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RENDELETE
Mátészalka Város Önkormányzata 2011. átmeneti gazdálkodásáról

A Képviselő-testület
az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. §
(1) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – a
költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly
fenntartása érdekében – a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályainak megállapítására a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek Mátészalka Város
Önkormányzata bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások
meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.
2. § (1) A Polgármesteri Hivatal, illetve az intézmények működési kiadásaira a
2010. évi eredeti költségvetési előirányzat időarányos része fordítható.
(2) Bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni a közalkalmazottak és
köztisztviselők előmenetelével – soros lépésekkel – kapcsolatos átsorolásokkal
együtt járó többletilletmények és a minimálbérek időarányos részére lehet.
(3) Mátészalka Város Képviselő-testületének fenntartása alá tartozó
intézmények körében nem rendszeres juttatásokat az intézményi bérszámfejtő
rendszerbe (IMI) csak a Jegyző (Intézményi, Közművelődési és Sportiroda)
ellenőrzését követően, a Polgármester jóváhagyása után lehet számfejtésre
feladni.
(4) Az átmeneti gazdálkodás időszakában az intézmények működési kiadásait
rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat,
közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra csak ezek
teljesítése után a dologi előirányzat időarányos részének maradványára lehet
kötelezettséget vállalni.
(5) Az egyéb dologi kiadások esetén (kivéve élelmiszer kiadások) 25 e Ft-nál
nagyobb összegre kötelezettséget vállalni a Jegyző (Pénzügyi Iroda)
véleményezése alapján csak a Polgármester előzetes írásos jóváhagyása után
lehet. A megrendelőt az intézmény gazdasági vezetőjének ellenjegyzésével kell
benyújtani, mely szerint a kiadásra a fedezet rendelkezésre áll.
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Záró rendelkezések
3. § A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján
megszűnik. Mátészalka Város 2011. évi költségvetési rendeletébe az átmeneti
gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell
illeszteni.
4. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az 1. § és a 2. § (1-2)
rendelkezéseit azonban 2011. év január 1. napjától kell alkalmazni.
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