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Előterjesztés 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 27. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Medina Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló  1/2014. (II.9.) 

számú rendeletének módosítása 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila  polgármester 

Az előterjesztést készítette: Garai László jegyző, Parrag Istvánné  gazdálkodási előadó 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló rendeletalkotáshoz kapcsolódóan szükség van a költségvetési rendelet 

módosítására az alábbi központi támogatások miatt: 

 

Kormányzati hatáskörben: 

 

1) Az adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg ( 20 

ezer forint ) kiadási oldala a dologi kiadások 

2) Az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” rendezvény támogatása (250 ezer 

forint) kiadási oldala a dologi kiadások. 

3) Felhalmozási célú önkormányzati támogatás az eu saját forrás kiegészítésének 

támogatása ( 1.522 ezer forint), amely kiadási oldalon a beruházási kiadásokat 

érinti , valamint az adósságkonszolidációs támogatás      ( 4.008 ezer forint ) a 

finanszírozási kiadásokat érinti  

4) A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatásának ( 130 ezer forint) 

kiadási oldala a személyi juttatások és járulékok. 

5) 2013. évi áthúzódó bérkompenzáció címén 16 ezer forint támogatást kapott az 

önkormányzat, a 2014.évi kompenzációra pedig 8 ezer forintot amely a személyi 

juttatásokat, járulékokat érinti. 

6) A működőképesség megőrzését szolgáló támogatás (5.783 ezer forint) összegével 

az államháztartáson belüli támogatások összege került növelésre. 



 2 

7) Az E-útdíj bevezetése miatt kapott állami támogatás (27 ezer forint) összegével 

növelésre kerültek a dologi kiadások. 

8) A szociális tüzelőanyag vásárlásának támogatásának (1.067 ezer forint) összege 

érinti az ellátottak juttatásai összegét. 

9)  A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összességében 1.167 ezer 

forinttal csökkent a szociális étkeztetést igénybe vevők számának csökkenése          

( támogatás lemondása ) és a jogtalanul igénybe vett szociális ellátások 

visszafizetése miatt. 

 

Saját hatáskörben: 

 

1) Az önkormányzat 2013. évi szabadon felhasználható pénzmaradványa 11.726 ezer 

forint a Képviselő-testület döntése alapján került átvezetésre.  

2) Szakfeladatok és kiemelt előirányzatokon belül a bevételek, kiadások előirányzata 

a tényleges adatokhoz kerültek átvezetésre. 

3) A közfoglalkoztatás támogatása kiadási oldala személyi jellegű kiadás, valamint 

ennek járulékai. 

4) A felhalmozási célú tartalékok felhasználásra kerültek az költségvetésben kitűzött 

célokra. 

 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet, a rendeletet fogadja el. 

 

Medina, 2015. május 23.      

 

          Vén Attila 

          polgármester 


