
 

A rendelet-tervezet elfogadásához  

minősített többség szükséges! 

 

Előterjesztés Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2020. július 3. napján 800 órakor tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés Medina Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról  
Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

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

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§ 

(2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési 

szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával 

egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. 

 

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

veszélyhelyzetet hirdetett, később pedig a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és 

közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdésében 

úgy rendelkezett, ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre 

vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet – 

és így a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását - úgy kell a helyi önkormányzatnak 

elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba 

lépjen. A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjával történő megszüntetését követően a 

veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6.§-ban a fenti előírást a törvényhozó 

megerősítette. 

 

A fentiekre tekintettel, jóllehet már 2020. május elején elkészült a 2019. évi költségvetés 

módosításával kapcsolatos előterjesztés, csak a veszélyhelyzet megszűnését követően kerül a 

Képviselő-testület elé döntéshozatal céljából. 

 

 

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (VI….) önkormányzati rendelete 

a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

    

Medina, 2020. június 18. 

                          Vén Attila sk. 

        polgármester 
 

 



 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

 

 
Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló …/2020. 

(VI….) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2018. 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. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a 

polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 

harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba 

lépjen. A veszélyhelyzetre tekintettel azonban a Kormány a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes 

belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdésében 

úgy rendelkezett, hogy ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó 

elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi 

önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon 

hatályba lépjen. A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjával történő megszüntetését követően a 

veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 

2020. évi LVIII. törvény 6.§-ban a fenti előírást a törvényhozó megerősítette. 

 

Részletes indokolás: 

 

1-5.§-hoz: A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza. 

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

rendelet módosításának megfelelően tartalmazzák az adatokat. 

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

 

HATÁSVIZSGÁLAT  

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének 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. 

2020. június 18.        

dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző   


