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Budakeszi Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának 

biztosítása érdekében a költségvetési gazdálkodás átmeneti gazdálkodásról a következőket 

rendeli el: 

  

1. § 

 

Az önkormányzat felhatalmazást ad a polgármesternek a városi önkormányzatot megillető 

bevételek beszedésére a Polgármesteri Hivatal és intézményei által, a kiadásoknak 2-3. §-okban 

meghatározott feltételekkel történő teljesítésére a Polgármesteri Hivatal és intézményei útján. 

 

2. § 

 

(1) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények működési kiadásaikat a 2016. 

évi alapvető működési kiadások eredeti előirányzata időarányos részeként teljesíthetik, 

kivéve az egyszeri juttatásként megállapított kiadási előirányzatokat. 

(2) A nem önkormányzati intézmények, alapítványok, társadalmi szerveződések részére 

kizárólag a 2016. december 31-ig megkötött megállapodások, önkormányzati kötelezettség-

vállalások alapján teljesíthető utalás. 

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál és az önálló intézményeknél összesen: 

450e Ft felhasználását engedélyezi illetményelőleg céljára.  

(4) Az intézményeknél egy dolgozó számára - kérelmére - engedélyezett illetményelőleg 

összege a kérelmező mindenkori besorolási illetményének 50 %-a, maximum 6 havi 

visszafizetési kötelezettség mellett. A Polgármesteri Hivatalnál az illetményelőleg 

kifizetésének módját a jegyző szabályozza a közszolgálati szabályzatban. 

 

3. § 

 

 A közalkalmazottak részére 2017. évben étkezési költségtérítés nem fizethető, a 

köztisztviselők részére cafetéria kifizetése a 2017. évi költségvetés elfogadása után 

teljesíthető. 

 

4. § 

 

(1) A jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felhalmozási feladatokkal kapcsolatban 

kifizethetők: 

a/ A 2016. évi előirányzat maradványok erejéig a ténylegesen elvégzett munkák értéke. 

b/ A 2016. december 31-ig megkötött szerződések alapján 2016. és 2017. évi ütem szerint 

elvégzett munkák ellenértéke. 

(2) A jóváhagyott, folyamatban lévő fejlesztési feladatokról szóló szerződésmódosítás nem 

irányulhat a 2016. december 31-ig megkötött szerződés 2017. évi pénzügyi ütemének 

növelésére. 
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5. § 

 

E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba és hatályát veszti a Budakeszi Város Önkormányzat 

2017. évi költségvetési rendeletének hatályba lépésével. 

 

 

 

                dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia               dr. Remete Sándor 

                   polgármester     jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendeletet 2016. december 22. napján kihirdettem. 

 

 

  dr. Remete Sándor 

 jegyző 

 


