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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.)
számú rendeletét az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változások miatt
ismételten indokolt módosítani.
1. A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
22/2013. (VI. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. pontja alapján
az Önkormányzat, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet I.1.c) alpontja
szerinti beszámítási összegének differenciált visszapótlása jogcímen 1023 eFt
összegű támogatásban részesült, melyből az első félévben 512 eFt összegű
támogatást már folyósított is a Magyar Államkincstár.
A támogatás növeli az általános tartalék összegét.
A BM rendelet 4. pontja alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a
gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére. A pályázaton a fenti
jogcímre 68 eFt összegű támogatást nyert az Önkormányzat, melyből az első
félévben 13 eFt összegű támogatási előleget már folyósított is a Magyar
Államkincstár.
A támogatás csökkenti az intézmény gyermekétkeztetési feladatok
önkormányzati hozzájárulásának összegét és növeli az Önkormányzat általános
tartalékának összegét.
2. 2013. szeptember 1-jével hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben
történő
végrehajtásáról
szóló
326/2013.(VIII.30.)
kormányrendelet. A nevezett jogszabályok alapján fenntartótól függetlenül
minden köznevelési intézményben el kell végezni a pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak kinevezésének teljes körű felülvizsgálatát.
Ennek eredményeként módosítani kell az Eplényi Napköziotthonos Óvoda
személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékainak előirányzatát 790 eFt
összeggel. A bérfejlesztéshez a Kvtv. 526 eFt összegű támogatást fog folyósítani,
a különbözetet az Önkormányzat saját forrásból, az általános tartaléka terhére
biztosítja.
3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján az
óvodavezető jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom kifizetéséhez 405
eFt összeggel módosítani kell az Óvoda személyi juttatásainak és a szociális
hozzájárulási adó előirányzatát, melyre az Önkormányzat általános tartaléka
biztosít fedezetet.
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Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelettervezet
elfogadására.
Eplény, 2013. október 30.
Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013.(…...) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló
3/2013. (II.22) önkormányzati rendelet módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének
költségvetési bevételét
96 530 eFt-ban
működési finanszírozási bevételét
0 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételét 5 661 eFt-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének
költségvetési kiadását
102 191 eFt-ban
működési finanszírozási kiadásait
0 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait
0 eFt-ban
állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeit
forrásonként a rendelet 4.a. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által 2013. évben ellátandó kötelező feladatokhoz,
önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó
bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzatot megillető 2013. évi központi költségvetésből juttatott
állami támogatások jogcímenkénti részletezését a rendelet 3. melléklete
tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásainak kiemelt
előirányzatonkénti részletezését a rendelet 5.a. melléklete tartalmazza.
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3. §

Az Önkormányzat az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek
pótlására szolgáló általános és céltartalékok előirányzatait a rendelet 6.
melléklete tartalmazza

4. §

Ez a rendelet november 1-én lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát
veszti.

Eplény, 2013. október 30.

Fiskál János
polgármester

Dr. Mohos Gábor
jegyző
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Eplény Községi Önkormányzatának
2013. 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 2013. 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 az állami támogatás változása miatt.
A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:
A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2013. évi
költségvetésének bevételei és kiadásai 1092 eFt-tal növekednek.
ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított,
számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései
nincsenek.
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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.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A Tervezet 2013. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi
szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34-35. §-a 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.

