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.. 25/2021.(Xl1,19,) önkormányzati r e n d e I e t e
az Onkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásának szabáIyairól
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztaftásrót szóló 2011, évi CXCV.
töruény 25. §-áóan kapoft felhatalmazás alapján Balassagyarmat Város önkormányzat 2022. évi
költségvetésének átmeneti gazdálkodásáról a következő re ndeletet alkotja :

í.§
rendelet hatálya Balassagyarmat
4Önkormányzatának
irányítása

Város Önkormányzatára, valamint Balassagyarmat Város

alá taftozó költségvetési szerueire terjed ki.

2.§

A

Képviselő-testütet felhatatmazza

a

pollgármestert,

bevétele it folytatól ag osa n be szedje, ki ad ásait íelJesífse.

hogy Balassagyarmat Város

önkormányzatának

3,§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fenntartásában működö

intézmények részérea finanszírozást kizárólag a működést biztosításához elengedhetetlen méftékben
biztosÍtsa, illetve vis-maior esetében soron kívül íel.1'esiíse.Az önkormányzat működési kiadásait a
töruényi elöírásoknak megfelelöen, de csak a szükséges és e/égségesösszegben teljesítse. Az
önkormányzat fenntartásában múködö intézmények csak a müködésükhöz elengedhetetlentll szükséges
és a pályázati forrással fedezeft kiadásokra vállal h atn ak kötelezeftséget.

(2) A 2022, évi költségvetési rendelet megalkotásáig csak a folyamatban lévó beruházásokra és a pályázat
benyújtáshoz szükséges előkészítő munkák kiadásaira, valamint az elnyert lJniós 'foirások

felhasználásához kapcsolódóan teljesíthető felhatmozásijellegü kifizetés. Az lJniói pályázatok esetében
a rendelkezésre állÓ maradvány és a támogató szeruezet részérebenyújtott többlet támogatási igény
erejéig teljesíthetö kifizetés.

(3) A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a folyamatban lévö müködési cétt szolgáló Uniós
projektek forrásai a rendelkezésre álló forrás erejéig felhasznáthatók. A források fethasinálásához
kapcsolódóan teljesíthető működési jellegű kifizetés.

(4) A Képviselö-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat egyéb működési kiadásai
tekintetében 10 millió Ft értékhatárig - a Képviselö-testület utólagos Iap*oztatása metlett _
köte

l e z ett

séget

v á l l a lj o n.

(5) A KéPviselö-testület felhatalmazza a potgármestert, hogy
fedezett - feladatok kiad ási előirányzatira kötelezeftséget

(6) A kiadások
b

vállatjon.

-

normatív támogatással

teljesítésérea bevételek függvényébenkerülhet so4 és az önkormányzat

izto n ság a ne m ve szélyeztethetó,

A felhatalmazás időtaftama
végre h ajtása ké nt kel l

(1) A

a 2022, évben indutó

e l szá m

4,§

alatt beszedeft bevéteteket és tetjesített kiadásokat
ol n i.

a 2022. évi költségvetés

5.§

a Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2021, évi költségvetéséröt szóló
rendelet 12. § (1) bekezdés rendelkezése alkalmazásának határidőjét a 2022. évi

KépviselŐ-testület

6/2021.(11.22.)

gazdálkodásának

költségvetés hatályba lépéséneknapjáig meghosszabbítja.

(2)

A

a Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2021, évi költségvetéséről szóló
rendelet 12. § (3) bekezdés rendelkezése alkalmazásának határidejét a 2022. évi

Képvisető-testület

6/2021.(11.22,)

költségvetés hatályba lépéséneknapjáig meghosszabbítja.

6.§

Ez a rendelet 2022. január l-jén lép hatályba, és Balassagyarmat Város Önkormányzata 2022. évi
költségvetési rendelete hatályba lépéséneknapján hatályát veszti.
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kihirdetve:

Balassagyarmat, 2021. december hó 19. napján
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