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27/1994.(XII.01.) sz. rendelet 

az 1995. évi átmeneti gazdálkodásról 
A Bp. XVIII.ker. Képviselő-testülete - hivatkozva az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII.tv. V. fejezet 76 §-
ában foglaltakra - a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében az 
átmeneti gazdálkodást az alábbiak szerint határozza meg. 
1. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a XVIII. kerületi Önkormányzat bevételeinek 
folytatólagos beszedésére és a kiadások 3-8. §-okban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére. 
2. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a XVIII. kerületi önállóan gazdálkodó 
intézmények bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 3-8.§-okban meghatározott feltételekkel 
történő teljesítésére az önállóan gazdálkodó intézmények útján. 
3. § 1. A költségvetési intézmények működési kiadásainak finanszírozására a    tényleges létszám és 
besorolás melletti bérköltség és TB vonzaton túl a dologi kiadásoknál a funkciózavar nélkül átmenetileg 
halasztható kiadások felfüggesztésével kalkulált összegben kerül sor az 1. sz. melléklet szerint. 
 2. A költségvetési intézmények részére a jóváhagyott, folyamatban lévő felújítási és fejlesztési 
feladatokra költségvetési támogatás csak a jegyző és a felelős polgármester ellenjegyzésével kiadott 
polgármesteri engedéllyel utalható. 
4. § A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira összességében az 1994. évi módosított előirányzat 
időarányos része fordítható. 
5. § Nem önkormányzati vállalatok,intézmények  egyéb szervek részére kizárólag az 1994. december 1-ig 
megkötött megállapodások, Képviselő-testületi határozatok alapján történhet utalás. 
6. § Új ( december 1-ig nem szerződött ) fejlesztésekre szerződéses kötelezettség nem vállalható. 
7. § 1. A jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan 
kifizethetők: 
 a./ Az 1994. évi előirányzat-maradványok  erejéig a  tényleges teljesítésnek megfelelően, 
 b./ Az 1994. december 1-ig megkötött szerződések 1995. évi ütemezése szerint elvégzett munkák 
ellenértéke,   
  c./ Az érvényes határozatok szerinti kötelezettségek. 
 2. A jóváhagyott, folyamatban lévő fejlesztési feladatoknál a szerződésmódosítás nem irányulhat 
az 1994. december 1-ig megkötött szerződés 1995. évi ütemének a növelésére. 
 3.  7 Mft értékben sor kerülhet azon felújítási munkák előkészítésére, amelyeknél az előkészítés 
elmaradása meghiúsulást, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne. 
Vegyes záró rendelkezések 
8. § Ha a 6. § 1. bekezdése alapján történt kifizetések meghaladják az adott fejlesztési feladatra az 1994. évi 
költségvetésben   jóváhagyott előirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani. 
9. § A rendelet 1995. január 1-jétől a XVIII. kerületi Önkormányzat 1995. évi költségvetési rendeletének 
elfogadásáig hatályos. 
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I N D O K O L Á S 

A rendelettervezet az 1994. év eleji átmeneti - a XVIII. kerületi Önkormányzat, valamint intézményeinek 
költségvetésére vonatkozó rendeletek  megalkotásáig tartó - időszak finanszirozására és költségvetési 
gazdálkodására javasol szabályozást. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok 
elkerülése. 
Ennek elérését legjobban olyan szabályozás segíti mely egyrészről a működés pénzügyi feltételeit, a 
Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények likvidítását biztosítja, másrészről a költségvetés 
elfogadásáig a kötelezettségvállalásokat és a kiadásokat korlátozza annak érdekében, hogy a költségvetés 
elfogadásáig a körülményekhez képest maximális döntési szabadságot fenntartsa. 
1-2. §-hoz A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek a bevételek folytatólagos 
beszedésére, ez a zavartalan működés előfeltétele ennek korlátozása  nem indokolt. A kiadások vonatkozásában 
meghatározott a további paragrafusokban részletezett feltételeket /korlátozásokat/ határoz meg annak érdekében, 
hogy az 1995. évi költségvetés elfogadásáig ne történhessenek olyan kötelezettségvállalások, illetve kiadások 
amelyek szűkítik a Képviselő-testület költségvetés elfogadására vonatkozó döntési szabadságát. 



3. §-hoz Az átmeneti gazdálkodás időszakában a zavartalan működést biztosító finanszírozás alapvetően 
pénzügytechnikai kérdés és az éves költségvetés vonatkozásában nem jelent elkötelezettséget. Amennyiben az 
1994. évi költségvetés elfogadásánál az adott intézmény /Hivatal, szakfeladat/ működési kiadásaira az átmeneti 
gazdálkodás időszakában folyósítottnál - az időarányokat figyelembe véve - kisebb érték kerül meghatározásra, 
úgy egyszerűen időleges túlfinanszírozás történik, mely könnyedén korrigálható. 
Az intézmények finanszírozásánál javasolt értékek a tényleges létszám és besorolás szerinti bérköltség, a dologi 
kiadásoknál pedig az összes két hónapra funkciózavar nélkül halasztható kiadás felfüggesztésének 
figyelembevételével készült.    
Szigorítással - jegyzői ellenjegyzéssel kiadott polgármesteri engedéllyel - javasol fedezetet adni a folyamatban 
lévő intézményfelújítási és fejlesztési feladatokhoz. 
4-5. §-hoz A nem önkormányzati intézményeknek nyújtott támogatás az Önkormányzat működése 
szempontjából másodlagos, az ezekre vonatkozó döntés a költségvetés elfogadásáig halasztható. 
Ezért a nem önkormányzati intézmények, vállalatok, alapítványok egyéb szervek részére utalást, csak 1994. 
december 1-ig megkötött megállapodások,  
Képviselő-testületi kötelezettségválalások esetén engedélyez. 
E támogatások céljellegűk miatt évente rendeleti szabályozást tesznek szükségessé. Ugyanakkor lehetővé kell 
tenni a határidős kötelezettségek teljesítését. 
7. §-hoz Az önkormányzati fejlesztési feladatok finanszírozásának, kötelezettségválalásának átmeneti szabályait 
részletezi: 
A folyamatosságot biztosítja azzal, hogy megengedi a folyamatban lévő fejlesztési kiadásoknál a kifizetést, az 
1994. évi előirányzat maradványok, az 1994. december 1-ig megkötött szerződések 1994-95. évi üteme szerint 
elvégzett munkákra, a jogerős határozatok szerinti kötelezettségekre. 
Ugyanakkor korlátozza a kötelezettségvállalás mértékét a szerződésmódosítás tilalmával. 
Előfordulhat, hogy az átmeneti időszakban egy adott fejlesztési feladatra történt kifizetések meghaladják az 1994. 
évi költségvetésben jóváhagyásra kerülő előirányzatokat. A költségvetésben kialakuló ágazati arányok védelmét 
biztosítja az a szabályozási javaslat, mely szerint a "túlköltés"-t ágazaton belüli átcsoportosítással kell rendezni. 
8. §-hoz A rendelet időbeni hatálya 1995. január 1-jétől a XVIII. kerületi Önkormányzat 1994. évi költségvetési 
rendeletének megalkotásáig terjed. 
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