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ELŐTERJESZTÉS 

     
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. december 21. napi ülésére 

 

Tárgy: A 2021. december 7. napján elfogadott, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

16/2021.(XII.7.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek hatályban való fenntartása vagy a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) 

önkormányzati rendelet új módosításáról szóló rendelet megalkotása  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy szíveskedjenek arról tárgyalni, hogy hatályban tartják-e a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendeletnek a 

16/2021.(XII.7.) módosító rendelettel 2021. december 8-i hatállyal módosított rendelkezéseit. 

Amennyiben igen, jogalkotástani szempontból a legtökéletesebb amennyiben a 2/2021. (III.12.) 

rendeletnek a 16/ 2021. (XII.7.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezéseit új módosító 

rendelet megalkotásával módosítják. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendeletnek a 

16/2021.(XII.7.) módosító rendelettel, 2021. december 8-i hatállyal módosított rendelkezéseit 

hatályában fenntartja.  

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendeletnek 

a 16/2021.(XII.7.) módosító rendelettel, 2021. december 8-i hatállyal módosított rendelkezéseit új 

módosító rendelet megalkotásával módosítani kívánja az alábbi szövegezéssel: 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 21.) 

önkormányzati rendelete Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 788 054 119 Ft költségvetési 

bevétellel,1 096 643 127 Ft költségvetési kiadással, -308 589 008 Ft költségvetési egyenleggel 

állapítja meg, amelyből 289 871 394 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel, 18 717 614 Ft 

működési finanszírozási bevétel.” 



(2) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet 2. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá finanszírozási bevételeket és 

kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján 1 116 187 870 Ft értékben határozza meg a képviselő 

testület. 

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 

feladatok önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. 

melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg. 

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten az 5. melléklet és 6. melléklet részletezi.” 

2. § 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetését részletesen a következők szerint 

állapítja meg. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek önkormányzati, polgármesteri 

hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását feladatonként és azon belül kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, 8. 

melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet és 11. melléklet szerint határozza meg. 

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá 

költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a 

közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet, 13. 

melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet szerint határozza meg. 

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését az 17. melléklet szerint határozza meg. 

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 18. melléklet 

szerint részletezi. 

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 19. melléklet részletezi. A képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat 

2018. december hónapban kormányengedélyes éven túli célhitelt vett fel 37.243.444 Ft értékben 7 

éves futamidőre. A 2021. évi visszafizetési kötelezettség 5.320.000 Ft. 

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 20. melléklet tartalmazza. 

(7) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 21. melléklet tartalmazná, 

de a költségvetésben tárgyévre az Önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célt. 

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton 

kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 22. melléklet tartalmazza. 

(9) Az Önkormányzat összesen 0 Ft összegű tartalékot állapít meg, ebből 0 Ft általános tartalék, 0 

Ft céltartalék.” 

3. § 



(1) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki. 

(2) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 

(9) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki. 

(10) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki. 

(11) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki. 

(12) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki. 

(13) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki. 

(14) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki. 

(15) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki. 

(16) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki. 

(17) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki. 

(18) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki. 

(19) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki. 

(20) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki. 



(21) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki. 

(22) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki. 

4. § 

Hatályát veszti a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. 

(III.12.) önkormányzati rendelet 

1. 2. § (2) bekezdése, 

2. 3. §-a, 

3. 1.1. melléklete, 

4. 1.2. melléklete, 

5. 1.3. melléklete, 

6. 1.4. melléklete, 

7. 2.1. melléklete, 

8. 2.2. melléklete, 

9. 3.1. melléklete, 

10. 3.2. melléklete, 

11. 3.3. melléklete, 

12. 3.4. melléklete, 

13. 3.5. melléklete, 

14. 4.1. melléklete, 

15. 4.2. melléklete, 

16. 4.3. melléklete, 

17. 4.4. melléklete, 

18. 4.5. melléklete. 

5. § 

Ez a rendelet 2021. december 22-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. december 21. 

 

 

 

         Kraller József                  dr. Kávássy Leila Viola  

          polgármester                    jegyző  

 

 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2021. december 21. napján megtörtént. 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. december 21.  

 

 

 

         dr. Kávássy Leila Viola   

                                              jegyző 

 

 

 

 



 

                    Kraller József 

                  polgármester s.k. 

Ellenjegyezte: 

 

                        dr. Kávássy Leila Viola 

                                    jegyző 

 

 

 


