
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

31/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő 

átmeneti időszak gazdálkodásáról 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§-ának felhatalmazása alapján, a 2015. évi önkormányzati 

költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszakra, Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) folyamatos működésének zavartalansága 

érdekében a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterére (a továbbiakban: 

polgármester), az Önkormányzatra mint jogi személyre (a továbbiakban: Önkormányzat), 

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri 

Hivatal), az önkormányzat költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szervek), 

megbízási szerződés alapján meghatározott feladatellátás tekintetében a Salgó Vagyon Kft-re, 

illetve átruházott hatáskör gyakorlása tekintetében a Gazdasági, Városfejlesztési, 

Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottságra. 

 

2.§ 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan 

beszedje és az esedékes kiadásait, folyamatosan finanszírozza. 

 

3.§ 

A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy a költségvetési szerv 

bevételeit folytatólagosan beszedjék és az esedékes kiadásaikat, folyamatosan finanszírozzák. 

 

4.§ 

A Közgyűlés a költségvetési szervek működésének folyamatos fenntartásához, a költségvetési 

szerv saját működési bevételének kiegészítésére önkormányzati támogatás folyósítását 

engedélyezi. 
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5.§ 

A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft-t, hogy az önkormányzat és a Salgó Vagyon 

Kft. között lévő megbízási szerződésben meghatározott feladatokkal összefüggésben a 

bevételeket folytatólagosan beszedje és a felmerülő költségeket, folyamatosan finanszírozza. 

 

6.§ 

(1) A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által 

végzett szolgáltatásokkal kapcsolatban – a megbízási szerződésben meghatározott 

feladatok 2015. évi folyamatos végzésének fenntartására – január hónapban legfeljebb 

6.000 ezer forint, február hónapban legfeljebb 6.000 ezer forint nagyságrendű 

számlakövetelés kifizetésére kerülhet sor. 

 

(2) A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére – az önkormányzattal kötött 

megállapodásban meghatározott feladatok 2015. évi folyamatos végzéséhez – 

önkormányzati támogatás folyósítására január hónapban legfeljebb 49.700 ezer forint, 

február hónapban legfeljebb 45.000 ezer forint összegben kerülhet sor. 

 

(3) A Salgótarján Néptáncművészetéért Közalapítvány részére – az általa 2014. évben ellátott 

feladatok 2015. évi folyamatos végzéséhez – önkormányzati támogatás folyósítására 

január hónapban legfeljebb 1.000 ezer forint, február hónapban legfeljebb 1.000 ezer 

forint összegben kerülhet sor. 

 

(4) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2015. évi zavartalan működésének 

biztosítása érdekében 2015. január hónapban legfeljebb 7.639 ezer forint, február 

hónapban legfeljebb 7.635 ezer forint önkormányzati támogatás folyósítható. 

 

(5) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére a közszolgáltatási szerződés alapján a 

parkfenntartás, a temetőfenntartás, valamint az utak, hidak fenntartási feladatai 

folyamatosságának biztosítása érdekében 2015. január hónapban legfeljebb 19.796 ezer 

forint, február hónapban legfeljebb 19.792 ezer forint önkormányzati támogatás 

használható fel. 
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(6) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatási feladatok 

ellátásának folyamatossága érdekében  2015. február hónapban legfeljebb 15.000 ezer 

forint visszatérítendő támogatás folyósítható. 

 

(7) A város területén az azonnali beavatkozást igénylő városüzemeltetési feladatok 

finanszírozása érdekében  2015. január hónapban legfeljebb 600 ezer forint, február 

hónapban legfeljebb 600 ezer forint összegű kötelezettségvállalásra kerülhet sor. 

 

(8) Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére – az önkormányzattal kötött 

megállapodásban meghatározott szociális, gyermekjóléti, valamint egészségügyi 

alapellátás feladataival kapcsolatos kiadásokhoz – önkormányzati hozzájárulásként 2015. 

január hónapban legfeljebb 35.600 ezer forint, február hónapban legfeljebb 17.000 ezer 

forint folyósítható. 

 

(9) Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére a Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzata illetékességi területéhez tartozó önkormányzati és jegyzői 

hatáskörben hozott határozatok alapján történő segélyek kifizetéséhez szükséges összeget 

havi ütemezésben biztosítani kell. 

 

7.§ 

Az önkormányzat költségvetési szervei részére folyósított önkormányzati támogatás csak az 

alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások 

finanszírozásához használható. Ezen túlmenően a költségvetési szerv vezetője kiadási 

kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ennek finanszírozására az önkormányzati támogatást 

még átmenetileg sem szükséges igénybe venni. 

 

8.§ 

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének Helyi Önkormányzat, illetve Önkormányzati 

Hivatal fejezetében tervezett, és a 2015. évben is jelentkező működési feladatok 

finanszírozása – a feladat folyamatos elvégzése érdekében – a szükséges mértékig, 

illetőleg szerződésben vállalt kötelezettségek nagyságrendjének megfelelően történhet. 
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(2) A Közgyűlés hozzájárul a „Tarjáni Városlakó” című újság 2015. január 1-től 2015. 

december 31-éig történő szerkesztésére, megjelentetésére és terjesztésére vonatkozó 

szerződéskötéshez legfeljebb havonta bruttó 480 ezer forint összeg  felhasználásával.  

 

(3)A Közgyűlés hozzájárul a Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft-vel 2015. január 1-től 2015. 

december 31-ig szóló, a Rádió Fócus elnevezésű helyi rádió műsorában heti egy 

alkalommal történő önkormányzatot érintő aktuális napi információk közzétételére 

vonatkozó szerződéskötéshez legfeljebb havi 700 ezer forint + ÁFA összeg 

felhasználásával. 

 

(4) A hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlással összefüggő 

költségek fedezetére legfeljebb 210 ezer forint használható fel. 

 

(5) A „GeoTur” – A Novohrad – Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése című projekt 

eszközeinek beszerzésére legfeljebb 18.893 ezer forint összeghatárig lehet kötelezettséget 

vállalni és kifizetést teljesíteni. 

 

(6) Az ÉRV Zrt. által 2013. évi és 2014. évi bérleti díjának terhére a bérelt víziközműveken 

felújítások várhatóak, amelyek finanszírozása, figyelemmel a keletkezett bérleti díjak 

összegére, a szükséges mértékig kerülhet sor. 

 

(7) A Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút I. ütem területrendezésével kapcsolatos 

költségek fedezetére legfeljebb 600 ezer forint használható fel. 

 

(8) Az Ipari Park úthálózat fejlesztés lezárásához kapcsolódó költségek fedezetére legfeljebb 

600 ezer forint használható fel. 

 

(9) Az önkormányzat – a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter előzetes jóváhagyása esetén – 

a Tarján Glass Kft. részére a frankfurti nemzetközi vásáron való részvételhez és 

termékfejlesztéshez 10.000 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

 

(10) A szilárd hulladéklerakó telepre a Komatsu rakodógép kerékgarnitúra cseréjére 

legfeljebb 3.310 ezer forint összeghatárig lehet kötelezettséget vállalni és kifizetést 

teljesíteni. 



(11) A Zagyvar6nai Sport Egyestilet r6szdre, a Magyar Labdarug6 Sz0vets6g 6ltal elfogadott

sportfejleszt6si program megval6sitfusirttoz kapcsol6d6an,1.812.797 foint onkormanyzati

trimogat6s foly6sit6srira ker0lhet sor.

(12)Az onkorm6nyzati gazd6lkod6s folyamatos pdnzell6tfsanak biztosft6sa 6rdek6ben a

rendelkez6sre 6116 hitelkeret figyelembe v6tel6vel foly6sz6mlahitel vehet6 ig6nybe.

e.$

A kor6bbi id6szakok kdzgyul6si dcint6seib6l fakad6, illet6leg szerz6ddsben v6llalt ds a 2015'

6vre 6thuz6d6an felmertil6 fehijit6si, beruhriz6si, valamint mtikoddsi 6s felhalmoz6si c6li

plrzeszkdz 6tad6st illlarrirriLztartfuson kfviilre, illetve a mrikdddsi 6s felhalmozrlsi c6lf

tilmogat6sok illlarrrhintart6son beltilre jogcimti kiad6sokat frnanszirozni kell. Ezen trilmen6

felhalmoz6si kdtelezetts6gv6llal6s csak a Kozgytil6s j6vrihagy6silt kovet6en enged6lyezett.

10 .$

A kdzigazgat6si 6s dnkorminyzati hat6s6gi feladat- 6s hat6skdr6k gyakorl6s6bol ad6d6

kiad6sokat a sziiks6ges mdrt6kig ftnanszirozni kell.

1  1 . $

A polg6rmester e rendelet korl6tait meghalad6an - a jegyzl jogi ellenjegyz6se mellett -

kizfu6lag akkor v6llalhat kdtelezettsdget, ha a k6telezetts6gv6llalds elmarad6sa a mtikoddsi

feladatok e\lfutdsfut veszdlyeztetnd, vagy ha a dOntds elmarad6sa az clnkorm6nyzatta n6zve

gazdasfugi h6tr6nyt, vesztes6get okozna.

1 2 . $

(1) E rendelet 2015. janu6r l. napjan ldp hat6lyba.

(2) E rendelet az onkormanyzat 2015. 6vre vonatkoz6 kdltsdgvet6si rendelete

hat6lybal6p6 s 6nek napj rin hathly 6t ve szti.

0r{'ov.
,,/ D6raOtt6

ee cdr. Gaal Zoltiln

jegyzopolg6rmester



Előzetes hatásvizsgálati lap 
 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
31/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő 

átmeneti időszak gazdálkodásáról 
 

előterjesztő: Dóra Ottó polgármester 
 
 

készült a Közgyűlés 2014. december 18-i ülésére 
 
 
Előzetes hatásvizsgálat: 
 

1. Társadalmi hatások - 
 

2. Gazdasági hatások - 
 

3. Költségvetési hatások: az előterjesztésben foglaltak szerint 
 

4. Környezeti és egészségi következmények - 
 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  - 
 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, illetve a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§-a 
alapozza meg.  
Annak érdekében, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadásáig tartó 
átmeneti időszak alatt szabályozott körülmények között kerüljön sor a gazdálkodás 
folyamatosságának fenntartására, rendeleti szabályozásra kerül sor. A szabályozás 
rendelkezik az önkormányzati feladatellátás folyamatosságának biztosításáról, illetve 
feltételeket szab azon feladatok megvalósítására, amelyek nem tartoznak közvetlenül az 
alapfeladatok közé, de a Közgyűlés az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalást fontosnak 
tartja.  
A rendelet megfelelő felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat bevételeit 
folytatólagosan beszedje, és kiadásait folyamatosan finanszírozza, illetve meghatározza, 
milyen intézkedésekre kerülhet sor a rendelet keretein belül. 
Amennyiben az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása elmaradna, csupán az 
előző évi kiadási előirányzatok arányos összegei jelentenének korlátot a felhasználásnak, 
amelyek, figyelemmel az árak változására, korlátoznák a felmerülő költségek 
finanszírozását, működési zavarokat okoznának, illetve olyan feladatok megvalósítása 
maradhatna el, amelyeket a Közgyűlés fontosnak tart. 

 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

- 
 
Utólagos hatásvizsgálat: 
Javasolt-e a rendelet utólagos hatásvizsgálata?    nem 
Amennyiben igen, ennek időpontja:  - 
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Amennyiben nem, rövid indokolás:  
Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt 
történt bevételi és kiadási elemek és kötelezettségvállalások tételesen beépülnek. Ezek nem 
önálló, elkülönített rendszerbe tartozó bevételi és kiadási tételek, hanem részei a részletes 
önkormányzati költségvetés éves előirányzatainak. 

 
Az előzetes hatásvizsgálati lapot kitöltötte: Telek László Közgazdasági irodavezető 
Jóváhagyta: 
 
Salgótarján, 2014. december 8. 



I N D O K O L Á S 

(a 31/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez) 

 

1.§-hoz 

 

E szakasz a rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmazza.  

 

2-5.§-okhoz 

 

A önkormányzati feladatellátás folyamatosságából adódóan a bevételek folyamatosan 

keletkeznek az önkormányzat számláján, függetlenül attól, hogy van-e elfogadott költségvetés 

vagy nincs. Felhasználási kötöttségű források az államháztartáson kívülről és belülről a cél 

megvalósításának érdekében érkeznek. 

A működési költségek finanszírozásának fedezeti igénye nem igazodik az új költségvetés 

elfogadásához, hanem a feladatellátás folyamatos vitele alapján rendszeresen jelentkezik. 

Az intézmények keretén belül ellátott feladatokkal kapcsolatosan a bevételek és kiadások is 

jelentkeznek, amelyeket folyamatosan fogadni és finanszírozni kell. 

A működési feladatok ellátásának folyamatos fenntartása, illetve, hogy a gazdálkodás az 

államháztartási törvény rendelkezésének megfelelően szabályos legyen, az önkormányzat 

részletes költségvetésének elfogadásáig tartó átmeneti időszakra, felhatalmazást kell adni a 

polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek a bevételek folyamatos fogadására, 

beszedésére, illetve a felmerülő kiadások finanszírozására. Amennyiben a folyó bevételek 

nem fedezik a folyó kiadásokat, a fedezet megteremtése érdekében az önkormányzat egyéb 

forrásaiból önkormányzati támogatás szükséges. 

A Salgó Vagyon Kft. által megbízási szerződés alapján ellátott vagyonkezelési feladatok 

elvégzésével összefüggésben a keletkező bevételek beszedésére, illetve a jelentkező kiadások 

finanszírozására a társaságot fel kell hatalmazni. 

 

6.§-hoz 

 

Azon önkormányzati feladatoknak az államháztartáson kívüli szervezeteken (Kft., alapítvány, 

társulás) keresztül történőn ellátása esetében is biztosítani kell a munkavégzés 

folyamatosságát. Mivel az önkormányzat 2015. évi részletes költségvetése még nem ismert, a 

felhasználható források mértékét korlátozni kell. 
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7-8.§-okhoz 

 

A költségvetési szerveknél az átmeneti időszakban saját bevételek is keletkezhetnek, 

amelyeket - ha felhasználási kötöttség nem terhel - a gazdálkodás folyamatos finanszírozásába 

be kell vonni. A bevételekkel nem fedezett folyó költségek finanszírozására szükséges 

pénzeszközöket az önkormányzat más forrásaiból biztosítja, amelynél megkötés, hogy az 

önkormányzati támogatás csupán az alapfeladatok kiadásaira használható fel. 

A szabályozási feltétel, hogy a költségvetési szervek csupán olyan új feladatok elvégzésére 

vállalhatnak kötelezettséget, amelyekkel kapcsolatosan felmerülő költségek finanszírozásához 

még átmenetileg sincs szükség önkormányzati támogatásra. 

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetén belül, ahol kiadási determinációk jelentkeznek, 

(hatósági eljárás miatt, szerződések, megállapodások következtében) az elégséges forrásokat 

biztosítani kell. 

Az egyéb feladatellátás esetében (pl. vagyonműködtetési kiadások) a fedezetet a szükséges 

mértékig kell rendelkezésre bocsátani. 

A szabályozás külön rendelkezik azokról a feladatokról, amelyekre vonatkozóan az átmeneti 

időszakban kötelezettségvállalást engedélyez. Ezek esetében meghatározzák a felhasználható 

forrás összegét. 

A gazdálkodás folyamatosságának biztonsága érdekében, hitelszerződésben rendelkezésre 

álló folyószámlahitel igénybevételét indokolt engedélyezni. 

 

9.§-hoz 

 

A korábbi közgyűlési döntések, illetve megkötött szerződések miatt jelentkező működési és 

felhalmozási kiadások determinációt jelentenek az átmeneti gazdálkodás időszakában. A 

feladatellátás folyamatosságának fenntartása érdekében a szükséges forrásokat biztosítani kell 

a kifizetésekhez. Ezeken a determinációkon túlmenően kötelezettségvállalás nem 

engedélyezett, hiszen a működési és felhalmozási feladatokat a részletes költségvetési 

rendelet fogja tartalmazni. 

Amennyiben időközben olyan feladat jelentkezik, amellyel kapcsolatosan a döntéshozatal 

nem tűr halasztást, a kötelezettségvállalási dokumentum aláírása előtt be kell szerezni a 

Közgyűlés döntését. 
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10.§-hoz 

 

E szakasz a hatósági hatáskörök gyakorlásából eredő finanszírozási feladatról rendelkezik. 

 

11.§-hoz 

 

Az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt kialakulhat olyan rendkívüli helyzet, amikor nem 

várható be a Közgyűlés előzetes döntése a kötelezettségvállalással kapcsolatosan, hiszen az 

önkormányzati érdek érvényesítése, érvényesíthetősége szempontjából haladéktalanul döntést 

kell hozni, mivel a döntés elmaradása előnyvesztést, esetleg kárt okoz, illetve később jelentős 

többletkiadást eredményez. Ezen helyzetek kezelése érdekében indokolt a polgármester 

részére kötelezettségvállalási jogosítványt biztosítani, amelynek feltétele a jegyző jogi 

ellenjegyzése. 

 

12.§-hoz 

 

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 


