
 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/1999 (III. 2.) SZ. RENDELET 

47/1998. (XII. 22.) sz. rendelet 
 az 1999. évi átmeneti gazdálkodásról 

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
1992. XXXVIII. tv. V. fejezet 76. §-ában foglaltak alapján - 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 3-9. §-okban meghatározott feltételekkel történő 
teljesítésére. 
2. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a XVIII. kerületi önállóan gazdálkodó 
intézmények bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások 3-9. §-okban meghatározott 
feltételekkel történő teljesítésére az önállóan gazdálkodó intézmények útján. A rendelet 3.sz. 
melléklete a tervezett bevételeket tartalmazza főbb bontásokban. 
3. § 1. A költségvetési intézmények működési kiadásait és támogatását az 1. sz. melléklet szerint 

határozza meg a Képviselő-testület. 
 2. Az intézmények részére jóváhagyott 1. sz. mellékletben szereplő előirányzatokat összesítve 

a havi pénzügyi tervezés során figyelembe kell venni. A részletezést az intézmények 
vonatkozásában a 4. sz. melléklet tartalmazza.  

4. § A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 2. sz. melléklet szerinti összegek fordíthatók. A 
bér és bérjellegű kifizetések a jogszabályokban kötelezően előírtakat nem haladhatják meg. 
5. § Nem önkormányzati intézmények, vállalatok , alapítványok, egyéb szervek részére kizárólag 
az 1998. december 11-ig megkötött megállapodások, Képviselő-testületi kötelezettségvállalások 
alapján történhet utalás. 
„Támogatások, pályázatok, egyéb kiadások” keret terhére 1999. januárban és februárban 2-2 millió 
forint összeg kerülhet kifizetésre. 
6. § 1. A jóváhagyott folyamatban lévő önkormányzati fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan 
kifizethetők: 
 a.) Az 1998. évi előirányzat-maradványok erejéig a tényleges teljesítésnek megfelelően. 
 b.) A Képviselő-testület hatályos határozatai szerinti kötelezettségek. 
 2. A jóváhagyott, folyamatban lévő fejlesztési feladatoknál szerződésmódosítás nem irányulhat 

az 1998. december 11-ig megkötött szerződés 1999. évi ütemének a növelésére. 
Vegyes záró rendelkezések 
7. § Ha a 6. § 1. bekezdése alapján történt kifizetések meghaladják az adott fejlesztési feladatra az 
1998. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatot, akkor azt ágazaton belüli átcsoportosítással kell 
biztosítani. 
8. § Az általános tartalék a nem tervezhető kiadások fedezetét biztosítja. Ennek felhasználásáról a 
polgármester jogosult dönteni, annak figyelembevételével, hogy csak a halasztást nem tűrő kiadások 
teljesíthetők. Az átmeneti időszakban a polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet 
(minden testületi ülésen) a felhasználás mértékéről. 
9. § A rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba, és a XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 1999. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig érvényes. 
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I N D O K O L Á S 

A rendelet az 1999. év eleji átmeneti - a XVIII. kerületi  Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat, 
valamint intézményeinek költségvetésére vonatkozó rendeletek megalkotásáig tartó - időszak 
finanszírozását és költségvetési gazdálkodását szabályozza. A szabályozás alapja a jogszabályi 
rendelkezés, 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 likviditását 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 korlátozását semmi nem indokolja. A 
kiadások vonatkozásában meghatározott, a további paragrafusokban  részletezett feltételeket 
(korlátozásokat) határoz meg annak érdekében, hogy az 1999. 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. 
Az intézmény finanszírozásánál javasolt értékek számítása a kiadások bázis szintjéből indul ki a 
jelentős súlyú bázishoz viszonyított eltérések - így elsősorban a közalkalmazotti törvény által előírt 13. 
havi illetmény fizetés - költségnövelő hatásának figyelembevételével. A finanszírozás az intézmények 
saját bevételeivel nem számol. 
5. §-hoz A nem önkormányzati intézményeknek nyújtott támogatás az Önkormányzati 
működése szempontjából másodlagos, az ezekre vonatkozó döntés a költségvetés elfogadásáig 
halasztható.  
A Vagyonkezelő RT-vel történő elszámolásokat az 1998. évben érvényes szerződés alapján kell 
végrehajtani. Az elidegenítésnél minimális bevétellel, bérleti díjaknál az 1998. évi átlagbevétellel 
számoltunk. 
7. §-hoz Az önkormányzati fejlesztési feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának 
átmeneti szabályait részletezi: 
A  folyamatosságot biztosítja azzal, hogy megengedi a folyamatban lévő fejlesztési kiadásoknál a 
kifizetést, az 1998. évi előirányzat maradványok, 1998. december 11-ig megkötött szerződések 1998. 
év üteme szerint elvégzett munkákra, a hatályos határozatok szerinti kötelezettségekre. 
Ugyanakkor korlátozza a kötelezettségvállalás mértékét a szerződésmódosítás tilalmával. 
8. §-hoz Szükségszerű általános tartalék keret biztosítása a nem számszerűsíthető, illetve 
váratlan kiadások fedezetére. 
9. §-hoz A rendelet időbeni hatálya 1999. január 01-jétől a XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 1999. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig terjed. 
 
B u d a p e s t ,  1998. december 17. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
 


