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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2014. évi átmeneti 
gazdálkodásáról a könyvvizsgáló, a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, 
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

I. 
A RENDELET HATÁLYA 

 
1. § 

E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Testület) és szerveire, valamint a költségvetési szervekre, beleértve az Önkormányzatot, mint önálló 
költségvetésű szervet. 
 
 

II. 
AZ ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI 

 
1.§ 

(1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi 
költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek 
között folyamatosan szedje be, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül az indokolt kiadások 
teljesítését engedélyezze, a 2013. évi költségvetési rendeletben meghatározott eredeti előirányzatok, 
valamint a 148/2011. sz. Kth. határozat Kiskunhalas Város 2011. évi Intézkedési Terve alapján. 
 

2.§ 
(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek folyamatos működése, 
üzemeltetése, valamint a kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében, az átmeneti 
időszakban a felmerülő működési kiadások 2014. évi finanszírozása, az előző évi eredeti kiadási 
előirányzatokon belül, maximum időarányosan teljesíthető. 
 
(2) Azon fizetési kötelezettségvállalási dokumentumok alapján, amelyek értelmében az abban 
meghatározott feladatok ellátása érdekében a támogatott szervezet részére az önkormányzat évente 
– a költségvetési rendeletben jóváhagyott összegű – általános működési célú támogatást nyújt, az 
átmeneti időszakban a támogatások 2014. évi finanszírozása, az előző évi eredeti kiadási 
előirányzatokon belül, maximum időarányosan teljesíthető. 
 
(3) Azon hatályos szerződések alapján, amelyek értelmében a beszerzés értéke, a szolgáltatás 
igénybevételének díja az adott évi költségvetési rendeletben a feladatra jóváhagyott előirányzat 
keretösszegében kerül megállapításra, az átmeneti időszakban a felmerülő kiadások 2014. évi 
finanszírozása, az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, maximum időarányosan 
teljesíthető.  
 
(4) Az önkormányzat működtetési kötelezettségébe 2014. január 01-től esetleges állami jogszabály 
változás alapján átkerülő intézmények esetében a 148/2011. sz. Kth. határozat Kiskunhalas Város 



2011. évi Intézkedési Terve előírásainak betartásával kizárólag a napi működéshez 
elengedhetetlenül szükséges és 2013. évben is folyamatos szerződéssel már kötött kifizetések 
teljesíthetők. 
 
 (5) A 2014. január 1-től esedékes bérintézkedések kizárólag a központi szabályozásnak 
megfelelően a költségvetési intézmények, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat dolgozóit 
érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatóak.  
 
(6) Az Önkormányzat az intézmények finanszírozására – az elkülönített számlákon kezelt 
államháztartáson kívülről kapott támogatásból megvalósuló feladatok finanszírozást, valamint a 
pályázati forrásból megvalósuló projektek előfinanszírozását kivéve – az úgynevezett kiskincstári 
finanszírozást alkalmazza, amely során az intézmények kiadásainak fedezetét – a saját bevételek 
figyelembe vétele mellett – naponta, a szükséges mértékig az Önkormányzat fizetési számlájáról az 
intézmények számláira átvezeti. 
 
(7) A költségvetési rendelet elfogadásáig továbbra is érvényesíteni kell a létszámstopot. Az 
intézmények az állományi létszám változásának minden mozgását az Oktatási és Közművelődési 
Osztállyal írásban előzetesen egyeztetik. 
 
(8) 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 2013. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, rekonstrukciós 
feladatokra kifizetések a 2013. 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.§ 
(1) A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat 
nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhárítási feladatok 
kivételével. 
 
(2) A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy egyes kiemelt (elsősorban pályázatokhoz kapcsolódó) feladatok, támogatásban 
részesített pályázati program megvalósítása, illetve az átmeneti időszakban elbírált európai uniós 
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok esetében, a testület által korábban 
elfogadott döntés alapján az elnyert támogatás, valamint a pályázati program megvalósításához 
vállalt önerő együttes összegének erejéig – az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt – kötelezettséget 
vállaljon, kihangsúlyozottan az alábbi projektekre:  
− KEOP-5.5.0/A Épületenergetikai racionalizálás Bibó István Gimnáziumba pályázat, 
− KEOP-4.10.0/C Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített 

napelemes rendszerrel pályázat, 
− KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal 

Bibó István Gimnázium pályázat, 
− KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal 

Kertvárosi Általános Iskola pályázat, 
− KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal 

Bernáth Lajos Kollégium pályázat, 



− KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal 
Felsővárosi Általános Iskola pályázat, 

− KEOP-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal 
Fazekas Gábor Általános Iskola pályázat, 

− DAOP-5.1.2. Csipke Városközpont projekt. 
 
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyamatos városüzemeltetési, 
továbbá a 2013. gazdasági évben indított és a 2014. évi költségvetés elfogadásáig eredményesen 
lezárult közbeszerzési eljárások alapján a szerződéseket a 2014. évi költségvetési rendelet 
megalkotása előtt megkösse. 
 

5.§ 
(1) 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 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt is 
folyamatosan megtegye. 
 

6.§ 
(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új 
költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. 
 

7.§ 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és Kiskunhalas Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti. 
 
 
Kiskunhalas, 2013. december 19. 
 
 
 
 
 
 Gyovai István  Dr. Ferenczi Mária 
 Polgármester Jegyző 
 
 
 
Záradék:  
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 
való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2013. december 20. 
 
 
 
 
Dr. Ferenczi Mária 
      jegyző 
 


