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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

36.../2021. (...(XII.16.) önkormányzati rendelet-tervezete 

Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 25. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje és 

kiadásait a 2. §-ban meghatározottak szerint teljesítse. 

(2)  A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult bevonni az előző évi 

önkormányzati maradványt és a finanszírozási szerződésekben meghatározott feladatokhoz 

rendelt elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. 

 

2. § 

A polgármester a feladat pénzigényének megfelelően, a likviditást is figyelembe véve 

a) a folyó kiadásokat a 2021. évi költségvetés módosított kiadási előirányzatain belül 

arányosan, 

b) a sportegyesületek és sportfeladatok támogatását a Humánerőforrás Bizottság 2021. évi 

előirányzata alapján 45 000 E Ft-ig, 

c) az intézményi pályázatok támogatását, alapítványi támogatásokat és a polgármesteri keret 

felhasználást a 2021. évi eredeti költségvetési előirányzatok 25 %-os mértékéig, 

d) az önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak illetményét a jogszabályban 

meghatározott módon és mértékben, 

e) a felhalmozási és egyéb kiadásokat a Képviselőtestület által korábban jóváhagyott 

feladatok körében a kötelezettségvállalásnak megfelelően, 

f) a Pápa Plusz Önkormányzat Ösztönző-rendszerhez és a Pápa Egészségügyi Alapellátásért 

Ösztönző- rendszerhez kapcsolódóan felmerülő kiadásokat, 

g) az életveszély elhárítását, a működést gátló tényezők megszüntetését szolgáló feladatokat 

a szükséges mértékig 

jogosult teljesíteni. 

 

3. § 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó és terveztetési 

feladatok esetében, közbeszerzési ajánlattételi felhívás, valamint a folyamatos városüzemeltetési és 

beruházási feladatok érdekében összességében 210 millió Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon. 
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4. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti. 

 

 

Pápa, 2021. december 816. 

 

 Dr. Áldozó Tamás    Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző.
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Általános indokolás 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) 

bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a 

képviselő-testületnek. 

Az Áht. 25. §-a alapján, ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletet a költségvetési évben 

legkésőbb március 15-ig nem alkotja meg, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, 

amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket 

folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.  A képviselőtestület a felhatalmazás 

időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe 

beépítve fogadja el. 

 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Felhatalmazza a polgármestert a bevételek folytatólagos beszedésére és a kiadások folytatólagos 

teljesítésére.  

A 2. §-hoz  

A kiadások teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. 

A 3. §-hoz 

A kötelezettségvállalásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. 

A 4. §-hoz  

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza. 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 

felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az 

önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet-tervezet biztosítja az Önkormányzat és intézményei működését és finanszírozását az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig. 

Környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás az adminisztratív terheket nem befolyásolja. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az önkormányzati rendelet megalkotását az Áht. 25. §-a teszi lehetővé, mely szerint a 

képviselőtestület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges fenti feltételek rendelkezésre állnak. 

Összeállította:  Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

    

Pápa, 2021. december 8. 

 Dr. Áldozó Tamás 

 polgármester 


