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Polgár Város Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 16/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint 

Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének 

kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

E rendelet hatálya kiterjed Polgár Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire. 

 

2. § 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint az intézmények 

vezetőit, hogy a 2022. évi költségvetés elfogadásáig Polgár Város Önkormányzata 

és intézményei bevételeit folytatólagosan beszedjék, illetve kiadásaikat 

teljesítsék. 

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2022. évi költségvetés 

elfogadásáig az alábbiak végrehajtására:  

 

a) az intézmények finanszírozását a 2021. évi eredeti működési célú költségvetési 

támogatás szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal növelt / csökkentett 

időarányos részének megfelelő összegben biztosítsa, 

 

b) az önkormányzat folyamatos működésének biztosításához szükséges – előre nem 

látható vis-maior körülmények, járványhelyzet bekövetkezése miatt felmerült – 

kiadások esetében keletkezett többletigényt biztosítsa, 

 

c) biztosítsa a közszférában foglalkoztatottak havi rendszeres illetményét, a 

képviselő-testületi és bizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetését azzal, hogy a 

2021. évi időarányos előirányzat a közalkalmazottak és közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak szerinti módosítások, a soros 

előrelépések, a magasabb képesítés miatti átsorolások, az ágazati bérpótlékok, 

valamint a minimálbér növekedése következtében léphető túl, 

 

d) a települési támogatásokra a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése alapján 

a fedezetet időarányosan biztosítsa,  

 

e) a nemzeti bajnokságban versenyző városi sportegyesületek részére – kérelemre - a 

2021. évi eredeti előirányzat időarányos részéig a kifizetéseket teljesítse, 
 

f) biztosítsa a városi rendezvények és ünnepségek vonatkozásában a Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottság által javasolt 2022. évi városi rendezvényterv alapul vételével 

a szükséges kifizetések fedezetét, figyelembe véve az elnyert pályázat által 

biztosított forrásokat, 



 

 

g) az önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezendő a 2021. évről áthúzódó 

beruházási, felújítási feladatokra vonatkozó kifizetések a megkötött támogatási 

szerződésekben foglaltak szerint, a kiutalt támogatási összegekhez, valamint a saját 

erő összegéhez igazodóan feladatarányosan teljesíthetők, 

 

h) a pályázati támogatásban részesült beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázati 

összegen túli, az előkészítési szakaszban szükséges kiegészítő költségvetési 

forrásról a város 2021. évi költségvetésében pályázatok előkészítésére szolgáló 

céltartalék maradványának a terhére hozhat döntést, 

 

i)  a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó támogatási szerződések     

aláírására, a programok megvalósítására, 
 

j)   az átmeneti időszakban a biztonságos működést szolgáló (életveszélyes 

helyzetek elhárítása miatti, hatósági előírások szerint elvégzendő) karbantartási, 

felújítási feladatok elvégzésére.  
 

(3) A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az önkormányzat, az 

intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésében megtervezett 

előirányzatok 2022. január 1.-jét követően áthúzódó időarányos részei, illetve az 

év elején megkötött támogatási szerződések szerinti összegek használhatók fel. 
 

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványaik 

terhére kifizetést kizárólag olyan 2021. évi, írásos kötelezettségvállaláshoz 

kapcsolódóan teljesíthetnek, amelynek fedezete az előző évi költségvetésben 

biztosított volt. Az írásos kötelezettségvállalással le nem kötött előirányzat-

maradványok az átmeneti gazdálkodás során nem használhatók fel, azokra új 

kötelezettség nem vállalható. 
 

(5) A fentiekben kapott felhatalmazás alapján beszedett bevételeket és teljesített  

kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. 

 

3. § 

Záró rendelkezések 
 

Ez a rendelet 2022. január 1.-jén lép hatályba, rendelkezéseit Polgár Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásáig kell alkalmazni. 
 

Polgár, 2021. december 16. 

 

 

 

  Tóth József      dr. Sivák Anita 

  polgármester          jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2021. december 17-én  

       

      dr. Sivák Anita 

            jegyző 


