
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2014. 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 Önkormányzatának 2014. 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 2014. évi költségvetési rendelet jóváhagyásáig: 

a) Az Önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére. 

b) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény 2013. évi szintű 
időarányos pénzellátásának biztosítására. 

c) A Téli Közfoglalkozatással kapcsolatban kötött hatósági szerződésben 
foglaltak utalványozására. 

d) A településüzemeltetéssel, segélyezéssel, szociális, családsegítő és 
gyermekjóléti feladatok ellátásával, igazgatással kapcsolatos kiadások 
2013. 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 2013. évi költségvetésben jóváhagyott feladatokhoz – a 2013. évi 
jóváhagyott előirányzat erejéig – kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, 
valamint a 2014. január 1-je utáni kifizetések engedélyezésére a 2013. évi 
pénzmaradvány terhére. 

h) „A Közösség építése az Eplényi ISZKT-ben” (TÁMOP-3.2.3.B-12/1-
2013-0106), az „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok Eplény Községben” (TÁMOP-6.1.12-
11/1/2012/0772) és a „Temető bővítése, ravatalozó felújítása” 
(Leader1554263479) projektek megvalósítása során felmerülő kiadások 
időarányos kifizetésének utalványozására. 
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3. §   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy 2013. december 31-ig a központi költségvetési 
forrásból kapott támogatásokkal az előirányzatokat megemelje. 

 

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 2014. 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 2014. évi 
költségvetéséről szóló törvény szabályait kell alkalmazni. 

 

6. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel 2013. január 1-jén lép 
hatályba 

  (2) A rendelet 4-5. §-a a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  (3)  A rendelet rendelkezései Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete hatálybalépésének napján hatályukat vesztik. 

 

 
 

Fiskál János    Dr. Mohos Gábor 
polgármester  jegyző 

 

 
 


