
Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16 /2013. ( IX.23. ) számú rendelete 

 

Medina  Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.11.) 

számú rendeletének módosításáról 
 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Medina Község Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetéséről szóló 6/2013. (III.11.) számú rendeletét – a továbbiakban R - az alábbiak szerint 

módosítja. 

 

1.§ R. 2.§ - ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési 

a) kiadási főösszegét  500.162 ezer forint, 

b) bevételi főösszegét  500.162 ezer forint 

összegben állapítja meg. 

 

2. § R. 3.§ (1) bekezdés  ba) pontja  helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

„  Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint 

hagyja jóvá: 

 

Működési kiadások előirányzata összesen:                       78.889 ezer forint, 

ebből: 

a) személyi jellegű kiadások:    14.397 ezer forint, 

b) munkaadókat terhelő járulékok:     3.392 ezer forint, 

c) dologi, egyéb folyó kiadások:    26.010 ezer forint, 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai : 13.833 ezer forint, 

e) támogatásértékű kiadások:    20.688 ezer forint, 

f)  pénzeszköz átadások:            569 ezer forint, 

 

3. § R 12. § -a  helyére az alábbi rendelkezés lép: 

„ (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

(továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet  

4.270 ezer forint összegben szerepelteti. 

(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az (1) bekezdésben jóváhagyott összeg a Stabilitási törvény 

10. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerint nem esik a Kormány előzetes engedélyezése alá.  

 

 



 

 

4.§ R. 13.§ -a  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ A képviselő – testület az önkormányzat létszám – előirányzatát: 

a)  8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban ( átlaglétszámban ) , 

- ebből: 1 fő főállású polgármester, 

- 3 fő közalkalmazott, 

- 4 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban, 

b) 8 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró- létszámban állapítja meg. 

 

5 §  R. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;  8.; 9.; 10; 11.; 12.; 13.; 14.; 15   számú melléklete helyébe jelen 1; 2; 3; 4; 5;  6; 

7;  8.;9.; 10; 11.; 12.; 13.; 14.; 15  melléklete lép.  

 

6. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Vén Attila 
polgármester 

dr. Baranyai Eszter 
jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2013.szeptember 23. 

 

 

        dr. Baranyai Eszter 

                         jegyző 

 
 
 


