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Balkány Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési gazdálkodás 

átmeneti szabályainak meghatározására  

 

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 25. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1. §  

 

/1/. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés elfoga- 

      dásáig:  

 

a.) Balkány Város Önkormányzatának és intézményeinek bevételeit folytatólagosan 

beszedje, illetve kiadásait teljesítse. 

 

b.) Az intézmények finanszírozását a 2016 évi eredeti működési célú költségvetési 

támogatás szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal növelt/csökkentett 

időarányos részének megfelelő összegben biztosítsa. Az időarányos támogatás 

kizárólag a közalkalmazottak és köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglalt 

illetményemelések – ide értve e soros előrelépések miatti átsorolásokat is – miatt 

léphető túl. 

 

c.) A non-profit szervezetek számára nyújtandó támogatás kiutalására a 2017. évi 

költségvetés elfogadását követően, az e célra képzett előirányzat felosztása alapján, a 

költségvetési rendeletben foglalt szabályozás szerint kerülhet sor.  

 

d.) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2016. évi előirányzat-

maradványaik terhére kifizetést kizárólag a 2016. évi, írásos kötelezettségvállalással 

lekötött működési célra teljesíthet. A le nem kötött működési jellegű előirányzat-

maradványok az átmeneti gazdálkodás során nem használhatók fel, azokra új 

kötelezettség nem vállalható. 

 

e.) A 2016. évben megkezdődött beruházásokhoz kapcsolódó kifizetéseket a szerződések 

szerinti ütemezésekhez igazodóan, valamint a támogatás kiutalásának megfelelően kell 

teljesíteni.  

 

f.) A beruházások előkészítésére/folytatására a 2016. évi előirányzat terhére – a 

költségvetési törvényben meghatározott egyszerű közbeszerzési értékhatárig, de 

legfeljebb a 2016. évi eredeti előirányzatának időarányos összegéig vállalhat 

kötelezettséget.  

 

/2/. A fentiekben kapott felhatalmazás alapján beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a  

      költségvetési rendeletbe be kell építeni.  

 

 



 

 

 

2. §  

 

Záró rendelkezések 

 

 

Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit Balkány Város Önkormányzata 

2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáig kell alkalmazni.  

 

 

 

 

 

 

                  Pálosi László                                                            Karóczkai Istvánné  

                  polgármester                                                                       jegyző  

 

  

 

Záradék:  

 

A rendelet kihirdetve 2016. december 7. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.  

 

 

Kelt: Balkány, 2016. december 7.  

 

 

 

                                                                                                      Karóczkai Istvánné  

                                                                                                                jegyző  


