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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése előírja a 
polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről írásban tájékoztatnia 
kell a képviselő- testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében 
megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Medina Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének Hivatala elkészítette az önkormányzati költségvetési beszámolót. 

 
A 2013.évi költségvetési gazdálkodás új körülmények között zajlott, a jogszabályi változások 
következtében.   
Medina Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 231/2012.(XI.16.) számú képviselő-testületi 
határozatával döntött arról, hogy Medina Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Harc, 
Kistormás, Kölesd és Sióagárd Községek Önkormányzatainak Képviselő- testületeivel 2013. január 1. 
napjától az Áht. 8.§ (1) bekezdés b) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján létrehozzák 
és működtetik a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalt. A közös hivatal feladatait részletesen a társult 
települések önkormányzatai által jóváhagyott, a  közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött 
megállapodás és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák 
 
2013. január 1-jétől az oktatási intézmény fenntartása és működtetése is elkerült az önkormányzattól. Már 
2007.évtől kezdődően az alapfokú oktatási intézmény fenntartása Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulásban működött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, az 1-4. osztályos gyermekek 
oktatása a Babits Mihály Általános Iskola Medinai Tagintézményében folyt. A változások következtében a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerületéhez 3 fő pedagógus került át, míg Medina 
Község Önkormányzatától 1 fő közalkalmazott.   
 
Az önkormányzati rendszer megújításának lényeges eleme lett a társulási rendszer átalakítása is. 2012. 
január 1- jén hatályba lépett az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont (szabad társulás elve) és az 
Alaptörvény 34. cikk (2) bekezdés („kötelező társulás” lehetősége), valamint 2013. január 1-jén a Mötv. 
2013. január 1-jén hatályát vesztette a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997.évi CXXXV. törvény és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004.évi  
CVII. törvény. Önmagában azzal, hogy az említett törvények hatályukat vesztették, nem szűntek meg sem 
a többcélú-, sem bármilyen más társulás, hanem a szabad társulás alkotmányos alapelve alapján, a Mötv. 
rendelkezései szerint, a társulási megállapodás és szervezeti- és működési szabályzatok szerint 
működhettek tovább. Az új önkormányzati törvény IV. fejezete nem társulási formáról rendelkezett, hanem 
a bármilyen társulási „formára” vonatkozó általános szabályokról. Így nem „átalakulásról”, hanem a 
társulási megállapodás olyan módosításáról beszélhettünk, hogy az ne legyen ellentétes az új 
önkormányzati törvény IV. fejezetével. A módosításra a törvényalkotó 2013. július 1-ig szóló határidőt 
biztosított.  
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A képviselő- testület 2013. június 30. napjáig elvégezte az összes társulási megállapodás felülvizsgálatát és 
módosítását.  
 
A jogszabályi változások következtében az önkormányzat 2013 májusáig gondoskodott az egészséges 
ivóvíz ellátásról a saját tulajdonú ivóvízrendszerrel, a Tevel- Závod- Szedres Víz,- szennyvíz Szolgáltató 
és Kezelő Kft útján.  
2013. május 03. napján törzstőke emeléssel alapító okirat helyett társasági szerződés aláírásával és 
üzletrész átruházással Medina Község Önkormányzata is a Re-víz Duna-menti Regionális Víz és 
Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság tagja lett. Az önkormányzat törzsbetétjének összege 2.290.000 
forint, ami teljes egészében nem pénzbeli betét, és a társasági szerződés aláírásával egyidejűleg az 
önkormányzat a társaság rendelkezésére bocsájtotta. Medina Község Önkormányzatának Képviselő- 
testülete úgy határozott, hogy a Mötv., valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény és a 
víziközmű – szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény alapján az önkormányzat egészséges 
ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről a tulajdonában lévő  közcélú ivóvízellátó valamint 
szennyvízelvezető rendszer üzemeltetésének jogát átengedi 2013. május 30. napjától az E.R.Ö.V. Egyesült 
Regionális Önkormányzat Víziközmű Zrt. részére. 
 
Az óvodai nevelésről, a családi napközi működtetéséről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
kötött társulási megállapodás alapján gondoskodott az Önkormányzat. Az óvodás gyerekek oktatása a 2. 
számú Óvoda és Bölcsőde medinai tagintézményében folyik. A társulás 2013. június 30. napjával 
megszűnt, a feladatellátást 2013. július 1. napjától változatlan módon a medinai tagintézményben a 
Szekszárd- Szedres- Medina Óvodafenntartó Társulás látja el. 
E körben az önkormányzat gondoskodik a fenntartói kötelezettségei, feladatai ellátásáról.  
  
Az egészségügyi alapellátásról az önkormányzat közalkalmazott háziorvos útján gondoskodik. Ingyenes, 
helyben történő vérvétel lehetőségét az önkormányzat biztosítja. Az orvosi ügyeletről Szekszárd Megyei 
Jogú Város Egészségügyi Gondnokságával kötött, majd módosított társulási szerződés alapján 
gondoskodik az önkormányzat.  
A szintén az egészségügyi alapellátás körébe tartozó védőnői szolgálat működtetéséről főállású védőnő 
foglalkoztatásával gondoskodott az önkormányzat, Szedres Község Önkormányzatával kötött társulási 
megállapodás alapján közösen. A társulás 2013. június 30. napjával megszűnt, a védőnői feladatok 
ellátását 213. július 1. napjától Szedres Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződéssel 
biztosítja az önkormányzat. A védőnő tartós távollétének idején a helyettes védőnő kirendelése megoldott. 
 
A szociális alapellátás körébe tartozó önkormányzati feladatokról az önkormányzat a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, valamint az önkormányzat helyi rendelete alapján gondoskodik. E körben 
egyrészt ellátja a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátási kötelezettségéből adódó feladatait, 
másrészt a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátási kötelezettségéből adódó feladatait, 
melynek formái a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgálat. Az étkeztetésről helyi vállalkozóval kötött szerződés alapján gondoskodunk. Szociális önként 
vállalt önkormányzati feladatként az önkormányzat támogatta a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, 
illetve élelmiszersegély-programban vett részt. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásáról Szedres Község Önkormányzatával kötött társulási szerződés alapján a Sió- Sárvíz Menti 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján gondoskodott az önkormányzat, a társulást a fenntartó 
önkormányzatok közös megegyezéssel 2013. június 30. napjával megszüntették. A Képviselő- testület a 
97/2013.(VI.3.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy Medina Község Önkormányzata a 
családsegítő és gyermekjóléti feladatokat 2013. július 1. napjától a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási 
Központon keresztül kívánja ellátni. A Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. 
augusztus 16. napjától módosította a Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti 
Szolgálatának ellátási területét, ezért a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat az önkormányzat az 
átmeneti időszakban Kölesd Község Önkormányzatával közösen biztosította. 
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A házi segítségnyújtásról Szekszárd Város Önkormányzatával kötött társulási megállapodás alapján a 
Szekszárd és Környéke Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás útján gondoskodik az 
önkormányzat, a társulási megállapodás 2013. július 1. napjától módosításra került. 
 
A közvilágításról való gondoskodás az önkormányzat számára a közvilágítási berendezések létesítését és 
üzemeltetését jelenti. E kötelezettségéről az önkormányzat az E- ON Energiaszolgáltató Kft- vel kötött 
szerződés útján gondoskodik.  
 
A helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kötelezettségének az önkormányzat szintén igyekszik eleget 
tenni, az elmúlt két évben nagyobb karbantartási munkák is elvégzésre kerültek. A közutak hó 
eltakarításáról az önkormányzat helyi vállalkozóval kötött szerződés alapján gondoskodik.  
  
A köztemető, a ravatalozó üzemeltetéséről 2012.évtől vállalkozó bevonásával gondoskodik az 
önkormányzat.  
Településüzemeltetési önként vállalt feladatokat is ellát az önkormányzat, mint a park- és játszótér 
fenntartás   
 
A törvény az önkormányzat kötelező feladatai közé sorolja még a lakosság önszerveződő közösségeinek 
támogatását, az e közösségekkel való együttműködést. Az önkormányzat e feladatáról több területen és 
eltérő módon gondoskodik. Azon civil szervezetek számára, akik hozzájárulnak a településen élők 
életminőségének javulásához, öregbítik a település jó hírét, továbbá hitelesen képviselik és támogatják a 
Képviselő-testület általános célkitűzéseit minden évben pályázatot ír ki az önkormányzat működési 
forrástámogatásra. 2013 áprilisában a pályázat ismét kiírásra került, a civil szervezetek részére a 
Képviselő- testület 400.000 forint keretet biztosított. 
A helyi civil szervezeteket kedvezményes, valamint ingyenes helyiséghasználattal támogatja.  
 
Szintén kötelező feladata az önkormányzatnak a helyi közművelődés keretében közművelődési intézmény 
vagy közművelődési színtér létesítése, működtetése. E téren az önkormányzat lehetőségeit maximálisan 
kihasználva látja el feladatát. A könyvtári feladatokról szolgáltató hely fenntartásával gondoskodik az 
Önkormányzat, a könyvtári feladatok ellátására a feladatalapú támogatás nyújt fedezetet. 
 

Bevételek alakulása: 

Az önkormányzat I. félévi költségvetési mérlege alapján megállapítható, hogy az összes tervezett 
bevétel teljesítésének a módosított előirányzathoz viszonyított aránya 39,13 %- os.  A bevételek 
összege 195.734 ezer Forint. ** 

** Az ivóvíz-minőség javító beruházáshoz kapcsolódóan az EU-önerő támogatás kifizetése a 3. kifizetési 
kérelem alapján engedélyezésre és utalványozásra került 2013. június hónapban, azonban a támogatás 
csak július első munkanapján érkezett meg az önkormányzat számlájára. 

 

A működési bevételek 52, 06 %-ra teljesültek. Ezen belül a közhatalmi bevételek teljesülése 28,24 % , az 
intézményi működési bevételek 102,77 %-os teljesítést mutatnak. 

Intézményi működési bevételek között szerepelnek a szociális és diákétkeztetésből származó befizetések, a 
helyi úthasználati díj befizetések, a Malom bérlet és szállásdíj befizetései, anyakönyvi szolgáltatási 
díjbevételek, közüzemi díjak túlfizetéséből eredő visszafizetések, a pénzforgalmi számlához kapcsolódó 
banki kamatbevételek, és ÁFA bevételek. 

A közhatalmi bevételek között szereplő helyi adó bevételek teljesítése 28,24 %-os. Az egyes adónemek 
teljesítése az alábbiak szerint alakult az előirányzathoz képest:                                                           
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Helyi adók teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva a következőképpen alakult: 

 - magánszemélyek kommunális adója 1.177 e Ft  56,05  % 

 - iparűzési adó                2.891 e Ft  17,28  % * 

 - pótlékok, bírságok       400 e Ft       158,10  % 

   - vállalkozók kommunális adója         4 e Ft  -         % 

 - idegenforgalmi adó        77  e Ft  46,67  % 

 

* Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások egyensúlyához 
beépítette a 2013. évi költségvetésébe a helyi iparűzési adó várható bevételének - a működési 
forráshiánnyal azonos összegben – emelését. A helyi iparűzési adó ténylegesen várható bevételének 
összege 5.500.000 forint, az emelés összege 11.235.000 forint, az éves bevételi előirányzat összege emelés 
után összesen 16.735.000 forint. A Képviselő- testület megállapította, hogy a bevétel beszedése nem 
lehetetlen, de kevésbé reális.  

Az átengedett központi adók teljesítése 66, 23 %-os. Az önkormányzatnak 2013. I félévben átengedett 
központi adóbevétele a gépjárműadó befizetésekből teljesült, más átengedett központi adóbevétellel - 
termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - nem rendelkezik. 

A talajterhelési díj bevétele 593 ezer forint , ami a tervezett összeg 82, 82 %-a. 

 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről mérleg szerinti teljesítése 57,13 %-os. A sor 
magába foglalja az önkormányzat működési célú költségvetési támogatását, a 2012. évi elszámolásból 
eredő költségvetési kiegészítést, valamint a működési célú támogatásértékű bevételeket. 

a) Működési támogatásértékű bevételek származnak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által  a 
háziorvosi szolgálat finanszírozására biztosított támogatásból, a Szekszárdi Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltségének az önkormányzattal kötött hatósági szerződések alapján a közfoglalkoztatás 
támogatására biztosított keretből és központi költségvetési szerv által a kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás térítésére biztosított támogatásból. 

b) A 2012.évi beszámoló elkészítésével a normatív támogatások elszámolása is megtörtént, ez alapján a 
szociális étkeztetés feladatra az igénybe vett átlagos adag szám alapján kiegészítő normatíva került 
megállapításra. 

c) Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásainak jogcímei: 

- települési önkormányzatok működésének támogatása, 

- ingyenes és kedvezményes diákétkeztetési feladatok támogatása, 

- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (rendszeres pénzbeli ellátások visszaigénylése), 

- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, 

- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, 

- könyvtári, közművelődési feladatok támogatása, 

- központosított működési célú előirányzatok támogatása (óvodáztatási támogatás), 

- szerkezetátalakítási támogatás (ingyenes és kedvezményes étkeztetés kiegészítő támogatása pályázat 
alapján, tanyagondnoki szolgálat kiegészítő támogatása), 

- egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció). 
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A működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről előirányzata 62,50 %-ban teljesült. Itt 
került Itt került elszámolásra a Sárköz- Dunavölgye – Siómente Egyesületnek biztosított 1.000 ezer Forint 
támogatás visszafizetése. 

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 38,53 %- ban teljesültek.  

 A felhalmozási célú bevételek között került elszámolásra: 

- a Honvédelmi Minisztérium által biztosított 2013.évi 25.000 ezer Forint támogatás és a fel nem 
használt támogatás banki kamata, 

- a KEOP-1.3./09-11-2012-0002 kódszámú „Medina Község ivóvíz-minőség javító beruházásra” 
nyújtott EU-s illetve központi költségvetési támogatás – 3 darab fizetési kérelem került benyújtásra 
– 116.643 ezer Forint és  a projekthez kapcsolódó EU. Önerő kifizetés 7.745 ezer Forint, 

- Bió - kazán beruházás elszámolásához kapcsolódó 4.467 ezer Forint. 

- lakossági befizetések a szennyvízcsonkok megváltásához 83 ezer Forint, 

 

Kiadások alakulása: 
Az önkormányzat I. félévi költségvetési mérlege alapján megállapítható, hogy az összes tervezett 
kiadás teljesítésének a módosított előirányzathoz viszonyított aránya 40,40 %- os.  A kiadások 
összege 202.052 ezer Forint.  

A működési kiadások I. félévi mérleg szerinti teljesítése 46,73 %-os. 

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése a 
módosított előirányzat 57,72 %-a.  

A dologi kiadások teljesítése 54,87 %. 

Szociális célra (szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás 
gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli és természetbeni támogatás, átmeneti segélyek, temetési 
segély, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, BURSA HUNGARICA támogatás) 
7.257 ezer Ft került kifizetésre, ami a módosított éves előirányzat 52,46 %-a. 

Működési célra az alábbi jogcímeken történt támogatásértékű kifizetés: (a támogatásértékű kifizetések 
teljesítése 23,93 %-os). Az előirányzaton belül a kifizetések a II. félévben realizálódtak. 

- 2012. december 31. nappal megszűnt Zombai Körjegyzőség elkészítette a 2012.évi elszámolást, 
259 ezer Forint került kifizetésre a címzetes főjegyzői címhez kapcsolódóan, illetve a december 
havi cafetéria juttatás elszámolása is megtörtént, 26 ezer Forint került kifizetésre. A december havi 
bérek a körjegyzőségnél kerültek 2013. január hónapban elszámolásra a köztisztviselői bérek 
térítése folyamatban van a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül, illetve a 
hivatalsegédi munkakör esetében a december 31. napjával történt munkaviszony megszüntetés 
miatt az önkormányzat térítette meg a személyi juttatás és járulék összegét, 136 ezer Forintot. 

- A védőnői társulás megszűnésével Szedres Község Önkormányzata elkészítette a 2012.évi és 2013. 
I. félévi társulási elszámolást, kifizetésre került a védőnői szolgálat működéséhez a 
lakosságarányos hozzájárulás 476 ezer Forint. 

- a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 4.045 ezer Forint került átutalásra. 

- a Medina, szőlőhegyi elszármazottak találkozóját az önkormányzat 50 ezer Forinttal támogatta, 

-  a Sárköz- Dunavölgye – Siómente Egyesület egyedi kérelmére 104 ezer Forint támogatás került 
megállapításra és kifizetésre került 5 ezer Forint tagdíj is. 

- Az önkormányzat tagdíjat fizetet a Magyar Önkormányzatok Szövetségének is 8 ezer Forintot 

- lakossági közműfejlesztési támogatás került kifizetésre, 15 ezer Forint összegben. 
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A civil szervezetek támogatásának kifizetése a II. félévben történt meg. A helyi önszerveződő közösségek 
részére az önkormányzat képviselő- testülete 400 ezer Forintot különített el. 

Felhalmozási célú kiadások teljesítése 42,67 %-os. 

Beruházási kiadások összege 156.677 ezer Forint, a felújítási kiadások pedig összesen 7.348  ezer Ft.  

Beruházási kiadások: 

- 2013.év legjelentősebb projektje az ivóvíz-minőség javító beruházás, 

- Beadásra került a napelemes pályázat (óvoda és malom), 

- Bió kazán beruházás (kazánházak, tároló, kazánok vásárlása) 

- Bió kazán beruházás (szekunder kör kiépítése az önkormányzati hivatalnál, illetve az óvodai fűtési 
rendszer átalakítása), 

- Tárgyalóasztal és székek vásárlása, 

- Hangosító eszközök vásárlása, 

- Művelődési Ház riasztó rendszer kiépítése, 

- Játszótér bővítése (új játékeszközök vásárlása), 

- HPV vírus elleni védőoltás biztosítása (33 fő). 

Felújítási kiadások: 

- Petőfi u. 20 előtti önkormányzati út javítása, 

- Malom zúzalékos bejáró kiépítése, 

- Közpark felújítása (2012.évről áthúzódó felújítás), 

- Medina, Szőlőhegy Kis utca felújítása.   

A 2013.évi költségvetés előirányzatai tartalmazzák a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését, a 
pályázattal kapcsolatosan nincs információ. 

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal elszámolása 

TELEPÜLÉS Lakosság létszáma 
2012.01.01 / fő / 

Lakosság létszám 
% 

MEDINA 807 16,33 
 

TELEPÜLÉS 2013. évi megállapított 
hozzájárulás 

E Ft 

2013.06.30-ig beérkezett 
hozzájárulások 

E Ft 
MEDINA 9.708 4.045 

 

 
TELEPÜLÉS BEVÉTELEK 

JOGCÍMENKÉNT 
EREDETI  

ELŐIRÁNYZAT 
E FT-BAN 

MÓDOSÍTOTT 
ELŐIRÁNYZAT 

E FT-BAN 

TELJESÍTÉS 
E FT-BAN 

TELJESÍTÉS 
%-BAN 

 
 

MEDINA 

FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTEL, 

 
INTÉZMÉNYI 
MŰKÖDÉSI 
BEVÉTEL 

9.708 
 
- 

9.708 
 
- 

4.045 
 
- 

41,66 
 
- 
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Személyi juttatások és járulékok összesítő tábla 
 

 
 

TELEPÜLÉS 

Személyi 
juttatások, 
járulékok 
Eredeti 

előirányzat  
E Ft-ban 

Személyi  
Juttatások, 
járulékok 
Módosított  
Előirányzat 

E Ft-ban 

Személyi 
juttatások, 
járulékok 
Teljesítés 
E Ft-ban 

Személyi 
juttatások, 
járulékok 
Teljesítés 
%- ban 

MEDINA 7.045 7.211 2.592 35,95 
 

 

2.) Dologi kiadások a kirendeltségeken (2013.01.01-2013.06.30.) 
  

 
 

TELEPÜLÉS 

Dologi 
kiadások 
Eredeti 

előirányzat  
E Ft-ban 

Dologi 
kiadások 

Módosított  
Előirányzat 

E Ft-ban 

Dologi 
kiadások 
Teljesítés 
E Ft-ban 

Dologi 
kiadások 
Teljesítés 
%- ban 

MEDINA 2.663 2.638 490 18,57 
 

 

3.) Beruházási kiadások alakulása (2013.01.01.-2013.06. 30.) 
 

 
 

TELEPÜLÉS 

Beruházási 
kiadások 
Eredeti 

előirányzat 
E Ft-ban 

Beruházási 
kiadások 

Módosított 
Előirányzat 

E Ft-ban 

Beruházási 
kiadások 
Teljesítés 
E Ft-ban 

Beruházási 
kiadások 
Teljesítés 
%- ban 

MEDINA - 25 25 100,00 
 

4.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások alakulása (2013.01.01.- 2013.06.30. ) 
 

 
 

TELEPÜLÉS 

kiadások 
Eredeti 

előirányzat 
E Ft-ban 

kiadások 
Módosított 
Előirányzat 

E Ft-ban 

kiadások 
Teljesítés 
E Ft-ban 

kiadások 
Teljesítés 
%- ban 

MEDINA - - - - 
 
 
 

Kirendeltség megnevezése: Kölesdi Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltsége 
 
Bevételek jogcímenként: 
Finanszírozási bevétel  4.045.000 Forint 
Bevételek összesen:  4.045.000 Forint 
 
Kiadások jogcímenként: 
Személyi juttatások ás járulékok:  2.592.000 Forint 
Dologi kiadások:      490.000 Forint 
Beruházási kiadások:       25.000 Forint 
Kiadások összesen:  3.107.000 Forint 
Finanszírozási különbözet:        +    938.000 Forint 
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A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltségén a kiadások elmaradnak az előirányzattól 
ennek okai: 
- személyi juttatások és járulékok esetében: az irodavezetői állás 2013. április 1. napjától került csak 
betöltésre, ezért a településre lakosságarányosan elszámolt költségek alacsonyabbak, 
- dologi kiadások esetében: a közüzemi számlák esetében nem kerültek átvezetésre a szerződésen a 
változások. 2013.II. félévében az önkormányzati féléves beszámoló elfogadását követően a kiadások 
kiszámlázásra kerülnek a közös hivatalnak. 
 
 
 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 
 
Az általános iskola működtetése 2013. január 1. napjától az intézményfenntartóhoz került. Azonban több 
esetben előfordult, hogy az általános iskola fenntartásával kapcsolatos számlákat az önkormányzat fizette 
ki. Az önkormányzat 2013.évi költségvetése azonban ezeket a kiadásokat nem tartalmazza. Az intézmény 
átvételéről szóló aláírt megállapodás visszaküldését követően nyílik lehetőség a költségek 
továbbszámlázására.  
 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a féléves beszámolót elfogadni 
szíveskedjenek! 
 
Határozati javaslat: 

…../2013. (IX. 18.) önkormányzati határozat 

Medina Község Önkormányzata 2013. évi I. féléves költségvetési beszámolója 

elfogadásáról 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján akként határozott, hogy Medina Község 

Önkormányzata 2103. évi I. félévi költségvetési beszámolóját az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
Medina, 2013. szeptember 12. 

          Vén Attila 

         polgármester  
                


