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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ci továbbiakban: A’ht.) tartalmazza a
helyi önkormány2atok költségvetésének elkészítésével kapcsolatos szabályokat. A hatáLyos
jogszabályok alapján a 2020. évi költségvetésröl szóló rendelet-tervezetet legkésőbb 2020.
február 15. napjáig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A gazdálkodás folyamatosságát a
költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra is biztosítani kell. Erről az Aht. 25. -a az
alábbiak szerint rendelkezik:

„25. (1) Ha a költségvetési
március 15-ig nem Jbgadta
felhatalmazást aci, hogy a
folytatólagosan bes:edh essék,
(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határoz;u ci fdhatalmazás
időtczrtcmzát. A Jlizaíalnzazás az z költségvetési rendelet hatálrhczlépésének nap/án
megszűnik•’

rendeletet ci képviselő-testület ci költségvetési évben legkésőbb
cl, ci: átmeneti gazdálkodasról rendeletet alkot, amelyben

helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket
kiadásaikat teljesítsék.

Indoklás a 2020. évi átmeneti ardálkodásról szóló helyi rendelet mezalkotásához:
A gazdálkodás szabályozottsága, és folyamatossága érdekében szükséges
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása. Ez a rendelet a 2020. évi
elfogadásáig meghatározza azokat a gazdálkodási kereteket, amelyek között az
és intézményei a bevételeiket folyamatosan beszedik és a szükséges kiadásaikat

az átmeneti
költségvetés

önkormányzat
teljesítik.

Sorszám:

Ny/4.
Döntéshozatal módja:

Minősített többség
az Mőtv 5O. alapján

Humán és Szociális Bizottság
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Előzetes hatásvizsgálat
a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi átmeneti

gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18. *-ainak rnegfelelöen az alábbiak
szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az előzetes hatásvizsgálat eredményéről.
Az előterjesztés szöveges része egyben a jogszabály-tervezet általános indokolásár is képezi.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás
Fia Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló
rendeletét adott év március 15. napjáig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet felhatalmazást ad arra, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket
folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. Egyéb társadalmi, és gazdasági hatása a
lakosságra nézve nincs.

2. Környezeti és egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi
következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása
nincs.

4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye
A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. *-a
alapján kötelező jogalkotása tárgykör. A jogalkotás elmaradásának következménye az
önkormányzat mulasztásos törvénysértése, amely a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv
eljárását vonhatja maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek adottak
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi. tárgyi. szervezeti és pénzügyi feltételek az
Onkormányzatnál rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet végrehajtása a jelenlegi személyi,
szervezeti. tárgyi és pénzügyi feltételeket nem érinti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet sziveskedjen elfogadni.

Békés, 2019. december 13.
Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..J2019( )ö n kormá nyzati rendelete
az Onkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f
pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22!20l9 (X.29.) önkormányzati rendelet 29. *
(2) bekezdés b) pontjában biztosított vélernényezési jogkörében eljáró képviselő-testületi
bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. (1) A rendelet hatálya Békés Város Önkormányzatára, valamint Békés Város
Onkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési
szervek vezetőit. hogy Békés Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat). és
a költségvetési szervek bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait
— külön eljárás nélkül — az előző évi kiadási előirányzatokon belül folyatólagosan teljesítse.

2. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a saját hatáskörű
önkormányzati működési feladatok, a működési támogatásban részesülő gazdasági társaság,
az évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások. pénzeszköz-átadások 2020. évi
t5nanszirozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási elöirányzatok
80 %- án belül. időarányosan teljesülhet.
(2) A 2020. január l-től esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények. •a
polgármesteri hivatal és az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás
időszakában végrehajthatóak.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a
vele kötött megállapodásban rögzített — törvény által előírt — előző évről szóló számadási
kötelezettségnek eleget tett, és nyi]atkozik arról. hogy esedékessé vált és még meg nem
Fizetett köztanozása nincs.

3. Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 2019. évre tervezett beruházási,
felújítási feladatainak 2020. évi kiflzetései a 2019. évre jóváhagyott előirányzatok
maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak
megfelelően. A folyamatban lévő. több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó
feladatok tárgyévi ütemére kitzetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelöen
teljesíthetők.

4. A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásáig Új működtetési, beruházási, felújítási
feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhárítási,
valamint a Képviselő-testület által elhatározott feladatok kivételével.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással,
forásbővítő pályázatokkal összetUggő. illetve a Képviselő-testület által korábban
elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2020. évi költségvetési rendelet
megalkotása előtt megtegye.
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6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos városüzemeltetési és
eredményes közbeszerzési szerződéseket a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt
megkösse.

7. Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesitett kiadásokat
és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

8. Ez a rendelet 2020. Január l-Jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetésröl
szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.

B ék é s, 2019. december

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. december ...én

Támok Lászlóné
jegyző
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