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ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

21/2010. (XII. 20.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 
 
Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján a 2011. évi átmeneti 
gazdálkodásról a következő rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
A rendelet hatályai kiterjed Atkár Község Önkormányzatára, ezen belül az Önkormányzat 
intézményei és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodására. 
 
 

2. § 
(1) Atkár Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat 

intézményeinek vezetőit, hogy 2011. január 1-jétől a 2011. évi költségvetési rendelet 
hatályba lépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje. 

(2) A céljelleggel átvett, illetve támogatásértékű bevételek felhasználása az adott célra 
folyamatosan megtörténhet. 

 
 

3. § 
A Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásait a 2. §-ban 
foglaltakon túlmenően az alábbiak szerint fedezze: 

 
(1) A részben önállóan gazdálkodó intézmények, továbbá a Polgármesteri Hivatal 

vonatkozásában a működési kiadások az alábbiak szerint fizethetők ki: 
 

a) A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kifizetése a hatályos 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók esetében 2011. január 1. napjától 
a soros átsorolásokkal megegyező mértékű személyi juttatások és ezek 
járulékai időarányos részéig terjedhet. 

 
 
b) A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti 

Közfoglalkoztatás Programja váltja fel. Lényege, hogy pályázat keretében 
igényelhető támogatások felhasználásával valósul meg. 2011. január 1-től 
megszűnik a közcélú foglalkoztatás. Január 1-től február 28-ig közhasznú 
foglalkoztatás váltja fel, melyet a Munkaügyi Központ 70 %-os bérköltség 
támogatással tud támogatni. 

 
 
 
c) A dologi kiadások finanszírozásának szabályai: 

- A részben önállóan gazdálkodó intézmények havonta az 
élelmiszer-beszerzés és egyéb dologi kiadások esetében a 2010. 
évi előirányzat 17 %-át használhatják fel. 
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- A Polgármesteri Hivatal a dologi kiadásokra az átmeneti 
időszakban a 2010. évi eredeti költségvetés 17 %-át 
használhatja fel, kivéve a szociális ellátásokat, ahol az állami 
támogatásokkal növelt összeg alapján kerül meghatározásra az 
időarányos felhasználás.  

- 2010. évről átvitt ki nem egyenlített kötelezettségek teljesítése a 
bevételek folyamatos felhasználásával teljesíthető. 

 
d) Támogatásértékű kiadásként, átadott pénzeszközként a 2010. évi eredeti 

előirányzat időarányos része utalható. 
 
e) Felújítási és beruházási kiadások esetében csak az áthúzódó 

kötelezettségvállalások előirányzatai teljesíthetők, kivéve az esetleges 
balesetveszély elhárításának fedezetét, melyet a sürgős beavatkozást igénylő 
esetekben lehet igénybe venni. 

 
f) A hitel- és kamattörlesztéseket az érvényes szerződések alapján kell 

pénzügyileg teljesíteni. 
 

 
4. § 

(1) A Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában 
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvénynek, a jogszabályoknak 
és az önkormányzat rendeleteinek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

(2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2011. évi költségvetés 
részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek a 2011. 
évi költségvetésbe. 

 
 

5. § 
A rendelet 2011. január 1-ján lép hatályba, rendelkezéseit az Atkár Község Önkormányzata 
2011. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni. 
 
Atkár, 2010. december 20. 
 
 
 
 Kocsis Attila Dr. Jakab Csaba 

 polgármester jegyző 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet kihirdetve: 2010. december 20. 
 
Atkár, 2010. december 20. 
 

 

  
  

Dr. Jakab Csaba 
jegyző  


