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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2019. (XII.30.) önkormányzati r e n d e l e t e 

a 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról 

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 

módosított 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bekezdésének l.) pontja, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV tv. 25. §-a alapján a 2020. évi költségvetési gazdálkodásról a következőket 

rendeli el. 

 

1. § 

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 25. §-a alapján az alábbiak végrehajtására hatalmazza fel a polgármestert. 

A polgármester jogosult a 2020. évi végleges költségvetési rendelet megalkotásáig az 

Önkormányzatot közvetlenül megillető bevételek beszedése érdekében a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

2. § 

 

Intézményfinanszírozás 

 

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek folyamatos működéséhez 

szükséges önkormányzati támogatás alapját a 2019. évi költségvetési rendeletben eredeti 

előirányzatként megállapított, a szerkezeti változásokkal korrigált 2019. évi támogatási 

főösszeg képezi. A költségvetési szervek részére önkormányzati támogatásként a 2019. 

évi - előzőek szerint - korrigált dologi előirányzatok legfeljebb 1/12-e folyósítható 

havonta 

 

(2) Az átmeneti rendelet hatálya alatt csak a szerkezeti változással korrigált 2019. évi 

engedélyezett létszám foglalkoztatására lehet kötelezettséget vállalni. Az ehhez 

kapcsolódó személyi juttatásokhoz, munkaadót terhelő járulékokhoz folyósított havi 

támogatás összege nem haladhatja meg a 2019. évi korrigált előirányzat 1/12-ét. 

 

(3) A polgármester a költségvetési támogatás összegétől rendkívüli, a költségvetési szerv 

működőképességét veszélyeztető esetben 5.000 eFt összeghatárig eltérhet, mely 

intézkedéséről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén kell tájékoztatni. 

 

(4) A 5.000 eFt összeghatárt meghaladó módosítást igénylő esemény esetén a Képviselő-

testület soron kívüli ülésén gondoskodik a katasztrófa, rendkívüli körülmény 

elhárításáról. 

 

(5) A 2020. évi pályázati lehetőségek megtartása érdekében a pályázatokhoz szükséges saját 

erő vállalására - a jogszabályokban foglalt szigorítások figyelembevétele mellett - csak a 

Képviselő-testület jóváhagyásával van lehetőség. 
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(6) A Képviselő-testület 2020. január 1-jétől a köztisztviselői illetményalapot 50.000 

összegben határozza meg, az Önkormányzat köztisztviselői részére egységesen 10% 

illetménykiegészítést állapít meg. 

 

3. § 

 

Beruházások 

 

(1) A polgármester azon folyamatban lévő beruházások megvalósítására vállalhat 

kötelezettséget, melyek 2019. évben megkezdődtek, részben pályázati pénzeszközökből 

valósulnak meg, illetve a beruházáshoz rendelt önerő rendelkezésre áll. 

 

(2) A 2020. évre meghirdetett pályázatok előkészítéséhez szükséges források biztosítása 

érdekében a Képviselő-testület 8.000 eFt felhasználásához járul hozzá. 

 

4. § 

 

Az átmeneti rendelet hatálya alatt új feladat nem kezdhető. 

 

5. § 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a költségvetés likviditását biztosító - 

250.000 eFt forint alapú hitelkeret szükségszerű igénybevételére. 

 

6. § 

 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései 2020. január 1-jétől a 

2020. évi végleges költségvetési rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatók. 

A 2020. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló jelen rendelet alapján végrehajtott 

gazdasági események költségvetési kihatását a 2020. évi végleges költségvetésbe be kell 

építeni. 

 

 

Dr. Sztantics Csaba sk.                                                                        Szabó Zoltán Ferenc sk. 

          jegyző                                                                                                  polgármester 

 

 

 

Záradék: Megalkotta Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 19. 

napján megtartott ülésén. 

Kihirdetve: 2019. december 30. napján.  

 

 

 

Dr. Sztantics Csaba            

          jegyző 
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