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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A) 
 

Az Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét 
2015. február 25-én fogadta el a képviselő-testület. 
A 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását követően indokolt a 
költségvetés módosítása, elsősorban a költségvetési maradvány, de egyéb időközben 
bekövetkezett változások miatt is. 
 

1. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. §-ában foglaltak alapján, a költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak részére, a 2015. évben – jogszabály alapján – 
járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére bérkompenzációs 
támogatást folyósítanak. Ennek éves összege várhatóan 184 E Ft lesz, 
mellyel módosítani kell az önkormányzat személyi jellegű kiadásainak és a 
szociális hozzájárulási adó előirányzatát. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i 
ülésén döntött a Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt „kistelepülések 
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére” című pályázat 
benyújtásáról. A pályázat megvalósításának összköltsége 1832 E Ft, melyhez 
183 E Ft összegű önrész biztosít az önkormányzat.  

 
3. A 2014. évi beszámolóval együtt elfogadásra került az előző évi költségvetési 

maradvány összege, ami az önkormányzatnál 7701 E Ft, az óvodai 
intézménynél 52 E Ft összegben került megállapításra, ezzel módosítani kell 
mind az önkormányzat, mind az intézmény bevételi és a kiadási előirányzatát. 
A részletezést az előterjesztés 1. melléklet tartalmazza. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
rendeletet módosítani szíveskedjen. 
 
Eplény, 2015. április 29. 
 
         Fiskál János 

 

B) 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) tavaly októberben hatályba lépett rendelkezése alapján – a 
főpolgármestert, a fővárosi kerületi önkormányzatok vezetőit, illetve a megyei jogú 
városok polgármestereit kivéve – jelentősen csökkent a polgármesterek fizetése és a 
költségtérítése is. Az indok az volt, hogy az állam számos feladatot átvett a helyi 
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önkormányzatoktól. Valójában egy ilyen méretű település polgármestere a hivatali 
munka mellett pályázatírással, a közmunka megszervezésével, a közfoglalkoztatás 
irányításával stb. is foglalkozik, miközben jóval kevesebb pénzre jogosult, mint a 
nagyobb települések vezetői. Lényegében 24 órás szolgálatot lát el, és a korábbi 
szabályozáshoz képest méltánytalanul került hátrányosabb helyzetbe.  
Az Mötv. 71. § (4) bekezdésének b) pontja taxatíve meghatározza, hogy a 
polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztségviselőkről szóló 
törvényben meghatározott alapilletményből, illetménykiegészítéséből, vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének 40%-a az 501 – 1500 fő lakosságszámú 
település esetében. 

Boldog István fideszes országgyűlési képviselő már másodízben nyújtott be 
módosító indítványt az önkormányzati törvényben a polgármesteri fizetések 
rendezésével kapcsolatban a Parlament felé, legutóbb márciusban, mivel tavaly 
decemberben nem vette még csak napirendjei közé sem a Tisztelt Ház a kérdést. 
Eközben valamennyi minisztériumban a vezető tisztségviselőket évvégén 
jutalmazták, így a tárcavezetők javaslatára, akik indoklás nélkül gyakorolhatják e 
hatáskörüket, – számos esetekben – 30%-kal megemelték az államtitkárok és 
helyettes államtitkárok fizetését. 

Ezzel szemben képviselő-testületeknek az új önkormányzati törvény nem ad 
semmilyen mozgásteret. Az egyetlen lehetőség a polgármester munkájának 
jövedelmén felüli elismerésére, az elvégzett munka és teljesítmény alapján, 
legfeljebb hat havi jövedelemnek megfelelő jutalom megállapítása. 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi költségvetésben betervezett 
jutalmazási keretből, két és félhavi illetménynek megfelelő jutalomban részesítse a 
polgármestert – az önkormányzat kedvezőnek nem mondható 
„feladatfinanszírozása” mellett –  a 2014. évi feladatok és a költségvetés sikeres 
végrehajtásárért,  továbbá az önkormányzat EMVA „Eplényi temető és ravatalozó 
felújítása, bővítése” című, a TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 jelű, TÁMOP-6.1.2-
11/1-2012-0772 jelű pályázatainak teljes körű, személyes menedzseléséért, a 
kifizetési kérelmek összeállításáért és azok sikeres pénzügyi elszámolásának 
teljesítéséért, a KEOP-4.10.0/F-2014-0124 jelű pályázat összeállításáért, 
benyújtásáért, valamint a helyi civil szervezeteknek, az Eplényi Gyermekekért 
Alapítványnak és a Fortuna Színjátszó Egyesületnek a LEADER pályázataik 
elkészítéséért, kifizetési kérelmeinek összeállításáért és azok sikeres 
lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában való személyes közreműködéséért, a 
fentiekből fakadó többletteljesítmény elismeréseként. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

Eplény, 2015. április 29. 
 
         Czigler Zoltán 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (…) önkormányzati rendelete 

 

a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) 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 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„2. § (1) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi  
 költségvetésének 

a) költségvetési bevételét 126 956 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási bevételét 7 753 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási bevételét 0 E Ft-ban 

  állapítja meg. 
 (2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének 
a) költségvetési kiadását 133 047 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási kiadásait 720 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait 942 E Ft-ban 

  állapítja meg. 
 (3) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének 
a) költségvetési hiányát 6 091 E Ft-ban, 
b) ebből, működési hiányát  11 961 E Ft-ban, 
c) ebből, felhalmozási többletét 5 870 E Ft-ban 

  állapítja meg. 
 (4) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési 
hiányát 7753 E Ft-ban állapítja meg. 

 (5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése hiányának 
fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen 
rendelet 3. §-ban rögzítettek szerint biztosítja.” 

2. §  Az Ör. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(3) Az 2. § (3) és (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány 

finanszírozása érdekében Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
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testülete belső forrásból 7753 E Ft 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 előirányzat-
csoport szerinti részletezése: 

a) működési költségvetési kiadások  79 763 E Ft, 
b) felhalmozási költségvetési kiadások 53 284 E Ft. 

 (2) A (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 
a) személyi juttatások 30 273 E Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 558 E Ft, 
c) dologi kiadások 36 133 E Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 E Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások  1 919 E Ft, 
f) működési célú tartalékok 2 380 E Ft. 

 (3)  A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 
a) beruházások 49 730 E Ft, 
b) felújítások 1 713 E Ft, 
c) egyéb felhalmozási kiadások 1 825 E Ft, 
d) felhalmozási célú tartalékok 16 E Ft.” 

 
4. § Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetés céltartalékát 1335 E Ft-ban állapítja. 

 (2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetés általános tartalékát 1061 E Ft-ban állapítja meg.” 

 
5. § (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. 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 

  (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 

  (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 

 (6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 

  (7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 

 

6. §  (1)  Ez a rendelet 2015. április 30-án lép hatályba. 

 
Fiskál János    dr. Mohos Gábor 
polgármester  jegyző 
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Eplény Községi Önkormányzatának 
2015. 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 2015. 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, illetve a beszámoló 
elfogadása következményeként a költségvetés maradvány felosztása miatt. 

 
 A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: 

 A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetésének bevételei és kiadásai 9586 E Ft-tal emelkednek. 

 
 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: 
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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 2014. 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. § (1)-(5) bekezdései 
teszik 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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B) 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2015. (IV. 29.) határozata 

 
a polgármester jutalmazásáról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása és döntés a polgármester jutalmazásáról” szóló 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben 
betervezett jutalmazási keretből, két és félhavi illetménynek megfelelő, 748 
000,- Ft, azaz Hétszáznegyven-nyolcezer forint összegű jutalomban részesíti a 
polgármestert a 2014. évi feladatok és a költségvetés sikeres végrehajtásárért, 
továbbá az önkormányzat EMVA „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” című, a TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 jelű, TÁMOP-6.1.2-11/1-
2012-0772 jelű pályázatainak teljes körű, személyes menedzseléséért, a kifizetési 
kérelmek összeállításáért és azok sikeres pénzügyi elszámolásának teljesítéséért, 
és a KEOP-4.10.0/F-2014-0124 jelű pályázat összeállításáért, benyújtásáért, 
valamint a helyi civil szervezeteknek, az Eplényi Gyermekekért Alapítványnak 
és a Fortuna Színjátszó Egyesületnek a LEADER pályázataik elkészítéséért, 
kifizetési kérelmeinek összeállításáért és azok sikeres lebonyolításában, pénzügyi 
elszámolásában való személyes közreműködéséért, a fentiekből fakadó 
többletteljesítmény teljesítmény elismeréseként. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő kifizetésekkel 

kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2. pontban: 2015. május 5. 
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Kovács Judit csoportvezető 
 

Eplény, 2015. április 29. 
 
 

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

 

 
 


