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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.(…) önkormányzati
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!
Az önkormányzat költségvetését a polgármester nyújtja be a képviselőtestület számára
jóváhagyásra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében
meghatározott határidő szerint.
Az előzőeket figyelembe véve várhatóan az önkormányzat költségvetését a Képviselőtestület
2013. január 1-ig nem tudja megállapítani.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján a Képviselőtestület az
átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat. A rendelet felhatalmazást ad a polgármesternek
az átmeneti gazdálkodásra.
A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési
rendeletbe kell beilleszteni.
Tisztelt Képviselőtestület!
A gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében kérem, hogy az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően
elfogadni szíveskedjenek.
Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
P á p a, 2012. december 4.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2012.(…) rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 25. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alaptörvény 32. cikk. (2)
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat költségvetését megillető bevételeket folytatólagosan beszedje és kiadásait a 2.
§-ban meghatározottak szerint fedezze. A kiadások finanszírozásának biztosítására a
polgármester jogosult bevonni az előző évi önkormányzati pénzmaradványt, a finanszírozási
szerződésekben meghatározott feladatokhoz rendelt elkülönített számlákon lévő
pénzeszközöket és az érvényben lévő szerződések alapján hitelt igénybe venni.
2.§
A kiadásokat a feladat pénzigényének megfelelően, a likviditást is figyelembe véve a
következők szerint jogosult teljesíteni a polgármester:
- a folyó kiadásokat – a szerkezeti változást figyelembe véve – a 2012. évi költségvetés
módosított kiadási előirányzatain belül arányosan,
- a sportegyesületek és feladatok támogatását a Humán Erőforrás Bizottság 2012. évi
előirányzata alapján 35000 EFt-ig, a társadalmi szervezetek támogatását 5000 EFt-ig,
intézményi pályázatok támogatását, alapítványi támogatásokat és a polgármesteri keret
felhasználását a 2012. évi eredeti költségvetési előirányzatok 25 %-os mértékéig,
- az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak illetményét a jogszabályban
meghatározott módon és mértékben,
- a felhalmozási és egyéb kiadásokat a Képviselőtestület által már korábban jóváhagyott
feladatok körében a kötelezettségvállalásnak megfelelően,
- az életveszély elhárítását, a működést gátló tényezők megszüntetését szolgáló, a
jogszabály által előírt, a Képviselőtestület által meghatározott feladatokat a szükséges
mértékig.
3.§
E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi
költségvetéséről szóló rendelet kihirdetésének napján hatályát veszti.
P á p a, 2012. december 4.

Dr. Áldoző Tamás
polgármester

Kanozsainé Dr.Pék Mária
jegyző

