
 

A rendelet-tervezet  

elfogadásához egyszerű többség szükséges! 

 

 

1. előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2019. július 30. napján 800 órakor tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés Medina Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. 

(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az ASP gazdálkodási szakrendszerben történő könyvelési feladatok ellátásának 

megkönnyítése érdekében indokolt 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) 

önkormányzati rendelet előterjesztés melléklete szerinti módosítása. 

Az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

43/A.§ (1) bekezdése értelmében ugyanis a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt 

előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult. Ugyanakkor ugyanezen 

szakasz (2)-(3) bekezdései szerint a költségvetési rendelet a helyi önkormányzat költségvetési 

kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást 

adhat. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok 

közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy, vagy az általa 

írásban kijelölt állományába tartozó személy jogosult. 

Emellett indokolt a kiadások készpénzben történő teljesítésének a költségvetési rendeletben 

történő szabályozása, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-

ára, mely szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint 

készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni és a kiadások készpénzben történő 

teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.  

 

 

A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezet elfogadását javaslom. 

 
 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének ../2019. 

(VII.31.) 

rendelet-tervezete 

Medina Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019. (II.14.) 
 

 

Medina, 2019. július 24. 

                          Vén Attila sk. 

        polgármester 

 

 



 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

Medina Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2019 (VII.31.) rendelet-tervezethez 

 

 

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

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:  

 

A rendelet meghozatalára Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Medina Község 

Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 

módosítására kerül sor a könyvelési feladatok egyszerűsítése, illetve a jogszabályoknak való 

megfelelés érdekében. 

 

Részletes indokolás: 

 

1. §-hoz: A rendelet 12.§-a kerül módosításra. 

2.§-hoz: A rendelet kiegészítésre kerül egy 12/A.§-sal, tekintettel arra, hogy indokolt a 

kiadások készpénzben történő teljesítésének a költségvetési rendeletben történő szabályozása 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel. 

3.§-hoz: A paragrafus hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

Medina Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2019 (VII.31.) rendelet-tervezethez 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns 

Környezeti és egészségügyi következmények: nem releváns 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: könyvelési feladatok egyszerűsítése 

érdekében 

A jogalkotás elmaradásának következményei: saját elhatározáson alapul 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: rendelkezésre állnak. 

 

Kölesd, 2019. július 22. 

 

       dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2019. (VII.31.) önkormányzati rendelet-tervezete 

Medina Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 b) pontjának 

felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A Medina Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12.§ 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének 

bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a 

kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt 

előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a 

jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.” 

 

2.§ 

 

A Medina Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet a következő 12/A.§-sal egészül ki: 

 

„12/A.§ 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján 

a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások 

készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi ....Ft összegig: 

a) készpénzfizetési számlák,  

b) vásárlási előleg, ellátmány, 

c) munkavállalók illetmény előlege, 

d) munkavállalók utazási költségtérítése, 

e) munkavállalók belföldi kiküldetése, 

f) közcélú dolgozók munkabére, 

g) segélyek, 

h) térítési díjak visszafizetése.” 

 

3.§ 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Vén Attila      dr. Herczig Hajnalka 

polgármester     jegyző 

 

Kihirdetve: 2019. július 31. 

    dr. Herczig Hajnalka 

       jegyző 


