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Apátfalva Község Önkormányzatának 2013. évi
költségvetési gazdálkodásának átmeneti időszakára
A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadása és kihirdetése és a
Magyar Közlönyben való megjelenése várhatóan nem történik meg olyan időpontban, hogy
Apátfalva Község Képviselő-testülete 2013. január 1-vel hatályba lépő helyi költségvetési
rendelete alapján tudjon gazdálkodni.
Így a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1)
bekezdés f.) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján a
2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakára a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2013. évi végleges költségvetés
hatálybalépésének napjáig a bevételek beszedésére, valamint a kiadások teljesítésére.
(2) A polgármesteri hivatal és az intézmények működési kiadásai kizárólag
üzemeltetéshez és a működéshez elengedhetetlenül szükséges mértékben teljesíthetők.
(3) A különböző pályázatokon nyert pénzösszegek a teljesítést követően kifizethetők.
(4) A 2012. évben teljesített, de 2013. évre áthúzódó szolgáltatások számlái kifizethetők.
(5) Az önkormányzat nehéz pénzügyi likviditási helyzete rendkívüli takarékosságot kíván
meg minden gazdálkodó egységtől és azok vezetőitől!
2. §
(1) Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt a
polgármesternek el kell számolni, a beszedett bevételeket és kiadásokat a 2013. évi
költségvetési rendeletbe be kell építeni.
(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 2013. január 1-én lép hatályba és Apátfalva
Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének kihirdetése napján
hatályát veszti.
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I. A társadalmi hatások összefoglalása: Jelen rendelettervezet nem tartalmaz olyan
tételeket, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét befolyásolnák, ezért a társadalmi
hatás nem mérhető.
II. Társadalmi költségek: A tervezetnek társadalmi költsége nincs.
III. Gazdasági hatások: Az előterjesztés elfogadásával az abban foglalt feladatok
végrehajtása biztosított.
IV. Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt
hatása nincs.
V. Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi
következményei nincsenek.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan
adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének
tekinthető.
VII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Amennyiben az önkormányzat
nem teljesíti ezeket az előírásokat azt a Magyar Államkincstár, illetve az állami ellenőrzés
egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja.
VIII. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
előirányzatok változtatásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi,
feltételek harmonizációjával valósul meg.

