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Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban 
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  25. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 30 § (1) 
bekezdés f pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság 
véleményének kikérésével Fülöpháza Község Önkormányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról a 
következőket rendeli el:  
 
1. § Ez a rendelet kiterjed Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, 

valamint az önkormányzatra, mint gazdálkodó szervezetre.  
 
Az átmeneti gazdálkodás végrehajtásának szabályai 
 
2. § Az önkormányzat a személyi juttatásokat, valamint a járulékokat a 2017. évi módosított előirányzat 

időarányos mértékéig teljesítheti, kiigazítva azok összegét a jogszabályon alapuló módosításokkal, 
ideértve a közfoglalkoztatásból fakadó kötelezettségeket is. 

 
3. § Az önkormányzat a dologi kiadásokat a 2017. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig 

teljesítheti. A közüzemi díjak, étkezési költségek, téli útüzemeltetés kiadásai a ténylegesen 
felmerülő költségek alapján teljesíthetőek. 

 
4. § Az ellátottak szociális juttatásai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 

Áht.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kifizethetők, új jogosultságok a vonatkozó 
jogszabályok alapján megállapíthatók. 

 
5. § A felhalmozási kiadások a jóváhagyott támogatási döntésekben foglaltaknak megfelelően, valamint 

a képviselő-testületi határozatokban foglaltaknak megfelelően teljesíthetők. 
 
6. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat intézkedhet a bevételek beszedése 

érdekében. 
 
Záró rendelkezések 
 
7. § (1) Ez a rendelet a 2018. január 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Ez a rendelet – figyelemmel az Áht. 25. § (2) bekezdésében foglaltakra – 2018. március 31. napjával 

hatályát veszti. 
 
 
           Nagyné Balogh Csilla                                                    Vincze Miklós 
             polgármester                                                                            jegyző 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Záradék: 
Ez a rendelet 2017. december 22-én kihirdetésre került. 
 
Fülöpháza, 2017. december 22. 
                   Vincze Miklós 
             jegyző 


