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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A) 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja, hogy amennyiben a 
tárgyévet megelőző év december 31-ig nem alkotja meg a képviselő-testület a 
költségvetési rendeletét, úgy annak elfogadásáig az „átmeneti időszakra” rendeletet 
kell alkotnia a gazdálkodás folytonossága érdekében. 

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet egyrészt azokat a felhatalmazásokat és 
kötelezettségvállalásokat tartalmazza, melyek a 2015. évi költségvetés elfogadásáig 
szükségesek a folyamatos működéshez, az illetmények, szerződésbeli kötelezettségek 
teljesítéséhez. 

Tartalmazza továbbá a 2014. évi költségvetésben vállalt beruházási, felújítási és egyéb 
feladatok megvalósításának időbeli elhúzódása miatt szükséges 
kötelezettségvállalásokat is, melyek a 2015. év elejére húzódnak át. 

A rendelet a 2015. évi költségvetés terhére tartalmaz kötelezettségvállalásokat is, 
melyeket azért szükséges ily módon rendezni, mert a feladat megvalósítása megelőzi 
a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását. 

 
B) 

A 2015. évi gazdálkodás végrehajtása során is indokolt a likviditás zavartalansága 
miatt folyószámlahitel igénybevétele. Javasoljuk, maximum 2500 E Ft összegű 
rulirozó jellegű likvid hitelszerződés megkötését, 2015. február 1. és 2015. 
szeptember 30. közötti időszakra. mely szükség esetén 2015. december 31-ig 
meghosszabbítható. (Határozati javaslat) 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendeletet 
megalkotni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
Eplény, 2014. december 17. 
 
         Fiskál János 
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A) 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2014.(...) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXXV törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat-hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. §   Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet elfogadásának időpontjáig az Önkormányzat 
gazdálkodására az e rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 

2. §   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 2015. évi költségvetési rendelet jóváhagyásáig: 

a) Az Önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére. 

b) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény 2014. évi szintű 
időarányos pénzellátásának biztosítására. 

c) A hosszabb időtartamú közfoglalkozatással kapcsolatban kötött hatósági 
szerződésben foglaltak utalványozására. 

d) A településüzemeltetéssel, segélyezéssel, szociális, családsegítő és 
gyermekjóléti feladatok ellátásával, igazgatással kapcsolatos kiadások 
2014. évi szintű kiadási előirányzatokon belüli kiadások arányos 
teljesítésének jóváhagyására, amennyiben jogszabály másként nem 
rendelkezik. 

e) A folyamatban lévő beruházások, felújítások számláinak, 
hitelszerződésekben meghatározott hitelek és kamatok fizetésének 
teljesítésére. 

f) A Képviselő-testületi döntéseken, megkötött szerződéseken alapuló 
kötelezettségek teljesítésére. 

g) A 2014. évi költségvetésben jóváhagyott feladatokhoz – a 2014. évi 
jóváhagyott előirányzat erejéig – kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, 
valamint a 2015. január 1-je utáni kifizetések engedélyezésére a 2014. évi 
pénzmaradvány terhére. 

 

3. §   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy 2014. december 31-ig a központi költségvetési 
forrásból kapott támogatásokkal az előirányzatokat megemelje. 
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4. §   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzati költségvetési szerv előirányzat 
átcsoportosítási kérelmét teljesítse, a finanszírozási problémákkal küszködő 
intézmény részére a működés biztonsága érdekében a fedezetet a 2015. évi 
költségvetési támogatás terhére biztosítsa azzal, hogy a többletfinanszírozás 
utólagos célvizsgálat elrendelése mellett történjen. 

 

5. §   Eplény Községi Önkormányzatnál foglalkoztatott polgármester cafetéria 
juttatásának éves összegének meghatározására Magyarország 2015. évi 
költségvetéséről szóló törvény szabályait kell alkalmazni. 

 

6. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2015. január 1-jén lép 
hatályba. 

  (2) A rendelet 4. §-a a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  (3)  A rendelet rendelkezései Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete hatálybalépésének napján hatályukat vesztik. 

 

Eplény, 2014. december 17. 
 
 
 

Fiskál János s.k.   dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet 

tervezetének előzetes hatásvizsgálata 
 

I. 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 
 
„17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz 

igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható következményeit. 

 
(2)  A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
  a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
  aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait 
  ab.) környezeti és egészségi következményeit, 
  ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
 b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményeit, és 
 c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 
 

II. 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet tervezetében (továbbiakban Tervezet) 
foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – 
az alábbiak szerint összegezhetők: 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 
 E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
 

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 

a.a.) A Tervezet társadalmi hatásai: 
 Tartalmazza azokat a felhatalmazásokat és kötelezettségvállalásokat, amelyek az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadásáig szükségesek a folyamatos 
működéshez, az illetmények, szerződésbeli kötelezettségek teljesítéséhez. Közvetlen 
társadalmi hatása, hogy a közszolgáltatások előző évihez képest változatlan 
színvonalú működtetését biztosítja a költségvetési rendelet elfogadásáig.  
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 A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

 A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelete biztosítja az Önkormányzat 
gazdálkodásának folytonosságát. 

 
 ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
 

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított 
számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései 
nincsenek. 

 
 ac.)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem 
keletkeztet. 

 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §. (1) bekezdése teszi 
indokolttá a rendelet megalkotását. 

  
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
 

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi 
szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. 
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B) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2014. (…) határozata 
 

az Önkormányzat likvid hitelfelvételéről 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
Önkormányzat likvid hitelfelvételéről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat bevételeinek megelőlegezésére, működési célra 
maximum 2500 E Ft összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel igény esetén 
2015. február 1. – 2015. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt-től. A hitel 
futamideje szükség szerint 2015. december 31-ig meghosszabbítható. 

2. Eplény Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 
alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját 
bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

3. Eplény Községi Önkormányzat a hitel fedezetéül biztosítja az OTP Nyrt 
részére a helyi adóbevételek és az átengedett gépjárműadó bevétel esetében - az 
önkormányzatot a mindenkori hatályos jogszabály szerint megillető részére - a 
kölcsön és járulékainak összegére a jelzálogjogot és annak bejegyzését a 
Hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerbe. 

4. Eplény Községi Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a 
Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 

5. Eplény Községi Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank 
Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési 
Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása 
érdekében a folyószámla-hitelszerződés fennállása alatt annak teljes 
visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a 
helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló 
számla esetében az önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető 
rész erejéig a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse. 

6. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara által működtetett hitelbiztosítéki nyilvántartás és a 
nyilvántartásba történő betekintésre szolgáló alkalmazásba vállalja a bejegyzést 
és a nyilatkozat megtételét. 
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7. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a hitelszerződés, a követelésen alapított jelzálogszerződés 
megkötésére, és a Bank követelésére vonatkozó jelzálogjogának hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba történő bejegyzésére és az ehhez szükséges hitelbiztosítéki 
nyilatkozat megtételére. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő: 2015. március 15. 

 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető 

 

Eplény, 2014. december 17. 

 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 


