Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2008. (XII.22.) rendelete
a 2009. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló,
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 76. § (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi átmeneti gazdálkodás
szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában, az Áht. és az
önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések
betartásával intézkedéseket tegyen az önkormányzatot megillető bevételek
folyamatos beszedésére és a felmerülő, indokolt kiadások teljesítésére.
(2) Az egyes szakfeladatoknál a működési-fenntartási kiadások teljesítése
Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.
20.) sz. ÖKT rendelet (a továbbiakban: 2008. évi költségvetési rendelet)
azonos szakfeladata eredeti előirányzatának 15 %-kal megemelt összegének
1/12 részéig terjedhet havonta. Az átmeneti gazdálkodás időszakára a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 25.§ és 49/E.§, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 65.§ és 78.§
értelmében a soros előléptetéseket és a jubileumi jutalmakat teljesíteni kell.
Az 1/12 rész összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az adott
cím, alcím, előirányzat-csoport áthúzódó feladat elmaradásaira, az áthúzódó
és a rendszeres jellegű kötelezettség-vállalások körére is. Ettől eltérni csak a
képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.
2. §
(1) A hatályban lévő feladat-ellátási szerződéseken alapuló támogatások
finanszírozását időarányosan a 2008. évi bázis szinten kell biztosítani.
(2) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló - többször
módosított - 23/2004.(IV.20.) ÖKT sz. rendeletben meghatározott ellátások
finanszírozását biztosítani kell.
(3) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2009. I.
félévi támogatási összegének átutalását biztosítani kell.
(4) A rendkívüli kiadások, a vis major helyzetek megszüntetésére szükséges
fedezetet biztosítani kell.
3. §
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek intézményi finanszírozását az
átmeneti gazdálkodás időszakában a 2008. évi költségvetési rendeletben
meghatározott eredeti finanszírozási előirányzat főösszegének 15 %-kal

megemelt összegének 1/12 részének megfelelő összegben kell biztosítani,
figyelemmel az előző évben elrendelt és áthúzódó szerkezeti változásokra,
feladat-elmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségei időarányos
részére, a rendszeres jellegű vagy az áthúzódó kötelezettségvállalások
kiadási szükségleteire.
(2) Az intézmény az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi intézményi
költségvetés eredeti előirányzatának 15 %-kal megemelt összegének 1/12
részéig vállalhat kötelezettséget, teljesíthet kiadásokat, figyelemmel az (1)
bekezdésben meghatározott szempontokra is.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól kizárólag a képviselő-testület eseti
döntései alapján lehet eltérni.
4. §
(1) Folyamatban lévő, áthúzódó beruházás, felújítás, beszerzés esetén a 2008.
évben történt kötelezettségvállalásra a 2008. évi költségvetési rendelettel
jóváhagyott módosított előirányzat mértékéig teljesíthető kifizetés.
(2) Az önkormányzati adósságszolgálati kötelezettségek esedékes törlesztő
részleteit és kamatait teljesíteni kell.
5. §
Az átmeneti gazdálkodás időszakában az e rendelet 1. § (2) bekezdésében, a 2.§
(1) és 4.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezésektől nem lehet eltérni.
6. §
Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló rendeletbe be kell építeni.
7. §
(1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, rendelkezései – a 4§ (1)
bekezdésben foglaltak kivételével - a 2009. évi költségvetési rendelet hatályba
lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik.
(2) A 4.§ (1) bekezdésében foglaltak a 2008. évi zárszámadási rendelet hatályba
lépésével egyidejűleg hatályát veszti.
Budaörs, 2008. december 18.
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Az 50/2008.(XII.22.) ÖKT. rendelet 2008. december 22-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
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