Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018.(XII.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kőröshegy Község
Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról az alábbiakat rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az
önállóan működő Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodára és az önállóan működő és
gazdálkodó Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. Általános szabályok
2. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra, hogy az önkormányzat és költségvetési
szervei 2019. január 1-jétől a 2019. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig (a továbbiakban:
átmeneti időszakban) a bevételeiket folytatólagosan beszedjék, és a kiadásaikat a 3.§
rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék.
(2) Az átmeneti időszakban fizetési kötelezettségvállalás a 4.§ rendelkezéseinek megfelelően
keletkezhet.
3. Időarányos teljesítés
3. § (1) Az átmeneti időszakban az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv
folyamatos működése, üzemeltetése, valamint kötelező önkormányzati feladat ellátása
érdekében felmerülő működési kiadások a 2018. évi költségvetési rendeletben meghatározott –
áthúzódó kiadások előirányzatát nem tartalmazó – módosított előirányzat időarányos
összegének erejéig teljesíthetőek.
(2) Az átmeneti időszakban hatályos azon szerződések alapján, amelyek értelmében a beszerzés
értéke, a szolgáltatás igénybevételének díja az adott évi költségvetési rendeletben a feladatra
jóváhagyott előirányzat keretösszegében kerül megállapításra, a 2019. évi költségvetési
rendelet elfogadásáig a beszerzésre, a szolgáltatás igénybevételére havonta a 2018. évi
költségvetésben szereplő módosított előirányzat időarányos, 1/12 összegéig kerülhet sor.
4. 2019. évi költségvetést terhelő kötelezettségvállalás keletkezése
4. § (1) Az átmeneti időszakban a 2019. költségvetési év kiadási előirányzatait terhelő
kötelezettségvállalásra – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv folyamatos működése,
üzemeltetése érdekében felmerülő működési kiadások tekintetében – a 2018. évi költségvetési
rendeletben az adott feladatra meghatározott módosított, az előző évről áthúzódó kiadások
előirányzatával csökkentett összegű előirányzat erejéig,
b) kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében felmerülő működési kiadások
tekintetében – a 2018. évi költségvetési rendeletben az adott feladatra meghatározott
módosított, az előző évről áthúzódó kiadások előirányzatával csökkentett összegű előirányzat
erejéig,
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c) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
„Többéves kihatással járó döntések” című, 10. mellékletében szereplő feladat vonatkozásában
– a 2019. évre jóváhagyott összeg erejéig,
d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
megvalósítása érdekében az aláírt támogatási szerződés szerinti pénzügyi ütemezésnek
megfelelően,
e) a különböző célok finanszírozására elkülönített fizetési számlákat megillető bevételeknek a
bevételi forrás felhasználási kötöttségének megfelelő feladatra történő felhasználása érdekében
– a rendelkezésre álló forrás összegéig,
f) a költségvetési támogatás, támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszköz támogatási célnak
megfelelő felhasználása, a támogatott feladat megvalósítása érdekében – ezen bevételi források
teljesített, vagy jóváhagyott összegének erejéig,
g) a támogatásban részesített pályázati program megvalósítása érdekében – a támogatási
szerződésben biztosított támogatás, valamint a pályázati program megvalósításához vállalt
önerő együttes összegének erejéig,
h) az átmeneti időszakban elbírált európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok esetében az elnyert támogatás, valamint a pályázati program
megvalósításához vállalt önerő együttes összegének erejéig kerülhet sor.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei
elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a rendeletben nem szereplő
kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettséget írhat elő.

5. Költségvetési létszám
5. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi létszáma
tekintetében – kivéve a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat – az önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletében jóváhagyott létszám az irányadó.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszáma tekintetében eltérést engedélyez a
2018. évi költségvetésben jóváhagyott létszámtól.
(3) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az intézmény
SZMSZ-ében meghatározott létszámot engedélyezi.
6. Záró rendelkezések
6. § (1) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodás a 2019. évi költségvetés részét képezi,
a beszedett bevételek és teljesített kiadások Kőröshegy Község Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe beépítésre kerülnek.
(2) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba, és Kőröshegy Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján hatályát
veszti.
Kőröshegy, 2018. december 12.

Marczali Tamás
polgármester

dr. Friss Attila
jegyző
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E rendelet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2018. december 12.
napjától 15 napra kifüggesztésre került.

Kőröshegy, 2018. december 12.
dr. Friss Attila
jegyző
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