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SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 

S z e n t e s 
 

Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) 
bekezdése szerint „a jegyzõ által elkészített költségvetési rendelettervezetet a 
polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselõ-testületnek. Ha a költségvetési törvény 
kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor a benyújtási határidõ a költségvetési 
törvény kihirdetését követõ 45. nap.” 

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetési törvényjavaslatának tárgyalása, részletes vitája 
még folyamatban van, így az Önkormányzat költségvetése 2006. évben már nem 
készülhet el, ezért a rendelet megalkotásáig az intézmények folyamatos mûködtetése, a 
megkezdett beruházások folytatása érdekében szükséges a 2007. évi gazdálkodásról 
szóló átmeneti rendelet megalkotása. 
 
A 2007. évi állami költségvetés Önkormányzatot érintõ hatásai, a szakmai törvényekbõl adódó 
feladatokhoz kapcsolódó források, másrészt az átengedett bevételek nagysága ezen 
idõszakban pontosan még nem ismert, így szükséges az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet megalkotása kapcsán a likviditás biztosítása érdekében is intézkedni. 
 
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló rendeletének megalkotásáig kiemelt 
figyelmet kell fordítani az intézmények alapmûködéséhez szorosan kapcsolódó kiadások 
teljesítésére. A 2006. évben megkezdett - a pályázati pénzekhez kapcsolódó - beruházások 
ütem szerinti folytatásán túl új beruházás nem indítható. 
 
A fentiek alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. §-ban 
foglaltaknak megfelelõen javaslom a Tisztelt Képviselõ-testületnek az Önkormányzat 2007. évi 
költségvetési gazdálkodásról szóló átmeneti rendelet megalkotását. 
 
 
S z e n t e s, 2006. december 3. 
 
 
                                                                                                 Szirbik Imre 
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Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
…/2006. (…) ÖR 

r e n d e l e t e 
a 2007. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról 

 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségû szervek feladat- és hatáskörérõl szóló módosított 1991. évi XX. tv. 138. § (1) 
bekezdésének l.) pontja alapján Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
megalkotja a 2007. évi költségvetési gazdálkodásról szóló átmeneti rendeletét. 
 

1. § 
 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdése alapján az alábbiak végrehajtására hatalmazza fel a 
polgármestert. 
A polgármester jogosult a 2007. évi végleges költségvetési rendelet megalkotásáig az 
Önkormányzatot közvetlenül megilletõ bevételek beszedése érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

2. § 
 

Intézményfinanszírozás 
 
(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek - ide értve a Polgármesteri 

Hivatalt is - folyamatos mûködéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját a  
2006. évi költségvetési rendeletben eredeti elõirányzatként megállapított, illetmény 
emelésekkel, valamint a szerkezeti változásokkal korrigált 2006. évi támogatási fõösszeg 
képezi. Az önkormányzati költségvetési szervek részére önkormányzati támogatásként 
havonta a 2006. évi - fentiek szerint - korrigált összegek legfeljebb 1/12-e folyósítható. 

 
(2) A polgármester a költségvetési támogatás összegétõl rendkívüli, a költségvetési szerv 

mûködõképességét veszélyeztetõ esetben 2.000 eFt összeghatárig eltérhet, mely 
intézkedésérõl a Képviselõ-testület legközelebbi ülésén beszámol. 

 
(3) A 2.000 eFt összeghatárt meghaladó módosítást igénylõ rendkívüli esemény esetén a 

Képviselõ-testület rendkívüli ülésén gondoskodik a katasztrófa, rendkívüli esemény 
elhárításáról. 

 
(4) A 2007. évi pályázati lehetõségek megtartása érdekében a pályázatokhoz szükséges saját 

erõ vállalása pályázatonként 3.000 eFt értékhatárig a polgármester írásos hozzájárulásával 
történhet, ezt meghaladó értékhatár esetén a Képviselõ-testület engedélyezése szükséges. 

 
(5) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a mûködtetés 

folyamatosságának biztosítására, a pályázatokkal összefüggõ feladatok megvalósítására 
(elõfinanszírozás) a számlavezetõ pénzintézettõl 800 millió Ft keretösszeg erejéig 
folyószámla-hitel vehetõ igénybe. A hitel igénybevételének alakulásáról a polgármester a 
2007. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásával egyidejûleg köteles számot adni. 

 
(6) A szennyvízcsatorna beruházást érintõ fizetési kötelezettséggel összefüggésben (pályázati 

pénzek, ÁFA elõfinanszírozás) legfeljebb 350.000 eFt rövid lejáratú hitel vehetõ igénybe, 
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melyrõl a polgármester a 2007. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásával 
egyidejûleg köteles számot adni. 

 
 

3. § 
 

Beruházások 
 
A polgármester azon folyamatban lévõ beruházások megvalósítására vállalhat kötelezettséget, 
melyek 2006. évben megkezdõdtek, valamint részben pályázati pénzeszközökbõl valósulnak 
meg. 

4. § 
 
Az átmeneti rendelet hatálya alatt új feladat nem kezdhetõ. 
 

5. § 
 
Ezen rendelet a megalkotása napján lép hatályba, rendelkezései 2007. január 1-jétõl a 2007. évi 
végleges költségvetési rendelet megalkotásáig alkalmazhatók. 
A 2007. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló jelen rendelet alapján végrehajtott 
gazdasági események költségvetési kihatását a 2007. évi végleges költségvetésbe be kell 
építeni. 
 
 
Dr. Sztantics Csaba                                                                                              Szirbik Imre 
          jegyzõ                                                                                                         polgármester 
 
 


