
 

 

A rendelet elfogadásához  

minősített többség szükséges! 

 
 

 

 

Tárgy: Medina Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő:  Vén Attila polgármester                        

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§ 

(2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési 

szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával 

egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. 
A 2017. év teljesítésadatainak ismeretében szükségessé vált a költségvetési rendelet 1. számú 

melléklet szerinti módosítása. 
 

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

 

Medina Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezethez  

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2018. 

évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:  

 

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi 

XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§ 

(2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési 

szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával 

egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. 

 

Részletes indokolás: 

 

1-2.§-hoz: A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza. 

 

3.§-hoz: Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait módosítja. 

 

4.§-hoz: A rendeletben foglaltakat részletező és alátámasztó mellékletek a költségvetési 

rendelet módosításának megfelelően tartalmazzák az adatokat. 

 

5.§-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT  

 

Medina Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezethez  

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs 

 

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet módosításának kötelezettségét 

jogszabály írja elő. 

 

A jogalkotás elmaradásának következményei: a rendeletalkotási kötelezettség be nem 

tartása esetén szankció várható. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: rendelkezésre állnak. 

 

2018. május 28. 

       dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző  



 

 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete-tervezete 

 

Medina Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Medina 

Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről: 

 

1.§ 

 

Az 1/2017 (II.15.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: 

188 681 460 Ft 

9.127.258 Ft 

197.808.718 Ft 

195.247.885 Ft 

2.560.833 Ft 

Költségvetési bevétellel 

Finanszírozási bevétellel 

Bevételi főösszeggel  

Költségvetési kiadással 

Finanszírozási kiadással 
197.808.718 Ft  Kiadási főösszeggel  

0 Ft 

                    ebből: -21.699.428 Ft 

21.699.428 Ft 

egyenleggel 

     működési 

    felhalmozási 
állapítja meg. 

 

2.§ 

A Rendelet 2.§ (2) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

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

következők szerint hagyja jóvá: 

 

Működési kiadások előirányzata összesen:  104.172.754 Ft 

 ebből:   

a) személyi jellegű kiadások: 22.540.300 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok: 4.319.664 Ft 

c) dologi, egyéb folyó kiadások: 69.375.716 Ft 

d) ellátottak juttatásai: 434.080 Ft 

e) támogatásértékű kiadások: 4.141.175 Ft 

f) tartalék:  800.986 Ft. 

g) belföldi finansz. kiad. előirányzata: 2.560.833 Ft 

 

 

3. § 

 

A Rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

b) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 93.635.964 Ft 

 

a) a beruházások előirányzata: 14 508 811 Ft 

b) felújítások előirányzata: 79.127.153 Ft 



 

 

bc) egyéb felhalmozási támogatások előirányzata: 0 Ft 

bc) felhalmozási célú tartalék előirányzata:  0 Ft 

 

 

4.§ 

 

(1) A Rendelet 1-15 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-15 melléklete lép. 

 

5.§ 

 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

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

 

 

 

 Vén Attila   dr. Hercig Hajnalka  

 polgármester  jegyző  

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 31. 

 

 

dr. Herczig Hajnalka 

jegyző 


