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Tisztelt Képviselő-testület! 

 Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (5 ) bekezdése alapján a helyi önkormányzat  a 

bevételeinek és kiadásainak módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az 

éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig , december 31-i hatállyal módosítja 

Medina Község Önkormányzat  2014. évi I. féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz 

kapcsolódóan szükség van Medina Község  Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.9.) 

számú önkormányzati rendeletének  módosítására az alábbiak szerint: 

 

 

TERVEZET 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2014. ( IX…… ) számú rendelete 

 

Medina  Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.9.) 

számú rendeletének módosításáról 
 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Medina Község Önkormányzatának 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (II.9.) számú rendeletét – a továbbiakban R - az alábbiak szerint módosítja. 

 

1.§ R. 2.§ - ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

a) kiadási főösszegét  154.529 ezer forint, 

b) bevételi főösszegét  154.529 ezer forint 

összegben állapítja meg. 

 

 

 

 

 



 

2. § R. 4.§ - ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„  Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint 

hagyja jóvá: 

Működési kiadások előirányzata összesen:                       76.079 ezer forint, 

ebből: 

a) személyi jellegű kiadások:    17.820 ezer forint, 

b) munkaadókat terhelő járulékok:     3.430 ezer forint, 

c) dologi, egyéb folyó kiadások:    22.540 ezer forint, 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai : 14.749 ezer forint, 

e) támogatásértékű kiadások:    16.841 ezer forint, 

f)  tartalékok:            699 ezer forint, 

 

3. § R 5. § -a  helyére az alábbi rendelkezés lép: 

„ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen : 78.450 ezer forint. 

A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

  a) a beruházások előirányzata:  29.819 ezer forint, 

  b) a felújítások  előirányzata:   12.501 ezer forint, 

  c) belföldi finansz. kiad. Előirányzata: 18.441 ezer forint, 

  d) felhalmozási célú tartalék előirányzata: 10.882 ezer forint, 

  e) felhalmozási célú támogatási kiadások:   6.807 ezer forint. 

 

4. § .  

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit ……………..- től kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

Vén Attila 
polgármester 

Garai László 
jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2014.szeptember …….. 

 

            Garai László 

                         jegyző 


