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A határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2019. szeptember 30-án 800 órakor tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Döntés Medina Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

       Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése értelmében a helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-

testület dönt. 

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi 

önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítást. 

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a 

Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját 

hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti 

időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 

december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 

 A fenti kötelezettségének eleget téve a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerint terjeszti a Képviselő-

testület elé. 

 

Medina, 2019. szeptember 24. 

     

         Vén Attila sk. 

            polgármester 

 

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását: 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (X.1.) önkormányzati rendelete 

a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Medina, 2019. szeptember 23. 

P.H. 

Vén Attila sk. 

          polgármester 



2 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

 

Medina Község Önkormányzata 2019. 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 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése értelmében a helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-

testület dönt. 

 

Részletes indokolás: 

 

1-6.§-hoz: A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza. 

7.§-hoz: A rendelet mellékleteit és tájékoztatóit módosítja. 

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

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT  

 

Medina Község Önkormányzata 2019. 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. 

 

 

2019. szeptember 23. 

       dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző 
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Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2019. (X.1.) 

önkormányzati rendelet-tervezete 

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Medina Község Önkormányzatának 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 d) pontjának felhatalmazása alapján 

a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ 

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

„(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének 

a) bevételi főösszegét 171.619.763,- Ft 

b) kiadási főösszegét 171.619.763,- Ft 

c) hiányát              - 

    -ban állapítja meg.” 

 

2.§ 

(1) A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép. 

„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai  

összesen:              171.619.763,- Ft 

melyből:  

  

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                     50.139.764,- Ft 

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről     4.297.553,- Ft 

3. Közhatalmi bevételek                                16.266.600,- Ft 

4. Működési bevételek                                           5.459.782,- Ft 

5. Felhalmozási bevételek                      0,- Ft 

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                    0,- Ft  

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              23.966.275,- Ft  

8. Finanszírozási bevételek          70.489.789,- Ft 

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 68.420.684,- Ft” 

 

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei:       171.619.763,- Ft 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:      0,- Ft 
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- állami (államigazgatási) feladatok bevételei:      0,- Ft 

 

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) működési bevételek: 143.355.935,- Ft 

b) felhalmozási bevételek:      28.263.828,- Ft” 

 

3.§ 

A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép. 

„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai                

összesen:           171.619.763,- Ft 

melyből:  

  

1. Működési költségvetés             99.990.622,- Ft 

1.1. Személyi juttatás                  28.160.645,- Ft 

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 34.133.231,- Ft 

1.3. Dologi kiadások   45.707.152,- Ft 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                   334.080,- Ft    

1.5. Egyéb működési célú kiadások              20.086.409,- Ft 

1.6. Finanszírozási kiadások              1.569.105,- Ft 

2. Felhalmozási költségvetés                     71.629.141,- Ft 

2.1. Beruházások 18.424.080,- Ft    

2.2. Felújítások 33.606.798,- Ft         

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                     19.598.263,- Ft    

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 171.619.763,- Ft 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:      0,- Ft 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft 

 

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) működési kiadások: 99.990.622,- Ft 

b) felhalmozási kiadások:      71.629.141,- Ft” 

 

  

4.§ 

A R. 5.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

 „A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 11 főben 

határozza meg, ebből 9 fő közfoglalkoztatott.” 

 

5.§ 

A R. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata  
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összesen:  71.629.141,- Ft 

melyből:  

 

- beruházási kiadás 18.424.080,- Ft  

- felújítási kiadás 33.606.798,- Ft 

- egyéb felhalmozási célú kiadás 19.598.263,- Ft” 

 

6.§ 

A R. 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

 

„(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges 

önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 148.894,- Ft” 

 

 

7.§ 

A R. 1-7. melléklete helyébe jelen rendelet 1-7. melléklete lép. 

 

8.§ 

Jelen rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás 

során alkalmazni kell. 

 

Medina, 2019. szeptember 30. 

 

 

 Vén Attila  dr. Herczig Hajnalka 

 polgármester jegyző 

    

  

 

A kihirdetés napja: 2019. október 1. 

 

 dr. Herczig Hajnalka 

 jegyző 

 


