
A határozati javaslat elfogadásához  

minősített többség szükséges! 

 

3. számú előterjesztés 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2022. május 30. napján 800 órakor tartandó rendes ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés Medina Község Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének 

végrehajtásáról  

Előterjesztő: Lang Katalin alpolgármester (Vén Attila polgármester távollétében) 

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

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (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. 
 

 

Medina Község Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően, 

annak betartásával történt meg. A költségvetésben betervezett feladatokat teljesítette, törekedett 

az alapvető feladatok megoldására. A 2021. év folyamán a gazdálkodás finanszírozása 

zavartalan volt. 

 

 

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását: 

 

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (V.31.) önkormányzati rendelete 

Medina Község Önkormányzata 

 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról 

 

Medina, 2022. május 18.      

P.H. 

Lang Katalin sk. 

          alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
Medina Község Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezethez  

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2019. 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 k) 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.  

 

 

Részletes indokolás: 

 

1-hoz: Az általános rendelkezéseket tartalmazza. 

2-3.§-hoz: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése teljesítésének adatait 

tartalmazza. 

4.§-hoz: A maradvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. 

5.§-hoz: 1-11. számú tájékoztató táblázatokat tartalmazza. 

6.§-hoz: Záró rendelkezés, mely hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT  

 

Medina Község Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezethez  

 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs 

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotásának 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. 

Kölesd, 2022. május 18. 

       dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző 


