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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi. XXXVIII. sz. törvény 76.§ és 77.§ alapján,
amennyiben a Képviselő-testület azon év január 1-ig nem állapította meg költségvetési rendeletét,
akkor az átmeneti gazdálkodásáról rendeletet alkothat.

A rendelet-alkotással a Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy a helyi
önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza
milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát és annak
időtartama alatt beszedett bevételeket, teljesített kiadásokat, a költségvetési rendeletbe kell
beilleszteni.

Ha a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotta meg és átmeneti
gazdálkodásáról rendeletet nem hozott, akkor a polgármester jogosult a bevételek beszedésére,
kiadások teljesítésére az előző évi előirányzat szerinti időarányos teljesítésre.

Tapolca Város Önkormányzata 2007. 03.23-i ülésén tárgyalt az új bölcsődei csoport indítási
lehetőségéről. 2007. június 29-i ülésén döntött a bölcsődénél lévő épületrész át- ill.,
"visszaalakításáról valamint biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet. A munkák befejeződtek, és

így minden rendelkezésre áll az új csoport indulásához. A bölcsődébe jelenleg felvett gyermekek
száma 44, jelenleg 3 felvételi kérelem vár elbírálásra.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló többször módosított 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 1.sz. melléklete értelmében a bölcsődében gyermekcsoportonként, melynek maximális
létszáma 10 fő lehet, 2 fő gondozónő foglalkoztatása szükséges, melynek biztosítása a működési
engedély kiadásának feltétele.



A jelenleg 3 csoportos bölcsődében 6 fő gondozónő dolgozik, ezért az új, negyedik csoport
működéséhez a két fő szakgondozónői létszám biztosítása indokolt. A város költségvetési
rendeletének elfogadása várhatóan február hónapban történik meg, a dolgozók alkalmazására viszont
már január 01-től sor kerül. Fenti indokok miatt az átmeneti időszakra rendelkezni kell a 2fő létszám
alkalmazásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet fentiek alapján az előterjesztés megvitatására és a határozati
javaslatok elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. évi
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
….…./2007.(…….) Kt. rendeletei közé iktatja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. január 01-től
negyedik bölcsődei csoportot hoz létre és a csoport működéséhez
szükséges 2 fő gondozónői létszámot ezen időponttól biztosítja.

Tapolca, 2007. november 30.

Ács János
Polgármester nevében

Sólyom Károly sk.
alpolgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

………/2007.(….) Kt.

rendelete

A 2008. évi átmeneti gazdálkodásról.

Tervezet

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 76-77. §-a alapján a 2008. évi átmeneti gazdálkodás szabályozására a következő rendeletet
alkotja:

Általános rendelkezések

1. §
A Képviselő-testület

(1) Az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek folyamatos működtetését
biztosítja.

(2) Az önkormányzati és intézményi működésben az alapfeladatok ellátásához a támogatás
összegét a 2007. évi módosított előirányzati szinten arányosan biztosítja.

(3) A városüzemeltetés, működtetés teljesítését a 2007. évi módosított előirányzati szinten,
arányosan biztosítja.

(4) Az átmeneti időszakban a biztonságos működést szolgáló (életveszélyes helyzetek elhárítása
miatti) karbantartási, felújítási feladatokat lehet megkezdeni, illetve elvégezni.

(5) Az átmeneti időszak pénzellátásában az intézményi kötelezettséggel terhelt
pénzmaradványokat figyelembe kell venni.

2. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmeneti időszakban keletkezett
bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszak időtartamát másfél hónapban állapítja meg: 2008. január 1. napjától 2008.
február 15. napja közötti időszakban.

(3) A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési
rendeletbe be kell illeszteni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetet az
átmeneti időszak lejártáig terjessze elő.

Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2) A költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg, de legkésőbb 2008. február 15-én e
rendelet hatályát veszti.



Jogharmonizációs záradék

4. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláirt Európai Közösségek legfontosabb
alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Tapolca, 2007. november 30.

Ács János
Polgármester nevében

Sólyom Károly Dr. I m r e László
alpolgármester jegyző


