Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testület
18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról

Sándorfalva Városi Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontjában, (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2014. január 1-je és
a város 2014. évi költségvetése elfogadása között idıszak (továbbiakban átmeneti idıszak)
gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésrıl szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáig – az e rendeletben szabályozott keretek között – az
önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve a mőködıképessége fenntartása
érdekében szükséges kiadásait, továbbá az érvényes és hatályos szerzıdésekbıl eredı
kötelezettségeit idıarányosan teljesítse.
2.§
A képviselı-testület az átmeneti idıszak alatt a kiadásokat az alábbiak szerint határozza meg:
(1) Az intézményekben foglalkoztatottak részére járó illetmények, és az ehhez
kapcsolódó járulékok a törvényi elıírásoknak megfelelıen számfejthetık és
kifizethetık, figyelemmel a már ismert személyi változásokra.
(2) A köztisztviselık és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények elıírásai
alapján a munkavállalóknak jogszerően járó egyéb juttatások teljesíthetık.
(3) A 2014. évi költségvetésrıl szóló rendelet meghozataláig kizárólag -a
közigazgatás központi átalakítása nyomán - a hivatali szervezet átstrukturálása, és
a feladatok átcsoportosítása miatti feladatarányos bérkorrekcióra van lehetıség.
(4) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény,
valamint az önkormányzati döntések alapján járó, ezen idıszakban bármely
jogcímen esedékes segélyek, támogatások kifizethetık a 2013. évi költségvetésben
ezen jogcímekre tervezett eredeti elıirányzat idıarányos összegéig.
(5) A SÖV Kft. mőködési támogatása a 2014. évi koncepció szerint, e feladatokra
tervezett elıirányzat idıarányos része mértékéig utalható.
(6) A Pallavicini Sándor Általános Iskola, a Pipacs Óvoda és a Sándorfalvi Térségi
Alapfokú Mővészeti Iskola mőködéséhez történı hozzájárulás utalása a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása részére a 2014. évi koncepcióban szereplı
támogatás összeg idıarányos része lehet.
(7) Társadalmi szervezetek, civil szervezıdések támogatásának utalására az elızı évi
támogatásokkal történı elszámolás és a 2014. évre vonatkozó támogatási
szerzıdések megkötése után kerülhet sor, tehát a 2014. évi költségvetés elfogadása
után, az abban rögzítettek szerint.

(8) Az egyéb mőködési kiadások tekintetében csak az intézmények szokásos
mőködtetéséhez kapcsolódó idıarányos kiadásokra vállalható kötelezettség. Ezen
idıarányos kiadások, a 2014. évre is érvényes szerzıdésekbıl eredı
kötelezettségek, valamint a 2013. évi költségvetésben már szereplı kiadások
kötelezettségei teljesíthetık.
(9) Az önkormányzati költségvetési szervek intézményi finanszírozása az átmeneti
gazdálkodás idıszakában a 2013. évi költségvetési rendeletben részükre eredeti
elıirányzatként megállapított fıösszege idıarányos részének megfelelı összegben
biztosítható.
(10) Az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadás (a kötvény tıke- és kamattörlesztése), a
pénzintézetekkel fennálló szerzıdésekben foglaltaknak megfelelıen, a 2014. évi
költségvetés elfogadásáig nem keletkezik. Az 1808/2013 (XI.12.) sz. Kormány
határozat értelmében február 28-ig megtörténik a fennmaradó adósságállomány
átvállalása is.
3.§
(1) A jóváhagyott, folyamatban lévı önkormányzati felújítási és felhalmozási
feladatokhoz kapcsolódóan kifizethetı a 2013. évi elıirányzat maradványa erejéig
a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke, illetve a 2013. dec. 31-ig megkötött
szerzıdések 2013. évi üteme szerint elvégzett munkák ellenértéke.
(2) Az elnyert pályázati támogatásokkal folyó, illetve induló beruházásokra és
felújításokra vonatkozóan a támogatási szerzıdésekben foglaltaknak megfelelıen
vállalható kötelezettség, illetve teljesíthetı kifizetés.
(3) Az átmeneti idıszak alatt új, induló felújítási, illetve felhalmozási feladatokra
kötelezettség nem vállalható, kivéve a 2014. évi pályázati lehetıségek megtartása
érdekében a pályázatok benyújtásához szükséges tervezési, elıkészítési
munkálatok.
(4)
4.§
A 2. és 3.§-ban meghatározott kiadások átmeneti fedezetére az adott idıszakban beszedett
bevételek, az önkormányzatot megilletı államháztartási támogatások, átvett pénzeszközök,
elnyert pályázati támogatások, valamint az önkormányzat elızı években képzıdött
pénzmaradványa szolgál.
5.§
A polgármester és a költségvetési intézmények vezetıi jogosultak, illetve kötelesek az
önkormányzatot, illetve az intézményeket megilletı bevételek beszedésére.
6.§
A gazdálkodás rendjére vonatkozóan az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
többször módosított 4/2013. (II.14.) számú önkormányzati rendelet, valamint a költségvetés
végrehajtási szabályairól szóló 5/2013. (II.14.) számú önkormányzati rendelet megfelelı
rendelkezései az irányadóak.

7.§
(1) Ezen önkormányzati rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálya az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló
önkormányzati rendelet hatálybalépéséig tart.
(3) Jelen önkormányzati rendelet hatálya alatt beszedett bevételeket és teljesített
kiadásokat a 2014. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletbe be kell
illeszteni.

Sándorfalva, 2013. november 28.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. november 29.

Dr. Kovács Beáta
jegyzı

