
Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
12 / 2011. ( XII.15. ) önkormányzati rendelete 

 
 a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról 

 
 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 
1990. évi LXV.tv.16.§ (1) bekezdésében valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében a 76.§ - ában kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzat és intézményei 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról az alábbiakban rendelkezik: 
 

1. § 
 
 
(1.) Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy 2012. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az 
önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait –külön 
eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse. 
 
(2.) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények a 2012. évi 
finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási 
előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodási időszakban 
finanszírozható továbbá a közalkalmazottak jogállásártól, valamint a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvények, képviselő-testület hozott döntése szerint az őket megillető 
juttatások, valamint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége is.  
 
(3.) A 2012. január 1-jétől esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről 
alkotott törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések a költségvetési intézmények 
és a körjegyzőség dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók. 
 
(4.)  A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 
2012. évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők. 
 
(5. ) Az átmeneti gazdálkodás időszakában  az önkormányzat 2011. évi költségvetésben 
szerepelő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2011. évre jóváhagyott előirányzatok 
maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak 
megfelelően teljesíthetők. 
 
(6.) Az átmeneti gazdálkodás időszakában  a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással 
járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt 
kötelezettségeknek megfelelően teljesíthetők. 
 
(7.) Az átmeneti gazdálkodás időszakában  - a képviselő-testület - a 2011. november 24-én a 
létszámcsökkentésről hozott határozatában foglaltakra figyelemmel - az önkormányzat és 
intézményei létszámkeretét 2012. január 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:  
a.) Önkormányzat: 7 fő 
b.) Körjegyzőség: 7 fő  
c.) Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde: 9 fő 
d.) Tarnamérai Általános Iskola: 21 fő. 



 
(8.) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a megállapított létszámkereten felül,  a 
közfoglalkozatás kivételével, további létszám nem foglalkozatható. 
  
(9.) 2012. január 01. napjától  a közalkalmazottak és Mt hatálya alá tartozó munkavállalók 
részére cafetéria nem adható. 
 
(10.) A 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működési, beruházási, felújítási 
feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható. 
 
(11.)  Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodásról időszakában teljesített 
kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni. 
 
 

2. §. 
 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet 
hatályba lépésének napján hatályát veszti. 
 
 
 
Tarnaméra, 2011. december 15. 
 
 
 
 
 
             Tímár László                                                             Vargáné Tóth Márta 
              polgármester                                                                  körjegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2011.december …….  napján kihirdetve. 
 
Vargáné Tóth Márta 
     körjegyző    
 
 


