Bodrogkisfalud Ktizs6g onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete
3917 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

Jegyz6kiinyvi kivonat

K6sziilt: Bodrogkisfalud Kclzsdg Onkorminyzati K6pvisel6testiilete 2018. ianu6r 29-en

megtartott nyilt iil6sdnek jegyzok6nyv6b6l.

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrln yzata K6pvisel6-testiilet6nek
| 12018. (I.30.) iinkormdnyzati rendelete
az iinkormSnyzat 2018. 6vi ftmeneti gazdflkodrisr{r6l
Bodrogkisfalud k<izs6g Onkormanyzatinak K6pvisel6-testi.ilete az iilamhitztartisrol szolo
2011' 6vi CXCV. tcirv6ny ( a tov6bbiakban: Atrt.; ZS. g-ban kapott felhatalmaz 6s alapjttn,
az
Alaptdrv6ny 32'cikk (1) bekezd6s a) pond6ban meghattrozott feladatk6r6ben elj,irrra a
kdvetkezoket rendeli el:

1'$.

(l) A

rendelet hatiiya Bodrogkisfalud k0zs6g 0nkorm6nyzat6ra 6s k<ilts6gvet6si
szerveire terjed ki.
( 2) Felhatalmazdst kap a polg6rmester, hogy az ifimeneti gazd6lkod6s id6szak6ban azAht.
es
az dnkorm6nyzati gazd6lkoddsra vonatkoz6 jogszab6lyi rendelkez6sek betartds6val,
intdzked6seket tegyen az dnkormtnyzatot megilleto bev6teiek folyamatos beszed6s6re ds
a
felmeriil6, indokolt kiad6sok telj esit6s6re.

(3) Az 6tmeneti idcszakban teljesitett bev6teleket 6s kiad6sokat a kcjltsdevetdsrol

rendeletbe be kell 6pfteni.

sz6l6

Q) Az dnkorm6nyzat mtikod6si-fenntart6si kiad6sainak teljesitese az elozo 6vben elrendelt
kifizet6seken feltil a kciltsdgvet6si 6vet kdzvetleniil megelozo 6v eredeti eloirinyzata Ill2
rdszeig, az ell6tottak p6nzbeli kiadrlsainak teljesitdse a kolts6gvet6si dvet k6zvetleni.il
megelozo ev eredeti eloirtnyzata 1112 rcszeigterjedhet havonta.

llI2 resz meghat6roz6sakor az elozo 6vi eredeti el6irilnyzatot konig6lni kell az
6thtn6d6 jellegu kotelezettsdg-vrillal6sok Osszegdvel, szerke zeti, szewezeti vtitozitsok 6s tcjbb
6ves kihat6ssal j6r6 v6llalt kdtelezettsdgek 6sszeg6vel. Ettol eltdmi csak a rendelet 4.
$-6ban
felsorolt esetekben, illetve Kdpvisel6-testi.ilet eseti dcintdsei alapj6n lehet.
(5) Az

(6) A 2018. janu6r l-t6l eseddkes b6rint6zked6sek, az dnkorm6nyzat ds a kozcjs
dnkorm6nyzati hivatal dolgoz6it drintoen az 6tmeneti gazd6lkod6s idoszak6ban

vdgrehajthat6ak.

2. $ A Bodrogkisfaludi Kdzos Onkorm6nyzatiHivatal int6zmdnyi finanszirozdsifi az i1'meneti
gazdiikodds idoszakdban a k6lts6gvetdsi 6vet megelozo 6v eredeti kiad6si 6s bev6teli
elonitnyzatainak lll2 rdszdnek megfelelo osszegben kell biztositani, figyelemmel a

rendszeres es az 6thtn6d6 kdtelezetts6gv6llaldsok kiad6si sztiks6gleteire.

i.$. A, 6tmeneti gazddlkodas id6szak6ban az dnkorminyzat 2017. 6we tervezett beruhrizrisi,
felrijitasi feladatainak 2018. dvi kifizet6sei a 201i. 6vre j6vahagyott el6iranyzatok
maradv6nyain beliil teljesithet6ek, a miir megkrit<itt szerz6d6sek, pdnztigyi 6thuz6drisrlnak
megfelel6en. A folyamatban l6v6 t<ibb 6ves kihatassal j6r6, pelyazatioz kaflsol6d6
feladatok
targy6vi titem6re kifizet6sek, a kor6bbi 6vekben v6llalt kotelezettsdgioek megfelel6en
teljesithet6ek.

A

2018. 6vi k<ilts6gvet6si rendelet megalkot6s6ig fj mrik<id6si, beruh6z6si, felijit6si
feladat nem indfthat6, azoktaktitelezetts6g nem v6llalhat6 u triUu- 6s balesetuesz6ly-elhdrrit6si,
valamint a k6pvisel6testtilet 6ltal elhatirozott feladatok kiv6tel6vel.

4.$.

5. $ E rendelet a kihirdet6se napjrln l6p hatrllyba, 6s a 2018. 6vi kcilts6gvet6si rendelet
hat6lybal6p6s6nek napj 6n veszti l: rtilly 6t.
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