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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  2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz 

kapcsolódóan szükség van Medina Község  Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(III.11.) 

számú önkormányzati rendeletének  módosítására az alábbiak szerint: 

 

I. Kormány hatáskörben: Bevételi előirányzatok módosítása 

- 2013. május 01-től nyolc havi időarányos támogatás illeti meg az önkormányzatot annak 

figyelembevételével , ahogy a törzskönyvi nyilvántartás szerint az önkormányzati hivatali 

feladatokról 2013. április 15-én gondoskodik. Ennek alapján módosításra került a települési 

önkormányzatok működésének támogatásából az önkormányzati hivatal működésének támogatása . 

( -138 ezer Ft ), 

- Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény IX. fejezet Helyi 

önkormányzatok támogatásai 3. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő  támogatásain belül 

szerkezetátalakítási tartalék jogcím került megállapításra (  + 846  ezer Ft ). A szerkezetátalakítási 

tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013.(VI.11). BM rendelet alapján 

szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatást biztosít a költségvetési törvény : 

a) gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére, 

b) szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése ( családsegítés, gyermekjóléti 

feladatok ellátása, falu és tanyagondnoki szolgáltatás ), 

- egyéb működési célú központi támogatás - 2013.,évi  kompenzáció ( + 88 ezer Ft ), 

A  kiadási előirányzatoknál a dologi kiadások kerültek módosításra         ( + 796 ezer Ft ) 

 

 

 

 



II. Kormány hatáskörben: Bevételi előirányzatok módosítása 

- központosított felhalmozási célú előirányzat – EU. Önerő ( - 4.550 ezer Ft ), 

Intézményi – saját hatáskörben: Bevételi előirányzatok módosítása 

- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel – EU. Önerő ( + 4.550 ezer Ft ), 

 

 

III. Intézményi – saját hatáskörben:Kiadási előirányzatok módosítása 

- ellátottak pénzbeli juttatásai – egyéb intézményi ellátások közül a szociális étkeztetési feladatok                

( - 3.535 ezer Ft ), 

- dologi kiadások- vásárolt élelmezésnél került elszámolásra a szociális étkeztetés (+ 3.535 ezer Ft ). 

 

 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet, járuljon hozzá Medina Község Önkormányzat 2013.évi költségvetésének 

módosításához. 

 

 

 

 

 

 

Medina, 2013. szeptember 12.. 

 

                Vén Attila  

              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERVEZET 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2013. (        ) számú rendelete 

 

Medina  Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.11.) 

számú rendeletének módosításáról 
 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Medina Község Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetéséről szóló 6/2013. (III.11.) számú rendeletét – a továbbiakban R - az alábbiak szerint 

módosítja. 

 

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

 

„A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési 

a) kiadási főösszegét  500.162 ezer forint, 

b) bevételi főösszegét  500.162 ezer forint 

összegben állapítja meg. 

 

2. § R. 3.§ (1) bekezdés  ba) pontja  helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

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

hagyja jóvá: 

 

Működési kiadások előirányzata összesen:                       78.889 ezer forint, 

ebből: 

a) személyi jellegű kiadások:    14.397 ezer forint, 

b) munkaadókat terhelő járulékok:     3.392 ezer forint, 

c) dologi, egyéb folyó kiadások:    26.010 ezer forint, 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai : 13.833 ezer forint, 

e) támogatásértékű kiadások:    20.688 ezer forint, 

f)  pénzeszköz átadások:            569 ezer forint, 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. § R 12. § -a  helyére az alábbi rendelkezés lép: 

„ (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

(továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet  

4.270 ezer forint összegben szerepelteti. 

(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az (1) bekezdésben jóváhagyott összeg a Stabilitási törvény 

10. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerint nem esik a Kormány előzetes engedélyezése alá.  

 

4.§ R. 13.§ -a  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ A képviselő – testület az önkormányzat létszám – előirányzatát: 

a)  8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban ( átlaglétszámban ) , 

- ebből: 1 fő főállású polgármester, 

- 3 fő közalkalmazott, 

- 4 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban, 

b) 8 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró- létszámban állapítja meg. 

 

5 §  R. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;  8.; 9.; 10; 11.; 12.; 13.; 14.; 15   számú melléklete helyébe jelen 1; 2; 3; 4; 5;  6; 

7;  8.;9.; 10; 11.; 12.; 13.; 14.; 15  melléklete lép.  

 

6. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Vén Attila 
polgármester 

dr. Baranyai Eszter 
jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2013.szeptember …….. 

 

 

        dr. Baranyai Eszter 

                         jegyző 


