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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 25 . § (1) - (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdés I) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli E~I: 

1. § A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogya hatályos jogszabályi keretek 
között 2015. január OL-jétől a költségvetési rendelet elfogadásáig az 
önkormányzat bevételeit folytatólagosan szedje be és a kiadások teljesítésénél e 
rendelet 2-3. §-ban fogla ltak szerint járjon el. 

2. § (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartása alá tartozó 
intézmények és az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok részére a 
2015. évre eredetileg meghatározott támogatás, illetve szolgáltatási ellenérték 
legfeljebb 1/12-ét lehet folyósítani havonta. 

(2) 	 Bázisként a 2014. évi eredeti előirányzatot, a létszám vonatkozásában a 2014. 
december 31-éig engedélyezett létszámot kell alapul venni. 

(3) 	 Az önkormányzati fenntartású intézményeket az átmeneti időszakban is 
kiskincstári rendszerben finanszírozza. A béren kívüli juttatásoknál a 2014. évre 
jóváhagyott cafetéria összegének időarányos fizetését engedélyezi, valamint 
biztosítja a munkába járás költségeinek jogszabály szerinti megtérítését. 

(4) 	 A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére a 2014. évre meghatározott 
módosított támogatás legfeljebb 1/12-ét lehet folyósítani havonta. 

(5) 	 A társadalmi szervezetek részére - a hatályos ellátási szerződések alapján - a 2014. 
évre eredetileg meghatározott támogatás legfeljebb 1/12-ét lehet folyósítani 
havonta. 

http:33/2014.(XII.19


(6) 	 A 2015. évi költségvetés jóváhagyásáig csak a folyamatban lévő beruházások, 
felújítások, mint áthúzódó kötelezettségek (ki nem egyenlített számlák) fizethetők 
ki. Új feladatra - a (7) bekezdés kivételével - az üzemelést közvetlenül 
veszélyeztető, meghibásodás kijavítására irányuló munkálatok miatt történhetnek 
kötelezettségvállalások és kifizetések. 

(7) 	 A projektek időbeli ütem szerinti végrehajtását akadályozó kötelezettségvállalás 
esetében - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság jóváhagyásával - pályázati úton 
elnyerhető források igénybevételére kötelezettség vállalható. 

3. § (1) 	 A Közgyűlés a folyószámla hitelkeret 2015. január 6-tól 1.620.000 e Ft-ról 
2.900.000 e Ft-ra történő emeléséhez hozzájárul. Átmeneti forráshiány esetén a 
jóváhagyott hitelkeret erejéig a folyószámlahitel igénybe vehető. 

(2) 	 A személyi jellegű kifizetések időbeni teljesítéséhez - a 300.000 e Ft 
munkabérhitel keret erejéig - munkabérhitel felvehető. 

(3) 	 A folyamatban lévő, közgyűlési jóváhagyással már megkezdett beruházások 
finanszírozása érdekében a 600.000 e Ft beruházási hitel 2014. évben fel nem 
használt kerete 2015. évben lehívható. 

4. § (1) A Közgyűlés a Nemzetiségi Önkormányzatok működését a költségvetés végleges 
jóváhagyásáig legfeljebb 150 - 150 eFt -tal támogatja. 

(2) 	 A 2015. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás idószakában 
teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell építeni. 

5. 	§ Ez a rendelet 2015. január hó Ol-én lép hatályba és a 2015. évi költségvetési 
rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti. 

Nyíregyháza, 2014. december 18. 

tfJt~r~ 
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző* 

E rendeletet 2014. december hó 19. napján kihirdetem. 

Nyíregyháza, 2014. december 19. 

Dr. Szemán Sándor 

címzetes főjegyző 



INDOKOLÁS 

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotásához 

1.§.-hoz 

Az Országgyűlés a munkaprogramja szerint Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényt várhatóan december második felében fogadja el, és 
kihirdetésére csak ezt követően kerül sor, melynek alapulvételével kerül elkészítésre az 
önkormányzat költségvetési rendel ete. 
Annak érdekében, hogy 2015. január l-től a rendelet elfogadásáig tartó időszakban a 
gazdálkodás szabályozott keretek között történjen, szükséges az átmeneti gazdálkodásról 
rendeletet alkotni. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a bevételek folytatólagos beszedésére és a 
kiadások teljesítésére. 

2 - 4 §.-hoz 

Az átmeneti időszak alatt alkalmazandó szabályokat tartalmazza. 

5.§.-hoz 

Az önkormányzati rendelet hatá lybalépésének és hatályát vesztésének napját határozza 
meg. 

2 


