
 

A rendelet-tervezet elfogadásához  

minősített többség szükséges! 

 

10. Előterjesztés Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2020. július 3. napján 800 órakor tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés Medina Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról  
Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző, Drubits Dália pénzügyi ügyintéző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A COVID-19 koronavírus járványra tekintettel a Kormány 2020. március 11. napján 

veszélyhelyzetet hirdetett. 

A pandémia hatására jelentős számú munkahelyen megszűnt a termelés, így az ipar több 

területén tömeges munkahely megszüntetésre került sor.  

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése, illetve megelőzése 

érdekében a Kormányzat eddig több gazdasági mentőcsomaggal reagált, amelyek szociális, 

adójogi és munkahelyvédelmi intézkedéseket tartalmaznak. Ennek ellenére a világjárvány 

által okozott gazdasági válságnak elhúzódó hatásaira kell számítani, amely tekintetben az 

elemzések még nagyon bizonytalan alapokon állnak.  

Az Önkormányzatokra egyrészt többletfeladatokat és többletköltségeket rótt a járványügyi 

helyzet, másrészt elvonásra került a 2020. évi gépjárműadó 100%-a. 

A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjával megszüntette a törvényhozás. 

 

A fentiekre tekintettel indokolt a 2020. évi költségvetési rendelet módosítása. 

 

 

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

    

Medina, 2020. június 22. 

                          Vén Attila sk. 

        polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

 

 
Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi 

költségvetés módosításáról 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. 

 

A COVID-19 koronavírus járványra tekintettel a Kormány 2020. március 11. napján 

veszélyhelyzetet hirdetett. A pandémia hatására jelentős számú munkahelyen megszűnt a 

termelés, így az ipar több területén tömeges munkahely megszüntetésre került sor. Az 

Önkormányzatokra egyrészt többletfeladatokat és többletköltségeket rótt a járványügyi 

helyzet, másrészt elvonásra került a 2020. évi gépjárműadó 100%-a. 

A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjával megszüntette a törvényhozás, így indokolt a 2020. 

évi költségvetési rendelet módosítása. 
 

Részletes indokolás: 

 

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

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

rendelet módosításának megfelelően tartalmazzák az adatokat. 

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

 

HATÁSVIZSGÁLAT  

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) 

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. 

2020. június 18.        

dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző   


