
Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

25/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete  

a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról 

  

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 25.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Bocskaikert Községi Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat 

által irányított költségvetési szervekre terjed ki. 

 

(2) Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit, hogy az Önkormányzat és a 

költségvetési szervek bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és 

kiadásait – külön eljárás nélkül – folytatólagosan teljesítse. 

 

2. § 

 

(1) A személyi juttatás és járulékai előirányzata a 2. bekezdés kivétel a hatályos 

központi jogszabályok szerint teljesíthetőek. 

 

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére az átmeneti időszakban az 

illetményalap és illetménykiegészítés mértéke a Képviselő-testület által a 2017. 

évben elfogadottak szerint teljesíthetőek.  

 

3. § 

 

(1) A dologi kiadások a 2017. évi bázis előirányzatok szintjén teljesíthetőek. 

 

(2) A nyertes pályázatok kiadási előirányzatai (személyi juttatás, járulékok, dologi, 

beruházás, felújítás) a támogatási szerződések szerint teljesíthetőek. 

 

4. § 

 

A 2018 évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási 

feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély 

elhárítási, valamint a Képviselő-testület által elhatározott feladatok kivételével. 

 

5. § 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással, 

forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban 



elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2018. évi költségvetési rendelet 

megalkotása előtt megtegye. 

 

6. § 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos üzemeltetési és 

eredményes közbeszerzési szerződéseket a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt 

megtegye. 

 

7. § 

 

 Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és 

beszedett bevételeket be kell illeszteni. 

 

 

8. § 

 

(1) Jelen rendelet 2018. január 1-n hatályba. 

 

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2018.évi költségvetésről szóló rendelet hatályba 

lépéséig kell alkalmazni. 

 

 

Bocskaikert, 2017. december 21. 

 

    Szőllős Sándor     Baloghné Kiss Judit 

                polgármester                                                                    jegyző 

          

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet 2017. december 22.-én  kihirdettem. 

Bocskaikert, 2017. december 22. 

      Baloghné Kiss Judit 

                             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


