
 

A rendelet-tervezet elfogadásához 

minősített többség szükséges! 

1. előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2022. szeptember 20.-án 8.00 órakor tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntés a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Keresztes Izabella aljegyző 

    

 

 

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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.16.) önkormányzati 

rendelet féléves módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerint terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 
A fentiekre is tekintettel az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének fő számai az alábbiak szerint 

módosulnak: 

a) bevételi főösszegét  214.081.749,- Ft  

b) kiadási főösszegét  214.081.749,,- Ft  

c) hiánya            0 Ft. 
 

 

A fentiekre tekintettel javaslom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (IX.20.) önkormányzati rendelete 

a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

Medina, 2022. szeptember 20. 

Vén Attila s.k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

 

Medina Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezethez  

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2022. 

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: 

 

1-7. §-hoz: A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza. 

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

rendelet módosításának megfelelően tartalmazzák az adatokat. 

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

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT  

 

Medina Község Önkormányzat 2022. 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. 

 

Medina, 2022 szeptember 14.        

 

 

dr. Keresztes Izabella  

        aljegyző 

 

 

 

 



 

 

 

R E N D E L E T  -  T E R V E Z E T 

 

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

......../2022. (XI.20.) önkormányzati rendelete 

2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ 

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.  

 

„Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének  

a) bevételi főösszegét  214.081.749,- Ft  

) kiadási főösszegét  214.081.749,- Ft  

c) hiányát -  

-ban állapítja meg.” 

 

 

2.§ 

 
 

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.  

 

„3.§ 

1. Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 214.081.749,- Ft, melyből: 
a. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                    93.515.568,- Ft 

b. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                           9.621.876,- Ft 

c. Közhatalmi bevételek                              13.980.000,- Ft 

d. Működési bevételek                                                      5.556.535,- Ft 

e. Felhalmozási bevételek                                                  0,- Ft 

f. Működési célú átvett pénzeszközök                                            0,- Ft 

g. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    0,- Ft  

h. Finanszírozási bevételek  

          

   91.407.770,- Ft 

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 91.179.739,- Ft 

 

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) a kötelező feladatok bevételei:     214.081.749,- Ft 

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

 

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből 

a) működési bevételek: 124.462.582,- Ft 

b) felhalmozási bevételek: 89.619.167,- Ft 



 

3.§ 

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

„4.§ 

 

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 

 214.081.749,- Ft 

melyből:  

  

a. Működési költségvetés 124.462.582,- Ft 

aa. Személyi juttatás   51.108.369,- Ft 

ab. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 6.267.167,- Ft 

ac. Dologi kiadások   44.906.786,- Ft 

ad. Ellátottak pénzbeli juttatásai                   800.000,- Ft 

ae. Egyéb működési célú kiadások  18.234.014,- Ft 

af. Finanszírozási kiadások  3.146.246,- Ft 

b. Felhalmozási költségvetés                     210.935.503,- Ft 

ba. Beruházások 34.544.918,- Ft 

bb. Felújítások 55.074.249,- Ft 

bc Egyéb felhalmozási c. kiadások                     0,- Ft 

 

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai: 214.081.749,- Ft 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:      ,- Ft 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:      - 

 

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

a) működési kiadások: 124.462.582,- Ft 

b) felhalmozási kiadások:      89.619.167,- Ft 

4.§ 

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

 

„5.§ 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 17 főben határozza 

meg, ebből 6  fő közfoglalkoztatott.” 

 

5.§ 

 
A R. 8.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.  

 

„8§ 

 

(1) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai  

összesen:  29.740.601,- Ft  

melyből:  

a. Működési költségvetés  29.587.101,- Ft  

aa. Személyi juttatás  22.891.504,- Ft  

ab. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó  3.173.242,- Ft  

ac. Dologi kiadások  3.522.355,- Ft  

ad. Ellátottak pénzbeli juttatásai  0,- Ft  

ae. Egyéb működési célú kiadások  0,- Ft  

af Tartalékok 0,- Ft 



 

ag. Finanszírozási kiadások  0,- Ft  

b. Felhalmozási költségvetés  153.500,- Ft  

ba. Beruházások  153.500,- Ft  

bb. Felújítások  0,- Ft  

bc. Egyéb felhalmozási c. kiadások  0,- Ft  

 

(2) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzataiból  

a) a kötelező feladatok kiadásai:  29.740.601,- Ft  

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

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

 

(3) Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzataiból 

a) működési kiadások:  29.587.101,- Ft  

b) felhalmozási kiadások:  153.500,- Ft” 
 

6.§ 

 

A R. 9.§ a helyébe a következő rendelkezés lép.  

„9§ 

 

 

„(2) A képviselő-testület Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény engedélyezett 

létszám keretét 5 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 0 főben állapítja meg.” 

 

7. § 

 

A R. 10.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.  

 

„(1) Az önkormányzat összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata : 89.619.167,- Ft 

melyből:  

 

- beruházási kiadás 34.544.918,- Ft  

- felújítási kiadás 55.074.249,- Ft 

- egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft” 

 

8.§ 

 

A R. 1-9. melléklete helyébe jelen rendelet 1-9. melléklete lép. 

 
9.§ 

 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Medina, 2022. szeptember 20. 

 

Vén Attila    dr. Keresztes Izabella 

polgármester     aljegyző 

 

 

Kihirdetve: 2022.  

    dr. Keresztes Izabella 

       aljegyző 

 


