
Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 

13/2012.(XI.23.) onkormanyzati rendelete 

A 2013. evi koltsegvetesi gazdalkodas atmeneti szabalyozasarol 

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete az onkormanyzat koltsegvetesi 
gazdalkodasa folyamatossaganak biztositasa, a penztigyi zavarok elkeriilese erdekeben az 
allamhaztartasrol szolo 2011. evi C X C V . torveny 25.§ (1) bekezdese alapjan a 2013. I. 
negyedevi koltsegvetesi gazdalkodas atmeneti szabalyairol az alabbi rendeletet alkotja: 

1. §. E rendelet hatalya kiterjed a kepviselo-testiiletre es annak bizottsagaira, a polgarmesteri 
hivatalra, valamint a szakfeladatkent, az onkormanyzat altal miikodtetett intezmenyekre. 

2. §. A Kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgarmestert az onkormanyzatot megilleto 
bevetelek beszedesere, a gazdalkodas soran felmeriilo, sziiksegesse valo kiadasok jelen 
rendelet rendelkezesei szerinti teljesitesere. 

3. § (1) Az onkormanyzat a 2013. evi vegleges koltsegvetes megalkotasaig uj beruhazasi es 
felujitasi feladatokat nem indit. 
(2) A z onkormanyzat szamara a nem kotelezo ( onkent vallalt) feladatok koziil kizarolag a 
2012. evi irasos kotelezettsegvallalasok finanszirozhatoak a 2012. evi eloiranyzat-maradvany 
terhere. 
(3) Az onkormanyzat kotelezo feladatait megallapodas vagy jogszabaly alapjan ellato 
szervezetek reszere penzeszkozatadas a 2012. evi eredeti eloiranyzat alapjan idoaranyosan 
teljesitheto. Az idoaranyos havi tamogatas az elozo evi eloiranyzat 1/12-ed resze. 

4. § (1) A kozigazgatasi es onkormanyzati hatosagi feladat- es hataskorok gyakorlasabol 
adodo kiadasokat a sziikseges mertekig finanszirozni kell. 
(2) A szemelyi juttatasok, valamint a munkaadot terhelo jarulekok a 2012.evi eredeti 
eloiranyzat idoaranyos szintjeig teljesithetok, figyelembe veve a jogszabalyi kotelezettsegen 
alapulo modositasokat. 
(3) A z ellatottak penzbeli juttatasait a 2012. evi eloiranyzatok idoaranyos szintjeig, illetve a 
jogszabalyon alapulo kotelezettsegek mertekeig teljesithetok. 

5. §.(l)Az onkormanyzat iranyitasa ala tartozo koltsegvetesi szerv - ideertve a polgarmesteri 
hivatalt is - folyamatos mukodesehez sziikseges onkormanyzati tamogatas alapjat -
idoaranyosan - a 2012. evi koltsegvetesi rendeletben megallapitott tamogatas foosszege 
kepezi. 
(2) Az onkormanyzat altal koltsegvetesi szervei reszere folyositott koltsegvetesi tamogatas 
csak az alapito okiratban meghatarozott alapfeladataik ellatasahoz sziikseges miikodesi 
kiadasok flnanszirozasahoz hasznalhato fel. 
(3) A polgarmester a Kepviselo-testiilet utolagos jovahagyasaval az (1) bekezdesben rogzitett 
tamogatas havi osszegetol a koltsegvetesi szerv miikodokepesseget veszelyezteto esetekben 
elterhet. 



6.§. Ez a rendelet 2013. januar 1-en lep hatalyba, es a 2013. evi koltsegvetesi rendelet 
elfogadasaval, de legkesobb 2013. marcius 31-en hatalyat veszti. 

Lehotaine Kovacs Klara 
polgarmester 

dr. Hanak Maria 
jegyzo 

Jelen rendelet Sarosd Nagykozsegben 2012. november 23.napjan kihirdetesre keriilt. 

dr. Hanak Maria 
jegyzo 


