Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. (IX. .) önkormányzati rendelete
az átmeneti gazdálkodásról
Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a
továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Bokod Község Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatal Bokodra (a továbbiakban: Polgármesteri
Hivatal), és a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és
Közművelődési Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) önállóan működő
költségvetési szervére, a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központra (a
továbbiakban: ÁMK) .
2. § (1) Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az
ÁMK vezetőit, a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi
egyensúly fenntartása érdekében, a 2013. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig, a
bevételeik folytatólagos beszedésére, és kiadásainak teljesítésére.
(2) A rendelet hatályba lépése előtt keletkezett – gazdálkodást érintő - megállapodásokat és
szerződéseket belőlük származó jogokat és kötelezettségeket érvényesíteni, illetve teljesíteni
kell.
(3) Az intézmények, illetve a szakfeladatok működési kiadásaira általános szempont szerint
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete szerinti előirányzat időarányos része
fordítható. Az átmeneti gazdálkodás időszakában egyes működési kiadásokat rangsorolni kell.
Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat, közüzemi számlákat kell
teljesíteni.
(4) A biztonságos működést szolgáló, vagy az életveszélyes helyzetek elhárítása miatti
karbantartási, felújítási feladatokat el kell végezni.
(5) Az átmeneti időszak pénzellátásában az intézményi kötelezettséggel terhelt
pénzmaradványokat figyelembe kell venni. A folyamatban lévő beruházások, pályázati
számlák kifizetésének fedezete a pályázati költségvetés szerinti ütemezésben, az
elkülönítetten kezelt pénzeszközökből biztosítható.
3. § A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásáig e rendelet értelmében teljesített
gazdálkodási események beillesztett részét képezik a 2013. évi költségvetésnek.
4. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az ÁMK átmeneti gazdálkodás időszakára
vonatkozó összesített létszámkerete 64 fő, amelynek részletezését a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
5. Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.
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1. melléklet a …/2012. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett
létszáma
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POLGÁRMESTERI HIVATAL BOKOD
Polgármesteri Hivatal összesen
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Város és Községgazdálkodás dolgozói
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Önkormányzat tárgyévi létszám egységesen:
Önkormányzat tárgyévi létszám egységesen
összesen:
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