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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 25.) számú 
rendeletét – az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai miatt – 
ismételten indokolt módosítani. 
 

1. Az Eplény község településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte az 
Eplény 305 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa. A jogszabályoknak és a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően, a képviselő-testület dönt a településrendezési 
eszközök módosításának kezdeményezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó 
költségek viseléséről, megtérítéséről.  
A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletében részletezetteknek megfelelően 
445 E Ft összeggel módosítani kell az önkormányzat bevételi és kiadási 
előirányzatát. 
 

2. A képviselő-testület korábban már többször tárgyalta az 502/25 hrsz-ú építési 
telek továbbértékesítése kapcsán felmerült jogvita rendezésének lehetőségeit. A 
képviselő-testület előző elképzelése, miszerint a nevezett építési telket 
visszavásárolja, és újra értékesíti, meghiúsult. Ezért csökkenteni kell az ingatlanok 
értékesítése, az értékesítéshez kapcsolódó áfa befizetés és az ingatlan vásárlás 
előirányzatát az előterjesztés 1. mellékletében részletezettek szerint. 

Ezzel együtt az építési telek régi tulajdonosától a telekvásárlás időpontjában 
érvényesített kedvezmény összegét, 562 E Ft-ot szerződésszegésből eredő 
kártérítés jogcímen, követeli az önkormányzat, mely összeg a működési bevételek 
előirányzatát növeli. 

 

3. Az „Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen 
napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013” pályázat forrásának évek 
közötti megbontása vált szükségessé, melyet a pályázati döntés elhúzódásával 
együtt a beruházás egyes elemeinek ÁNTSZ előírás miatti megkezdése indokol. 
A megkezdett beruházás költségeire az önkormányzat általános tartaléka nyújt 
fedezetet. 
 

4. 2016. 07. 27-én az özönvízszerű esőzés az Eplény, Kiserdő utcát több szakaszon 
el-, illetve kimosta. A helyreállítás előzetesen becsült költsége 1800 E Ft, melyet 
az önkormányzat az alábbi előirányzatok csökkentésével tud biztosítani: 
- Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 352 E Ft 
- Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások 115 E Ft 
- Eplény Sportegyesület támogatása 100 E Ft 
- Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készít. 1070 E Ft 
- 502/25 hrsz-ú építési telekhez kapcs. előirányzat rendezés 163 E Ft 

Összesen: 1800 E Ft 
A káreseményhez vis maior támogatási kérelem került benyújtásra, melynek 
elbírálása folyamatban van. 
 

A fentiekben részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz feladatok közötti 
átcsoportosítást az előterjesztés 1. mellékletben részletezettek szerint. 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni a módosító 
rendeletet megalkotni, a határozatot pedig elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2016. augusztus 19. 
 
 
         Fiskál János  
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (…) önkormányzati rendelete 

 
a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 
 
1. § Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről 

szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. § (1) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi 
 költségvetésének 

a) költségvetési bevételét 178 560 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási bevételét 1 141 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási bevételét 17 353 E Ft-ban 

  állapítja meg. 
 (2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

a) költségvetési kiadását 194 052 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási kiadásait 832 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait 2 170 E Ft-ban 

  állapítja meg. 
 (3) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

a) költségvetési hiányát 15 492 E Ft-ban, 
b) ebből, működési hiányát  11 807 E Ft-ban, 
c) ebből, felhalmozási hiányát 3 685 E Ft-ban 

  állapítja meg.” 
 
2. § Az Ör. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-csoport 
szerinti részletezése: 

a) működési költségvetési kiadások  82 033 E Ft, 
b) felhalmozási költségvetési kiadások 112 019 E Ft. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 
a) személyi juttatások 32 226 E Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 564 E Ft, 
c) dologi kiadások 37 808 E Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 320 E Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások  2 720 E Ft, 
f) működési célú tartalékok 395 E Ft. 

  (3) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 
a) beruházások 89 470 E Ft, 
b) felújítások 20 750 E Ft, 
c) egyéb felhalmozási kiadások 50 E Ft, 
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d) felhalmozási célú tartalékok 1 749 E Ft” 
 
3. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés 

általános tartalékát 395 E Ft-ban állapítja meg.” 
 
4. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
  (2) Az Ör. 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 

 (3) Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 

 (4) Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 

 (5) Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 

 (6) Az Ör. 12. melléklete helyébe a rendelet 6 melléklete lép. 

 (7) Az Ör. 14. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 

 

5. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  Jegyző 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló …/2016.(……) 

önkormányzati rendelet 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 Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet módosítás 
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 
aa) A Tervezet társadalmi hatásai: A tárgyévi költségvetés módosítása a a 

működési és felhalmozási bevételek változása és a pályázati támogatás 
évek közötti átütemezése miatt indokolt. 

 A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: 
 A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetésének bevételei és kiadásai 2 984 E Ft-tal csökkenek. 
 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, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra 
jogszabályi előírások miatt kerül sor. 
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2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 42-44. § teszi indokolttá. 

 
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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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2016. (VIII. 24.) határozata 

 

a Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezéséről 
szóló 67/2016. (VI. 29.) határozat módosításáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Közösségi Ház és Templom 
épületére védőrács és védőkorlát elhelyezéséről szóló 67/2016. (VI. 29.) határozata 2. 
és 3. pontja helyébe a következő 2. pont lép: 

 
„2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a védőrács és védőkorlát 
elhelyezéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.” 
 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
 
  
Eplény, 2016. augusztus 24. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 


