
 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
45/2018.(XII.22.) önkormányzati   r e n d e l e t e 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 25.§-ában kapott felhatalmazás alapján Balassagyarmat Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének átmeneti gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
bevételeit folytatólagosan beszedje. 
 

2. § 
 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fenntartásában működő 

intézmények részére a finanszírozást kizárólag a működést biztosításához elengedhetetlen 
mértékben biztosítsa, illetve vis-maior esetében soron kívül teljesítse. 
Az önkormányzat működési kiadásait a törvényi előírásoknak megfelelően, de csak a szükséges és 
elégséges összegben teljesítse.  
Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények csak a működésükhöz elengedhetetlenül 
szükséges kiadásokra vállalhatnak kötelezettséget. 

(2) A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig csak a folyamatban lévő beruházásokra és a 
pályázat benyújtáshoz szükséges előkészítő munkák kiadásaira teljesíthető felhalmozási jellegű 
kifizetés. 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat egyéb működési 
kiadásai tekintetében 5 millió Ft értékhatárig – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 
kötelezettséget vállaljon. 

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Civitas Fortissima jubileumi 
ünnepségsorozathoz kapcsolódóan 15 millió Ft értékhatárig – a Képviselő-testület utólagos 
tájékoztatása mellett – kötelezettséget vállaljon. 

(5) A kiadások teljesítésére a bevételek függvényében kerülhet sor, és az Önkormányzat 
gazdálkodásának biztonsága nem veszélyeztethető. 

 
3. § 

A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2019. évi költségvetés 
végrehajtásaként kell elszámolni. 
 

4. § 
A Képviselő-testület a Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 
8/2018.(II.26.) rendelet 12.§ (1) bekezdés rendelkezése alkalmazásának határidejét a 2019. évi 
költségvetés hatályba lépésének napjáig meghosszabbítja.   
 

5. § 
 
E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és Balassagyarmat Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetési rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti. 
 
 
 
 

/: Medvácz Lajos :/     /: dr. Varga Andrea :/ 
       polgármester               jegyző 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2018. december hó 22. napján. 
 
 
         /: dr. Varga Andrea :/ 
          jegyző 


