DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2011.(XII.20.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Demecser Város Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásról
Demecser
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX.
törvény 138. § (1) bekezdése l) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi
XXXVIII. törvény 76.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§.
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi
keretek között beszedje, és kiadásait az előző évi kiadási előirányzatokon
belül teljesítse.
A Szociális Alapszolgáltatási Központnál 2011.évben engedélyezett 9 fő
szakmai létszámot 2012.évre is engedélyezi finanszírozni.
2.§
Az átmeneti gazdálkodás időszakában a folyamatban lévő, több éves
pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére
kifizetéseket a korábbi évben vállalt kötelezettségnek megfelelően
teljesíthetők.
3.§
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi
költségvetésből meghatározott feladatra kapott és a pályázatokkal összefüggő
és a Képviselő-testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó
intézkedéseket a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye.

4.§
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Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában
teljesített kiadásokat és realizált bevételeket be kell illeszteni.
5.§
Ez a rendelet a 2012. január 1. napján lép hatályba, és rendelkezéseit a
2012. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.
Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2011. december 20. napján kihirdettem:
Barabás Jánosné dr.
jegyző
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
-

A 27/2011.(XII.20.) Önkormányzati rendelethez-

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:
Demecser
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet
megalkotása lehetőséget teremt a 2011. évi szinten a bevételek
beszedésére és a kiadások teljesítésére.
II.GAZDASÁGI HATÁSOK:
Biztosított év elejétől a gazdálkodás jogi alapja.
III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:
2012. évben az első munkanaptól folyamatos a működés.
IV.KÖRNYEZETI HATÁSOK:
Nincs.
V.EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:
Nincs
VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:
Nem ismert a rendelet-tervezet szempontjából adminisztratív terhet
növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás.
VII.JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A
JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE
A törvényi szabályozásnak megfelelően célszerű a rendeletet
megalkotni.
VIII.JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI,
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi
és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a
végrehajtásnak.
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INDOKOLÁS
-

A 27/2011.(XII.20.) Önkormányzati rendelethez1.§

A polgármester felhatalmazást kap a 2011. évi szinten a bevételek
beszedésére és a kiadások teljesítésére.
2.§
A folyamatban lévő beruházások kiadásának teljesítésére ad a Képviselőtestület felhatalmazást.
3.§
A meghatározott feladatra kapott és a pályázatokkal összefüggő kiadások
teljesítésére ad felhatalmazást.
4.§
A 2012. évi költségvetési rendeletbe a 2012. január 1-től befolyt bevételeket
és teljesített kiadásokat be kell építeni.
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