
 

A határozati javaslat elfogadásához  

minősített többség szükséges! 

 

2. számú előterjesztés 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2022. május 30. napján 800 órakor tartandó rendes ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés Medina Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról  

Előterjesztő: Lang Katalin alpolgármester (Vén Attila polgármester távollétében) 

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 2021. év teljesítésadatainak ismeretében szükségessé vált a költségvetési rendelet 1. számú 

melléklet szerinti módosítása. 

 

 

 

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete 

a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

    

Medina, 2022. május 18. 

                       Lang Katalin sk. 

        alpolgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

 

 
Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló  

1/2021.(II.22.) 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 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. 
 

Részletes indokolás: 

 

1-12.§-hoz: A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza. 

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

rendelet módosításának megfelelően tartalmazzák az adatokat. 

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

 

HATÁSVIZSGÁLAT  

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló  

1/2021.(II.22.) 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. 

2022. május 18.        

dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző   


