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A)
Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.)
számú rendeletét – az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai miatt
– ismételten indokolt módosítani.
1. A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának 1698 E
Ft-tal történő csökkentését a közfoglalkoztatáshoz és nyári diákmunkához
kapcsolódó támogatások a tényleges foglalkoztatáshoz folyósított támogatások
összegére történő módosítása teszi szükségessé, mely a tervezethez képest
létszámcsökkenést is eredményezett.
2. A működési bevételek előirányzatát a viziközmű bérleti és vagyonkezelési díj
címén befolyt 1005 E Ft összeggel és a telekértékesítés terhére
átcsoportosított kártalanításként befolyt 1312 E Ft összeggel kell megemelni. A
vagyonkezelési díjbevételhez kapcsolódik a Bakonykarszt Zrt. által 1996-2012.
között végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és
tisztításhoz kapcsolódó fejlesztési források gördülő elszámolásából eredően
529 E Ft összegű kiadási előirányzat emelkedés is. A viziközmű bérleti díj
összegével (476 E Ft) megegyezően módosítani kell a céltartalékok
előirányzatát is.
3. A gyermekétkeztetéshez kapcsolód befolyt térítési díjbevétel és az áfa
visszatérülés összegével (199 E Ft) meg kell emelni az intézmény működési
bevételeinek és a dologi kiadásainak előirányzatát.
4. A benyújtott eplényi belterületi utak felújítása pályázat, forráshiányra
hivatkozva, elutasításra került. Ezért módosítani kell a költségvetés bevételi és
kiadási előirányzatait az 1. mellékletben részletezettek szerint. Mivel a projekt
saját forrás részét beruházási hitelből kívánta finanszírozni az önkormányzat a
módosítás érinti a kitekintő határozatot is, ezért annak módosítására is az
előterjesztésben foglaltak szerint teszek javaslatot.
5. A 2017. évre tervezett fejlesztések közül a „Eplényi Napköziotthonos Óvoda
konyhájának infrastrukturális fejlesztése”, a „Falugondnoki autó beszerzése”
és az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrások hasznosításával” projektekhez pályázati kiírások
nem jelentek meg. Ezért a nevezett fejlesztésekhez kapcsolódóan az 1.
mellékletben részletezettek szerint csökkenteni kell az önkormányzat bevételi
és kiadási előirányzatait. Ezzel egy időben szintén módosítani kell a kitekintő
határozatot is.
6. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
értesítése alapján 45 E Ft csökkent az Intézmény működéséhez szükséges
hozzájárulás összege.
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7. A képviselő-testület 2017. november 2-i rendkívüli ülésén döntött az Eplény
0180 hrsz-ú ingatlan 600 E Ft-ért történő megvásárlásáról. A döntés
értelmében módosítani kell az önkormányzat beruházási kiadásainak
előirányzatát.
A fenti módosítások egyenlegeként az általános tartalék előirányzatát 60 E Ft
összeggel javaslom csökkenteni.
A fentiekben részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz feladatok és kiemelt
előirányzatok közötti átcsoportosítást az előterjesztés 1. mellékletben részletezettek
szerint.
B)
Az önkormányzatok átmeneti gazdálkodásának szabályait az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1)-(4) bekezdése tartalmazza. A törvény e szakasza ad
felhatalmazást a képviselő-testület részére, hogy amennyiben a költségvetési év
kezdetéig nem alkotja meg a költségvetési rendeletét, úgy annak elfogadásáig az
„átmeneti időszakra” rendeletet alkothat a gazdálkodás folytonossága érdekében.
A rendelet felhatalmazást ad a helyi önkormányzat és költségvetési szervének a
jogszabályok szerinti bevételeik folytatólagos beszedésére, és az előző naptári év
költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzataik keretei között a
kiadásaik időarányos teljesítésére.
Ezen túlmenően az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet egyrészt azokat a
felhatalmazásokat és kötelezettségvállalásokat tartalmazza, melyek a 2018. évi
költségvetés elfogadásáig szükségesek a folyamatos működéshez.
Másrészt tartalmazza továbbá a 2017. évi költségvetésben vállalt beruházási,
felújítási és egyéb feladatok megvalósításának időbeli elhúzódása miatt szükséges
kötelezettségvállalásokat is, melyek a 2018. év elejére húzódnak át.
A rendelet a 2018. évi költségvetés terhére tartalmaz kötelezettségvállalásokat is,
melyeket azért szükséges ily módon rendezni, mert a feladat megvalósítása megelőzi
a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni a
határozatot elfogadni, rendeleteket pedig megalkotni szíveskedjen.
Eplény, 2017. december 6.
Fiskál János
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A)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2017. (XII. 13.) határozata
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 18/2017. (II. 22.)
határozat módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az önkormányzat
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szóló 18/2017. (II. 22.) határozat módosítása”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 18/2017. (II. 22.) határozat 2.
pontjában hivatkozott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

Eplény, 2017. december 13.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (XII. 13.) határozathoz
1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (II. 22.) határozatához az
Eplény Községi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
adatok E Ft-ban

Megnevezés

1
Helyi adókból és a települési adókból
származó bevételek

Sorszám

2

2017. év

3

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet követő 3
évben
2018.

2019.

2020.

4

5

6

01

12 440

12 440

12 440

12 440

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jogok értékesítéséből
és hasznosításából származó bevételek

02

0

0

0

0

Osztalék, a koncessziós díj és a
hozambevétel

03

0

0

0

0

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációiból származó bevétel

04

14 150

9 658

9 658

9 658

05

70

70

70

70

06

0

0

0

0

07
08

26 650
13 325

22 168
11 084

22 168
11 084

22 168
11 084

Tárgyévet megelőző év(ek)ben
keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (10+…+13)*

09

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

10

Adott váltó
Pénzügyi lízing

11
12

0

0

0

0

17

0

0

0

0

18

13 325

11 084

11 084

11 084

Bírság-, pótlék-, és díjbevétel
Kezesség-, illetve garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (01+…+06)
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (15+16)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
(09+14)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (08-17)

13
14
15
16

* A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítandó bele a naptári éven belül
lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletből, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege. (353/2011. (XII.30.)
Korm.rendelet 3.§ (2) bekezdés g.) pontja alapján)

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (…) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) 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 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének
a) költségvetési bevételét
115 072 E Ft-ban,
b) működési finanszírozási bevételét
6 069 E Ft-ban,
c) felhalmozási finanszírozási bevételét
10 864 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének
a) költségvetési kiadását
131 129 E Ft-ban,
b) működési finanszírozási kiadásait
876 E Ft-ban,
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait
0 E Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének
a) költségvetési hiányát
16 057 E Ft-ban,
b) ebből, működési hiányát
14 427 E Ft-ban,
c) ebből, felhalmozási hiányát
1 630 E Ft-ban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát
16 933 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 3. §-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az 2. § (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány
finanszírozása érdekében Eplény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete belső forrásból 6 069 E Ft működési költségvetési maradvány, 10
864 E Ft felhalmozási költségvetési maradvány felhasználását hagyja
jóvá.”

3. §

Az Ör. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzatcsoport szerinti részletezése:
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a) működési költségvetési kiadások
99 215 E Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadások
31 914 E Ft.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatokat:
a) személyi juttatások
35 433 E Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
7 384E Ft,
c) dologi kiadások
49 889 E Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
1 320 E Ft,
e) egyéb működési célú kiadások
2 904 E Ft,
f) működési célú tartalékok
2 285 E Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül
kiemelt előirányzatok:
a) beruházások
25 444 E Ft,
b) felújítások
4 146 E Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások
0 E Ft,
d) felhalmozási célú céltartalék
2 324 E Ft.”
4. §

Az Ör. 5. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi
költségvetés céltartalékát 2 324 E Ft-ban állapítja.
(2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi
költségvetés általános tartalékát 2 285 E Ft-ban állapítja meg.”

5. §

Az Ör. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a költségvetési
létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 12,75 főben
állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő.”

6. §

Az Ör. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„9. § (4) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, mint
közös
önkormányzati
hivatalnál
foglalkoztatott
köztisztviselők
illetményalapja 2017. évben 45 000 forint.”

7. § (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Az
Az
Az
Az
Az
Az
Az
Az
Az
Az
Az

8. § (1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ör.
Ör.
Ör.
Ör.
Ör.
Ör.
Ör.
Ör.
Ör.
Ör.
Ör.

1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
9. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
10. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
11. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
15. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
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(2)

9. §

Hatályát veszti:
1. az Ör. 3. § (4)–(7) bekezdése,
2. az Ör. 13. és 14. melléklete.
Az Ör. 9. § (4) bekezdésében foglaltakat 2017. január 1-re visszamenőleg
kell alkalmazni.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
Jegyző
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Eplény Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló
előzetes hatásvizsgálat
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 2017. 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: Indokolt a tárgyévi költségvetés
módosítása elsősorban a működési és felhalmozási célú támogatások
Áht-on belülről várt támogatások elmaradása és belső átcsoportosítások
miatt indokolt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2017. évi
költségvetésének bevételei és kiadásai 82 052 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,
elmaradásának várható következményei:

a

jogalkotás

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 a rendelet 11. melléletében foglaltak szerint változik.
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B)
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (…) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet hatályba lépésének időpontjáig, az önkormányzat gazdálkodására, e
rendelet szabályait kell alkalmazni.
2. §

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a 2018. évi költségvetési rendelet jóváhagyásáig:
a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervének a
jogszabályok
szerinti
bevételei
folytatólagos
beszedésének
engedélyezésére,
b) az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény 2017. évi szintű
időarányos pénzellátásának biztosítására, és ehhez kapcsolódóan
engedélyezi az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos
teljesítésével összhangban a szakmai feladatellátás zavartalanságához és
a folyamatos működéshez szükséges kötelezettség vállalásokat,
c) a hosszabb időtartamú közfoglalkozatással kapcsolatban kötött hatósági
szerződésben foglaltak utalványozására,
d) a
településüzemeltetéssel,
intézményüzemeltetéssel,
kulturális
tevékenységgel, segélyezéssel, szociális, egészségügyi, családsegítő és
gyermekjóléti feladatok ellátásával, igazgatással kapcsolatos kiadások,
2017. évi szintű, kiadási előirányzatokon belüli kiadások arányos
teljesítésének jóváhagyására, amennyiben jogszabály másként nem
rendelkezik,
e) a folyamatban lévő beruházások, felújítások számláinak fizetésének
teljesítésére,
f) a képviselő-testületi döntéseken, megkötött szerződéseken alapuló
kötelezettségek teljesítésére,
g) a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott feladatokhoz – a 2017. évi
jóváhagyott előirányzat erejéig – kapcsolódó kötelezettségvállalásokra,
valamint a 2018. január 1-je utáni kifizetések engedélyezésére, a 2017.
évi költségvetési maradvány terhére.

3. §

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy 2017. december 31-ig a központi költségvetési forrásból
kapott támogatásokkal, megelőlegezésekkel a 2017. évi költségvetési
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előirányzatokat megemelje, illetve a kiemelt előirányzatok, feladatok közötti
átcsoportosításokat jóváhagyja a képviselő-testület utólagos tájékoztatása
mellett.
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 2018. évi
költségvetési támogatás terhére biztosítsa azzal, hogy a többletfinanszírozás
utólagos célvizsgálat elrendelése mellett történjen.

5. § (1)
(2)

6. §

Eplény Községi Önkormányzatnál foglalkoztatott polgármester cafetéria
juttatásának éves összegének meghatározására Magyarország 2018. évi
költségvetéséről szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény cafetéria
juttatásának 2017. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés terhére kötelezettséget vállaljon
a) az Eplény, Veszprémi u. 62. szám alatt lévő Óvoda és Orvosi rendelő
felújítására (térburkolás, akadálymentesítés, részleges nyílászáró csere és
burkolás) 5 500 E Ft összeg erejéig,
b) az Eplény, külterület 0219 hrsz-on lévő ravatalozó felújítására 1500 E Ft
erejéig.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
(2) A rendelet 1-2. §-a és 5-6. §-a 2018. január 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a rendelet 3-4. §-a az Eplény Községi Önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletét utolsó
alkalommal módosító önkormányzati rendelet hatálybalépése napján.
(4) Hatályát veszti a rendelet Eplény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelete hatálybalépésének napján.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
Jegyző
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2018. 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 2018. 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
aa) A tervezet társadalmi hatásai:

Tartalmazza azokat a felhatalmazásokat és kötelezettségvállalásokat,
amelyek az önkormányzat 2018. 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.

ab) A tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendelete biztosítja az önkormányzat
gazdálkodásának folytonosságát.
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b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

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

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem
keletkeztet.

2. A
jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
elmaradásának várható következményei:

a

jogalkotás

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
szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

a

jelenlegi

