Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól.
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 25. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés 1) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Nádudvar város Önkormányzata
Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 12/2013. (V.3.) önkormányzati
rendelet 26. § (3a) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a Nádudvar Városi Önkormányzat, valamint az
irányítása alatt működő valamennyi költségvetési szerveinek, és a többségi
befolyással rendelkező gazdasági társaságainak gazdálkodására.
2.§.
(1)A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2019. január 1-től a 2019. évi költségvetési rendelet
hatályba lépéséig az önkormányzat a 2019. évi gazdálkodásának
folyamatosságát a Nádudvar Városi Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2018. (II.23.) önkormányzati
rendelet eredeti előirányzatainak szintjén, időarányosan biztosítsa. Ezen
jogkörénél fogva az alábbiakat jogosult ellátni:
a)Nádudvar Városi Önkormányzat és intézményei bevételeit
folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait teljesítse,
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b)Az intézmények, a Nádudvari Nonprofit Kft. és a civil szervezetek
támogatását a 2018. évi eredeti előirányzati szinten biztosítsa.
c)A működési hiány finanszírozását a számlavezető pénzintézettel
érvényben lévő, illetve módosítás alatt lévő likvidhitel-keret szerződés
felhasználásával biztosítsa.
d)A közszférában foglalkoztatottak havi rendszeres illetménye, a
képviselő-testületi és bizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetése kizárólag a
2018. évi járandóságok és a Kttv., Kjt. és Mt. törvények szerinti soros
előlépésekkel, valamint a minimálbér növekményekkel megemelt összegben
fizesse ki.
e) A nem kötelező személyi juttatások kifizetését az átmeneti időszakra
szüneteltesse.
f)A jogszabályokban és a helyi rendeletekben meghatározott rendszeres
szociális juttatásokra a fedezetet biztosítsa.
g) Az idő közben kiírásra kerülő közfoglalkoztatáshoz szükséges
pályázatot beadja a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztályára, és az elbírálást követően a szerződéseket elfogadja. A 2018.
évi hatósági szerződések elszámolását, és az elért bevételek - a
közfoglalkoztatás tárgyi feltételeinek bővítéséhez – szükséges
visszaforgatására felhatalmazza a polgármestert.
i) A 2014-2020. uniós ciklusra megnyert projektek előrehaladása –
elsősorban a kivitelezések megkezdése, a közbeszerzési eljárások megindítása
terén - amennyiben képviselő-testületi döntéseket igényelnek és költségvetési
tételeket érintenek, rendkívüli testületi ülések összehívására sor kerülhet.
(2)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti
gazdálkodás időszakában a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvénynek, egyéb jogszabályoknak és az önkormányzati
rendeleteknek, határozatoknak megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
(3)Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2019. évi
költségvetés részét képezi, beépül a város 2019. évi költségvetésébe.
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3. §

A rendelet 2019. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a Nádudvar Város
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig
kell alkalmazni.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának hirdetőtábláján történik.
Nádudvar, 2018. december 14.
Vincze András
Jegyző
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