Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
A 2018. évi átmeneti gazdálkodásról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Rétság Város Önkormányzat 2018.
évi költségvetési rendeletének hatályba lépése napjáig az önkormányzat költségvetését
megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi
működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei működési kiadásainak finanszírozása
havonta legfeljebb az előző év bázis előirányzatának maximum az 1/12-e lehet.
(3) A rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásai a bázis előirányzatának 1/12-ed
összegéig engedélyezhetők, beleértve a cafeteriát is, mindazon önkormányzati és
intézményi dolgozó vonatkozásában, akik 2017-ben is részesültek ebben az ellátásban.
(4) Az előző évben teljesített, de a 2018. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint
teljesíthetők.
(5) A 2018. január, február hónapban realizálódó - 2018. évben meghozott döntések szerinti
– kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthetők.
2. §
Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett
bevételeket és kiadásokat be kell illeszteni a 2018. évi költségvetési rendeletbe.
3. §
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények:
(1) Létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által
meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása
során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában
ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi
intézmény vonatkozásában a létszám-stopot fenntartja. Bármilyen ok miatt
megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási
szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület
hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér- és járulékköltségét
zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem
kötelező személyi jellegű kifizetésekhez - a cafeteriát kivéve - minden esetben a
Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett
pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az
elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az
elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen
vezetni.
(3) A pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye
szükséges.

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a
vis major bizottsággal egyeztetni.
4.§
Ez a rendelet 2018. január 1. napon lép hatályba és Rétság Város Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti.

Hegedűs Ferenc
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja:
2017. december 18.
Dr. Varga Tibor
jegyző

Dr. Varga Tibor
jegyző

