. évi
koltségvetést érintő döntések. Az onkormányzatnźi és a költségvetési szerveknél a beszerzéseket és a
szolgáltatások megrende|ését az átmeneti időszakban vissza kell fogni, elsősorban a hatályos
szeľződésekben vállalt kötelezettségek kifizetése és a zökkenőmentes feladatel|źrtásźLhoz szükséges
kifi zetések telj esíthetők.

Az átmeneti gazdá|kodásról szóló rendelet tervezet összeállításánál az a|ábbi elvek kerültek
figyelembe vételre:

- Az onkormányzat és a koltségvetési szervek feladatellátásához felhaszná|hatő forľások
nagysága költségvetési szervenként, a feIadataik flgyelembevételével, egyedileg kertil
megáIlapításra, melyet részletesen a rendelet tarta|maz kiemelt e|őirányzatonként. A
felhasználható források nagyságának meghatáľozása során figyelembe vételre került az e|őző
évek ugyan ezen időszak kiadásai.

- A személyi juttatások esetében kizárő|ag az érvényes kinevezési okmányokban meghatározoÍt
béľek, az érvényes megbízási szeľződések, költségtérítések, valamint az előľe vállalt
kĺjtelezettségek fizethetők ki.

- A támogatás mértékét a társaságok feladatellátásához, a mtlködtetéshez igazodva kell
meghatározni. A feladat átszervęzéssel nem érintett gazdasági társaság estében a 2013. évi
éves támogatás osszegének a tźtmogatási szerződés mellékletében lévő ütemezés szerinti
ĺisszegében, a fe|adat źiszervezéssel érintett gazdasági társaságokná| az ugyvezető igazgatő
által me ghat ttr ozott cis s ze gb en történik a ťlnanszir o zás.

- A Képviselő-testĺilet a fejlesztések tekintetében a projekteken (EU-s és egyéb forrásból
pá|yázaton elnyert támogatásokból finanszírozott) kívül a20|3. évi koltségvetésben fedezettel
rendelkező és áthűződő kiadásokat ťlnanszirozza' A pľojektek a támogatási
szerzódésbeďmegállapodásban vállaltak szerint folytathatók.

- A folyamatban |évő, az előľe vállalt kötelezettségek, a tobb éves pénztigyi kihatással járó
feladatok a v áú|at kötelezettségeknek megfelelően telj esíthetők.

- A lakosságnak folyósított juttatasok - szociális _ a hatźiyos törvények és önkormányzati
rendelet szeľint fizethetők ki.

- A tisztségviselők saját keretéľe havonta a20I3. évi eredeti költségvetési e|óirányzat 8lYo-ának
IlI2 részére, abizottsági keretekľe havonta a f0I3. évi módosított e|őirźtnyzat lllf részére
töľténhet kötelezettségvállalás.

- A rendelet szabźiyozza a feladattal teľhelt 2013. évi pénzmaradvány felhasznźihatőságát, a
szabad pénzmaradvány felhaszná|ását, azoknak a f01'3. évben eldöntött felújítáSi' beruházási
szabad előirányzatoknak a felhaszná|hatőságźft, amelyek a jogszabá|y szerint
kötelezettségvállalással még nem terheltek, de a megvalósítás az tĺtmeneti időszakra esik - a
Polgármesteri Hivatal vizes blokkjának felújítása, a Horváth Mihály tér felújítrása -.

- A f0|3. évi költségvetéséľól szóló 9/2013. (II.fz.) önkormányzati rendeletnek a gazdtikođás
szabá|yozására, az átmenetileg szabad pénzeszkoz lekötésére vonatkozó rendelkezései
hatályban maľadnak.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismertetése

A Képviselő-testtilet hatásköre aMagyarországhe|yi önkormányzatairő| sző|ő f0| l. évi CLXXXX.
törvény 4f. s 4. pontjában foglaltakon alapul.
Az á'||amháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 25. $-a értelmében az onkormányzat az átmeneti
gazdá|ko dásró l ren del etet alkothat.



Az önkormányzati feladatok zavarta|an ellátása, a gazdá|kodás folyamatosságának biztosítása
érdekében, az a|ábbi rendelet tervezetet terjesztem elfogadásľa a Tisztelt Képviselo - testület elé.
Egyúttal kérem a Képviselő-testületet az altlbbi határozati javaslat elfogadására, mely a nonprof,tt
gazdasági társaságok mtĺködéséhez szükséges f0|4. évi támogatási előlegre vonatkozó szerződések
me gkötés ér e tarta|maz javaslatot.

Határozatijaĺ'aslat

A Képviselo-testület úry dönt, hogy

|. af014. évi átmeneti gazdá|kodásró| szóló önkormányzati rendelet hatá|yba lépésével, az abban
foglaltak alapján 2014. január-február hónapra vonatkozóan támogatási szerződést köt a
Józsefuárosi Gyermekekért Üdtiltetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft-ve|, a Jőzsefvárosi Közösségi
Házak Nonproťrt Kft-vel, a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Kĺizpont Nonprofit
Kft-vel.

F e l e l ő s : P o l gárm este r, gazd as ági társas ágok úgyv ezető igazgatő i
Határidő: 2013. december 18.

2. az |. pont alapján felkéri a Polgármesteľt támogatási szęrződések aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. december 31.

A dontést végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzugyi|Jgyoszt'źiy, nonprofit gazdaságl
táľsaságok, Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály 
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dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

/ ńĺ .,/ {fu.ĺúą{9,,.4-clr. Mészár Erika ,"",a|jegyző /



Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefváľosi onkoľmányzat Képviselő-testületének

.... 120|3. (....) iinkoľmányzati rendelete

a 201'4. évi átmeneti gazdálkodásáról

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete az á||amháztat,ásrő|
sző|ő f0I1. óvi CXCV. törvóny 25. $ (l) bckczdćsóbcn kapott fclhatalmazós alapjrín, az Alaptörvóny
3f . cikJ< (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fęladatkorében eljárva a következőket rendeli el:

1. $ (1) A képviselő-testület felhata|mazza a polgármestert, hogy f0|4. janutr l-jétől ahattúyban
lévő jogszabályok, határozatok, szerzódések, megállapodások a|apján az onkormányzatot
megillető bevételeket szedje be és az esedékes kiadásokat, az e rendeletben foglaltak szerint
teljesítse.

(2) A költségvetési szervek kötelesek a tevékenységi körükbe tartoző bevételeik folyamatos
e|oir ásár a és beszedésére.

(3) A polgármesterjogosult ajogerős bírósági ítéletek, ellenőrző szeľvek határozatai szęrinti
kötelezettségek teljesítésére, azza|, hogy a 2014. évi költségvetés elfogadásával egyidejrĺleg a
kiťlzetésekrő l utólag beszámol.

2. s (1) A költségvetési szervek, a Polgármesteľi Hivatal és az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok feladatellátásának és zavarta|an miĺködésének biztosítása éľdekében a
f0I4. évi költségvetés elfogadásáig a személyi juttatasokra havonként a következő
költségvetési kiadásokat teljesÍthetik:

a) személyi juttatásokľa és járulékaira, ezen belül a rendszeres személyi juttatásokľa,
munkavégzéshez kapcsolódó túlóľákĺa, helyettesítésekre, kĺĺltségtérítésekľe - cafetéria
kivételével -) valamint az egyéb megbízási jogviszonyra - érvényes
munkaszerződésekben foglaltakra vonatkozóan a szabźiyzatok és a magasabb szintű
j ogszabályok előírásai szerint,

b) aztttmeneti időszakban csak a képviselő-testület jóváhagyásáva|fizethetőjutalom, köthető
űj me gb ízási szer ző dés,

c) a tisztségviselők illetményei, költségtérítései,
d) a képviselők, bizottsági tagok dijazása, juttatásai a vonatkozó önkormányzati ľendeletben

szab á|y o zottak szerint,
e)f014, évre áthúzódó kiadásokraafe|adattzl terhelt pénzmaradvány terhére.

(2) Az onkormányzat, a költségvetési szervek és a Polgáľmesteri Hivatal feladatellátásának
és zavarta|an műkodésének bizosítasa érdekében a 2014. évi költségvetés elfogadásźig a
dologi kiadásokra a kovetkező költségvetési kiadásokat teljesíthetik:

a) a 20|3. évľől áthűzódő kötelezettségvállalásokat és a 20|4. évre előre vá||a|t

kötelezettségeket,
b) a mĺĺködéshez feltétlenül szükséges meglévő eszközĺjk cseréje céljából beszerzett

kiséľtékű tétr gy i eszközöket,
c) a20|4. január l-jén munkaviszoný létesítők esetén a munkakörökhöz kötelezően eloírt

munkaruha-védőľuha, egyenruha beszerzést,
d) a munkavégzéshez kötelezően előít BKV bérlet beszeľzést'

(3) A költségvetési szeľvek - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemme| - a következő
métékben teljesíthetik a dologi k<ĺltségvetési kiadásokat:

a) a Józsefuárosi KözteľüleĹfelügyelet és Városüzemeltetési Szo|gtĺ|at havonta a2013' évi
feladatváltozásaiva|szintezettcĺsszegIlIf -edrésze8}%o-ának.



b) a lőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont af0I3. és a 2014. évi
fe ladatv álto zásaiv a| szjntezeff . ö s sze g 1 / If r észe 8 0%o - ának,

c) a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat havonta a
20 13 . év i eredeti kö ltsé gvetés e|őir ány zata I ĺ If - ed résznek,

d) a Józsefuárosi ParkolásĹüzemeltetési Szolgálat af013. évi feladatvźńtozásaiva| szintezett
összeg 1/12-ed része 8loÁ-ának' valamint a 20|4. évre előre vźń|alt kötelezettségek
időarányos clsszegének,

e) aKatica Bölcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda a napközi otthonos óvoda feladatellátásra
a (f) bekezdés foglaltak teljesítéséhez szükséges összeg erejéig' a bolcsődei
feladate||źtäsrahavonta a20I3. évi eredeti koltségvetés előirányzatal/|f-edrészének,

Đ a Józsefrárosi Intézményműködteto Központ saját szervezetének működtetésére a20|3.
évi eredeti költségvetés e|őir ány zata 7 l If - ed részének,

g) a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ az ővodák működtetésére és az étkeztetésre
havonta azővodák2073. évi eredeti költségvetés e|őirányzatalll'f-edrészének,

h) a Józsefuárosi Intézménymiĺkĺjdtető Központ az iskolák működtetésére és az étkeztetésre
havonta az iskolák f0I3. évi eľedeti költségvetés e|őirányzata I/I2-ed részének,

i) a Polgármesteri Hivatal havonta a2013. évi eredeti e|óirányzat 7l72-ed része &}%o-ának -
kivéve a működtetést és informatikai feladatokat, melyľe havonta a f0|3. évi eredeti
kö lts é gveté s e|őir ány zata I l 12 - ed r észe 9 0%o - ának

megfelelő összeg erej éig.

(4) Az onkormányzat, az <inkormányzati tulajdonú gazdasági taľsaságok - a (f) bekezdés a)
pontjában foglaltakra is firyelemmel - a következókszerintteljesíthetik a dologi kiadásokat:

a) a 11602 cím dologi kiadásaira havonta a20I3 ' évi eredeti e|őirányzat |/|f részének 80%-
ának,

b) a 1160l cím rendszeres dologi kiadásaira havonta af0I3. évi eredeti e|óirányzat |llf
részének,

c) a |1200 címcsopoľtba tartoző feladatokľa a f0|3. évi eredeti koltségvetési e|őirányzat
|/|2-ed részének,

d) a 11101, a II70f, a 11103 címcsopoľtba tartoző feladatok esetében a f0I3. évi
feladatváltozásokkal csökkenetett 20 |3 . évi e|őirányzat I l lf-ed részének,

e) a 11300 címcsoportba tartoző feladatok esetében a kifizetések uüáni tényleges
postaköltségek összegének,

Đ a 11400 címcsopoľtba tartoző feladatok esetében havonta a f0I3. évi feladatvá|tozások
figyelembevételével a20I3. évi eredeti e|őirányzat I/12-ed részének 8}Yo-ának'

g) a II502 címcsoportba tartoző feladatok esetében havonta a 2073. évi eredeti e|óirányzat
I l |Z-ed részének 60%o-ának,

h) a 11603, a |1604, a l 1605 címcsoportba tartoző feladatokľa a szerzódéseVtámogatási
szerződéseU megállapodásokban meghatár ozott összegének,

i) a 11700 címcsopoľtbatartoző feladatok esetében a hite|töľlesztés és a kamatkiadásokon
kívül havonta a 20 13' évi eľedeti e|őirány zat | / |Z-ed része 65%o-źtnak

megfelelő összeg erej éig.

3. s (1) A költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivata| és az Önkormányzat fe|ha|mozási,
felújítási kiadásokat a 2013. évró| túhilzódó kötelezettségvá||a|ásokľa (feladattal terhelt
pénzmaradvány) és a20|4. évre előre vállalt kötelezettségekľe teljesíthetnek.

(f) 
^ 

lakosságnak juttatott szociális jellegiĺ ellátások kizárő|ag a jogszabályokban
me ghatár ozott ö ssze gben telj es íthetők.

(3) A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzbeli juttatás cimén az
ellátottak részérekizárő|aga jogszabźúyban meghatározoÍÍ összeg erejéig teljesíthet kifizetést.



4.S

s.$

(1) A Józsefuárosi Gyermekekért Udültetéséért Kozhasznű Nonprofit Kft. működési
kcĺltségéľe 2014. évi támogatási előlegként a 20|3. évi 73'600,0 e Ft összeget tarta|maző
támogatási szerzőđés melléklete szerinti összegben és ĺitemben jogosult.

(2) A JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. műkodési
költségéľe f0I4' január-február hónapra támogatási előlegként havonta 32.000,0 e Ft-ra
jogosult.

(3) A Józsefuárosi Kozösségl Házak Nonprofit Kft' mrĺködési koltségére f014. január-
február hónapra támogatási előlegként havonta ff .000,0 e Ft-ra jogosult.

A Képv i s elő -te stület fe|hata|mazza a p o l gárme stert

a) a 3. $ (1) bekezdésében foglaltakon felĺil a projekteknek a támogatási
szerződésbeďmegállapodásban vállaltak folytatatására, a f0I3. évben költségvetési
fedezettel rendelkezo projektek megvalósítástlhoz a pá|ytzati onľészek biztositáséra a
pénzmaradvány terhére, a pźúyázati pénzeszközök megelőlegezésére az źúmeneti|eg
szab ad p éĺze szkö z terhére,

b) af0|3. évi eredeti költségvetésben tervezett polgármesteri, alpolgármesteri keretek éves
összege 80%o-a 1112 részének havonkénti biztosítására, mely elsősorban a tisztség
e||átásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek
đijazására, továbbá önkoľmányzati éľdekek figyelembevételével szabadon használható
fel,

c) a 2013. évi módosított kĺiltségvetésben tervezett bizottsági keretek éves összege |l|f
részének havonkénti biztosítástlra, mely kizźtrő|ag abizottság munkájához, a döntéshozatal
elősegítéséh ez szükséges tanácsadói tevékenység dijazásár a fordítható,

d) összeghatáľtól fiiggetlenül a LÉLEK-Program pénzbeli adományainak befogadására és
annak a progľam szerinti felhaszná|ásźtra,

e) a hitel-, a k<ilcsön-, a vá|tő szerződésekben foglalt esedékes torlesztő részletek és kamatok
ťlzetésére,

Đ a f073. évi pénzmaradvány erejéig a társasházak pá|yázati fehijít.ási támogatásainak
kiťlzetésére,

g) a 2014. január l-jét k<iveto tźlrsasházi pá|yánatok esetében kizttrőlrag a gázszo|gáltatásból
kizźtrt, valamint az azonna|i végrehajtást igénylő, életveszélyt megállapító határozatta|
rendelkező társashrĺzak részére kötelezettségvá|lalásokľa, a20|4. évi költségvetés terhére
maximum 5.000,0 e Ft erejéig kifizetés teljesítésére,

h) a 2013 . évi módosított költségvetésben szeľeplő projektek megvalósítástlhoz az elfogadott
tervek,szeľződéseka|apjánaf edezetbiztositésára,

Đ igény esetén azintézmények és az önkoľmányzati|akőházak gázhźiőzatźnakfe|t$itźsához
szükséges kötelezettségvállalásokľa a201.4. évi költségvetés terhére maximum 2.000,0 e
Ft-ig, az intézmények és az onkoľmányzati |akőhźł;ak életveszély e|háritásźtra maximum
5.000,0 e Ft-ig,

j) af013. évi szabad pénzmaradvány terhére az e rendeletben meghatározott feladatokra a
f e dezet b izto sitásár a.

(1) A 3. $ (1) bekezdésében ésaz5, $ a) pontjában meghatáľozottakon kívüli, a20I3. évben
megindított kĺjzbeszerzési - beszerzési eljárás eredménýelensége esetén a
kötelezettségvállalás megsztĺnik és a kötelezettséggel terhelt maradvány szabad
p énzmar adványnak mi n ő sül.

(f\ 
^ 

f0I3. évi szabad pénzmaradvány terhéľe a 2013. évben koltségvetési fedezettel
rendelkező, de meg nem kezdett, a Polgáľmesteri Hivatal esetében a vizesblokk fe|űjításźtra, az
önkormányzati fęladatokon belül a Horváth Mihály tér fehijítására a 20|3. évben jóváhagyott
e|óir źtny zatának maradv ány a terhéig kötelezettség vállalható.

6.S



(3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételévęl a2014. évi koltségvetésről szóló önkormźlnyzati
rendelet elfogadása elott a 2014 . évi költségvetés és a f0I3 . évi szabad pénzmaradvány terhére
kötelezettségkizáről'ag a Képviselő-testület előzetes dontésével vállalható.

7. s A nemzetiségi önkormányzatok miĺködtetéséhez, épületfenntartźsźthoz a 2013. évi eľedeti
elóiĺ źny zat i dőarányos össze gének 80oÁ - a használható fel'

8. s E rendeletben nem szabá|yozott a 2014. évi költségvetést érintő gazdálkodási ügyben a
Képviselő-testiilet egyedileg dont.

9. s Q) Ez a rendelet 20|4. januttr l-jén lép hatályba és a 2014. évi költségvetésrőI szóló
önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(f) A20|3. évi költségvetésrol szóló 912013. (II.22') önkormányzati rendelet f.5, a,5. $-7.
$-a,a9.$-a,aIf.$-a,al4.$-a,a18.$-a,ai9.$-a,a20.$-a,a21'$(4)bekezdésea2014.évi
ko ltségvetéséről szóló önkormányzati ľendelet hatályba lépéséig hatá'|yb an marad.

Budapest, 2013. december ....

Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgármester



A 20ĺ 4. Évl ÁľuENETI c nzl ĺĺ.xou Ásn oĺ szoĺo oľxonľĺÁľyzaľr
RENDELET - TERVEZET

rľnoxor-Ása.

1.$
Felhatalmazást kap a Polgármester az onkormányzat bevételeinek beszedéséľe és a
jogszabtllyban előírt kiadások teljesítésére az érvényes szerzoďések, megállapodások alapjźn.
A költségvetési szervek kötelesek a költségvetési szerv feladatkorében ellátott szolgáltatások
ellenértékének' a téľítési díjaknak a beszedésére, mely egyben az źńmęneti időszakban a
kiadásaikat is finanszíľozza a fenntartói támogatáson kívül.
A Polgármesteĺ fe|hatalmazást kap az eI|enórzo szervezetek hatfuozatalban, bírósági
végzésben meghatarozott fizetési kötelezettségek teljesítésére a mulasztás elkerülése
érdekében.

2.S
A költségvetési szervekre általánosan, a mfüödési kiadások tejesítésére vonatkozó
szabźiyoztts jelenik meg, milyen koľlátozással, mennyi kiadás teljesíthető az túmeneti
időszakban.
Koltségvetési szervekĺe konkĺétan határozzameg, hogy a dologi mfüödési kiadásokľa milyen
korlátozás érvényesül, mennyi összeg fordítható a kiadásokľa.
onkormanyzati fe|adate|Iátásra vonatkozóan címľendenként, cím csoportonként hatźrozza
meg, hogy milyen és mennyi kifizetés teljesíthető az átmęneti időszakban.

3.S
A kĺĺltségvetési szervekľe és az önkormźlnyzati feladatellátásľa vonatkozőan szabá|yozza,
hogy a felújításokľa, fe|halmozásokľa kizaró|ag az ath,iľzőđő kötelezettségvállalásolľa,
valamint a Képviselő-testület źllta| e|oző években vá||alt, de a 2014. évet éľintő
kotelezettségvállalásokĺa telj esíthető kiadás.
A szociális jellegű kiadások az átmeneti időszakban csak a jogszabtt|yokban meghatáľozottak
szerint fizethetők ki.

4.S
Az onkormányzat nonprofit gazđasági taľsaságainak támogatási előlegét határozza męg az
átmeneti idő szakban, ami a mtĺködőképes sé get, feladatel látást biztosítj a.

s.s
Felhatalmazást ad a Polgáľmesternek az eIőzo években benyújtott, de még le nem záru|t
pá|yázatok önľészének bińosításźna, valamint a hitelek, váltó törlesztésére' a kamatok
ťĺzetésére.
Meghatározzaatisztségviselők és bizottságok kereteinek átmeneti összegét.
Fe|hata|mazza a Po|gźtrmestert a LELEK-Pľogram adományainak elfogađásáĺa és adomĺány
pro gram szeľinti f e|haszntl|ás źtr a.

Meghatározásta kerul, hogy az átmęnęti időszakban a tźltsasházaknak milyen támogatás,
k<ilcsön, mennyi összeg eľejéig adhatő, valamint mennyi ĺisszeg hasznáIható fel éleťveszély
elháľításľa, gazhá|ő zat cseréľe.
Fe|hata|mazza a Po|gttrmestert a pľojekÍekhez szükséges források bińosítására, a 20L3. évi
szabad pénzmaruđvĺíny terhéte az onkormányzati reĺde|etben meghatźtrozott feladatokľa
történő bińosítását.



6.$
A 2013. évi feladattal teľhelt pénzmarađvány szabad pénzmarađvánrryźł történő váIásának
szabáIyait tarta|mazza' valamint azokat az esetekęt, hogy a szabad pénzmarađványra mely
feladatok esetében vállalható kĺjtelezettség. Meghatátozásra kertil, hogy a 2013. évi szabad
pénzmaradvány felhasznáIásźrőI, valamint a 2014. évi költségvetés terhére történő előzetes
kötelezettség vállalásokrőI az önkormányzaÍi rcnde\etben szabályozottakon kíviil kizarőIag a
Képviselő-testület dönthet.

7.S
Nemzetiségi önkormĺĺnyzatok működési kiadásaiľa felhasználható osszeget szabá|yozza.

8.$
A Képviselő-testület hatáskorének meghatároztsa azokban az ügyekben, amelyek az átmeĺęti
gazdá|kodásról szóló önkormányzatirende|etben nem kerültek szabá|yozásra.

e.$
Hatá|yb a l éptető és hatźiy át ve sztő ľendelkezé s ek.


