A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2018. (I.19.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és
intézménye 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában,
valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 25.§-ban meghatározott
feladatkörében eljárva alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya a Baranya Megyei Önkormányzatra, valamint Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
(2) Baranya Megyei Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza elnökét, hogy a
Baranya Megyei Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételeit a hatályos
jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait külön eljárás nélkül az előző évi kiadási
előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.
2. §
(1) A 2018. január 1-től esedékes bérintézkedések az önkormányzat és az önkormányzati
hivatal dolgozók érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatóak.
(2) A Közgyűlés a 2018. évben a köztisztviselők, ügykezelők, elnök béren kívüli
(cafeteria) juttatását Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 59.§ (4) bekezdésével összhangban bruttó (közterhekkel együtt számított)
200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
3. §
(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 2017. évre tervezett
beruházási, felújítási feladatainak 2018. évi kifizetései a 2017. évre jóváhagyott
előirányzatok maradványain belül teljesíthetök a már megkötött szerződések pénzügyi
áthúzódásainak megfelelően. A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó,
pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt
kötelezettségnek megfelelően teljesíthetök.
(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem
tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot
kifizetési jogcímenként 2.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a
2018. évi költségvetés részét képezik.
4. §
(1) Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített
kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

E rendelet a kihirdetése napján 13:30 órakor lép hatályba és rendelkezéseit a 2018.
évi költségvetéstől szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.
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