
Petőfibánya Község Önkormányzatának
24/2008. (XI. 27.) rendelete

az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2009. évi szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás  alapján  a  Petőfibánya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
átmeneti gazdálkodás 2009. évi szabályait az alábbiak szerint határozza meg.

1. §

Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2009. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit 
folytatólagosan  szedje  be,  és  a  gazdálkodás  során  felmerülő,  szükségessé  váló 
kiadásokat – e rendelet keretein belül – finanszírozza.

2. §

(1)  Az  önkormányzat  irányítása  alá  tartozó  költségvetési  szervek  –  ideértve  az 
önkormányzat hivatalát is – folyamatos működésükhöz szükséges kiadásaik fedezetére a 
Petőfibánya  Község  Önkormányzat  2008.  évi  költségvetéséről  szóló,  a  15/2008. 
(IV.09.)  számú   rendelettel,  a  17/2008.  (VII.24.)  számú   rendelettel,  a  18/2008. 
(VIII.28.)  számú   rendelettel  módosított  4/2008.  (II.13.)számú  rendeletben 
(továbbiakban: költségvetési rendelet) megállapított módosított támogatási előirányzat - 
szerkezeti  változásokkal  korrigált,  szintre  hozott  -  értékének  időarányos  részét 
jogosultak felhasználni.

(2) A polgármester  a  költségvetési  szervek számára – a  képviselő-testület   utólagos 
tájékoztatásával  – az (1) bekezdésben rögzített  támogatás havi  összegénél  magasabb 
támogatás igénybevételét  is engedélyezheti  a működési kiadásokat érintő, rendkívüli, 
nem várt – az önkormányzat működőképességét, kötelező feladatellátását veszélyeztető 
– helyzetekben.

(3) Amennyiben  a köztisztviselői  illetményalapot,  illetve a  közalkalmazotti  garantált 
illetményeket megállapító jogszabályi  rendelkezések az átmeneti  gazdálkodás hatálya 
alatt  változnak,  a  vonatkozó  jogszabály(ok)  hatálybalépését  követően  az  emelt 
illetmények a költségvetési rendelet elfogadásától függetlenül számfejthetőek.



(4) A 2008. évi költségvetési előirányzattal rendelkező beruházási, felújítási feladatok a 
2009.  évben  a  2008.  évi  költségvetési  rendeletben  jóváhagyott  előirányzatok 
maradványa erejéig finanszírozhatók. 

(5)  Az önkormányzat  számára  a  nem kötelező  (önként  vállalt)  feladatok  esetében  a 
2008.  évi  előirányzat-maradvány  terhére  kizárólag  a  2008.  évi  írásos 
kötelezettségvállalások  finanszírozhatóak.  Előző  évi  kötelezettségvállalással  nem 
rendelkező  önként  vállalt  feladatok  a  2009.  évi  előirányzatok  terhére,  a  2008.  évi 
előirányzat  időarányos  mértékéig  finanszírozhatóak,  amennyiben  jogszabályi 
rendelkezések vagy egyéb előírások ettől eltérő finanszírozást nem indokolnak.

(6) Az önkormányzat kötelező feladatait megállapodás, vagy jogszabály alapján ellátó 
szervezetek  részére  pénzeszközátadás  a  2008.  évi  eredeti  előirányzat  alapján 
időarányosan teljesíthető. Az időarányos havi támogatás az előző évi előirányzat 1/12-
ed része.

3. §

(1)  E  rendeletben  nem szabályozott  kérdésekben  a  2008.  évi  költségvetésről  szóló, 
módosított 4/2008. (II. 13.) számú rendelet végrehajtási szabályai az irányadók. 

4. §

(1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

(2)  A  rendelet  –  a  2.  §  (4)-(5)  bekezdésében  foglaltak  kivételével  –  a  2009.  évi 
költségvetési rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.

(3)   A  2.  §  (4)-(5)  bekezdése  a  2008.  évi  zárszámadási  rendelet  elfogadásával 
egyidejűleg hatályát veszti. 

K.m.f.

                 Fekete László sk.                                               Dr. Gyirán Viktor sk.
                     Polgármester                                                                   Jegyző 



Záradék:

A rendeletet kihirdettem a helyben szokásos módon!
Petőfibánya, 2008. 11. 27.

Dr. Gyirán Viktor
Jegyző


