31/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet
Heves város 2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti vitelérıl

Heves Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetési rendelet
megalkotásáig - a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi
egyensúly fenntartása érdekében - a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályainak megállapítására az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1)
bekezdése alapján a következıket rendeli el:
1. § A Képviselı-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek Heves Város Önkormányzata
bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások meghatározott feltételekkel történı
teljesítésére.
2. § (1) A Polgármesteri Hivatal illetve az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
intézmények mőködési kiadásaira a 2010. évi eredeti költségvetési elıirányzat idıarányos
része utalható, illetve biztosítható.
(2) Bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni a közalkalmazottak és köztisztviselık
elımenetelével - soros elılépésekkel - kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó
többletilletmények idıarányos részére, valamint az átszervezések miatt megszőnt
álláshelyekkel kapcsolatos végkielégítésekre, felmentésekre lehet.
(3) Jubileumi jutalom kivételével jutalom nem fizethetı.
(4) A társadalom- és szociálpolitikai ellátások, segélyek folyósítását folyamatosan biztosítani
kell. Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat szociálpolitikai rendeletében
foglaltak betartásával gondoskodik a kifizetésekrıl.
(5) Gazdasági társaságok, a nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb
szervezetek részére kizárólag a 2010. december 31-ig megkötött megállapodások, Képviselıtestületi kötelezettségvállalások alapján teljesíthetı utalás, az önkormányzat pénzügyi
helyzetének függvényében.
3.§ (1) Az átmeneti gazdálkodás idıszakában az önkormányzat 2011. évi költségvetésében
szereplı beruházási, felújítási feladatokra kifizetés a 2010. évre jóváhagyott elıirányzatok
maradványain belül teljesíthetı a már megkötött szerzıdések pénzügyi áthúzódásainak
megfelelıen.
(2) Az önkormányzat 2011. évben induló nyertes pályázataival kapcsolatosan - a pályázatban
vállalt feladatok megvalósítása érdekében, az ütemtervnek megfelelıen - kötelezettség
vállalható és kifizetés teljesíthetı.
4. § A 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új mőködési, beruházási, felújítási
feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.
5. § A Képviselı-testület korábbi döntéseinek megfelelıen kötvénykibocsátásból
megvalósítandó feladatokra az ütemtervnek megfelelıen kötelezettség vállalható és kifizetés
teljesíthetı.
6. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás idıszakában teljesített kiadásokat
és beszedett bevételeket be kell illeszteni.
7.§ (1) A helyi kisebbségi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályozása a CKÖ
14/2010. december 10-i határozata szerint történik.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat mőködési kiadásaira a 2011. évi költségvetés
elfogadásáig a 2010. évi eredeti költségvetési elıirányzata idıarányos része erejéig vállal
kötelezettséget és teljesít kifizetést.
(3) A 2011. évi költségvetési határozat elfogadásáig új feladat nem indítható, arra
kötelezettség nem vállalható.
(4) Az új költségvetési határozatba az átmeneti gazdálkodás idıszakában teljesített kiadásokat
és beszedett bevételeket be kell illeszteni.
8.§ Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
Heves, 2010. december 15.
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