
Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő testületének 

23/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete 
Az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról  

 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 
76.§/1. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi 
költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit folyamatosan szedje be és 
az előző évi kiadási előirányzatokon belül az indokolt kiadásokat időarányosan teljesítse 
kiskunhalas Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(III.10.) Ktr. 
számú rendelete alapján. 

2.§ 

(1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési 
feladatok, az évente ismétlődő fenntartói típusú rendszeres Zrt., Kft., egyesületi és egyéb 
civil támogatások, pénzeszköz átadások 2011. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás 
időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, maximum időarányosan 
teljesíthetők.  

(2) A 2011. január 1-től esedékes bérintézkedések kizárólag a központi 
szabályozásnak megfelelően a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajtandók. 

(3) Eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban 
részesülő a vele kötött, előző évről szóló megállapodásban rögzített – törvény által előírt – 
számadási kötelezettségének eleget tett, továbbá nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és 
még meg nem fizetett köztartozása nincs. 

3.§ 

(1) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, 
rekonstrukciós feladatokra kifizetések a 2010. évre jóváhagyott előirányzatok 
maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak 
megfelelően. 

(2) A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó 
feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek 
megfelelően teljesíthetők. 

4.§ 

A 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat 
nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható kivéve: 

A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy egyes kiemelt (elsősorban pályázatokhoz kapcsolódó) feladatok esetében, 



testület által korábban elfogadott döntés alapján – az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt - 
kötelezettséget vállaljon (terület előkészítés, terveztetés és keret jellegű közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás közzététele, valamint a folyamatos városüzemeltetési és beruházási 
feladatok ellátása érdekében feltételes közbeszerzési eljárás kiírása és feltételes szerződés 
kötése, stb.). 

5.§ 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi szabályozással, 
forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban 
elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2011. évi költségvetési rendelet 
megalkotása előtt is folyamatosan megtegye. 

6.§ 

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

7.§ 

Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetési 
rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni. 
 
 

Kiskunhalas, 2010. december 13. 
 
 
 
 
 

Gyovai István       Dr. Ferenczi Mária  
polgármester                 jegyző  

 
  
          
Záradék:  
 
A rendelet 2010. december 15-én kihirdetésre került. 

 
 
 
 
 
 
  Dr. Ferenczi Mária  
             jegyző 
 

 
 
 


