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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2012.(...) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„3. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a 2012. évi költségvetését 

  aa) 73 935 ezer forint költségvetési bevétellel, 

  ab) 82 935 ezer forint költségvetési kiadással, 

  ac) 9 000 ezer forint hiánnyal, 

  ad) 0 ezer forint belső finanszírozási bevétellel, 

  ae) 9 000 ezer forint külső finanszírozási bevétellel és 

  af) 0 ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg. 

b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2012. 

évi 

  ba) bevételi főösszegét 82 935 ezer forintban és 

  bb) kiadási főösszegét 82 935 ezer forintban 

     az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.” 

 

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2)  A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. június 30-ától 

kell alkalmazni. 

 

Eplény, 2012. szeptember ….. 

 

 

 

 

 

              Fiskál János      Sümegi Attila 

             polgármester      aljegyző 
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A rendelet 2012. ……………….. napján lép hatályba. 

 

 

Eplény, 2012. szeptember ….. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Sümegi Attila 

                                                                                                              aljegyző 
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Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S  

Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításához 

 
A 2012. január 1. – 2012. június 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat 

végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az önkormányzat 2012. évi 

költségvetési bevételeinek előirányzatát 410 e forinttal, illetve 2012. évi költségvetési 

kiadásainak előirányzatát 410 e forinttal szükséges növelni. A költségvetés hiánya így 

változatlan marad. A finanszírozási bevételek és kiadások előirányzataiban szintén nem 

történt változás. Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszege a 

módosítások eredményeképpen 82 935 e forintban kerül megállapításra.  

Jelen módosítások állami támogatások előirányzatainak változásából adódtak. 

 

R É S Z L E T E S  I N D O K O L Á S  
 

Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításához 
 

A 2012. január 1. – 2012. június 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat 

végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő 

jogcímeken kerül sor: 

I.  Állami támogatás miatti módosítások 

 

I. Állami támogatás miatti módosítások 

 

 B.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások  

        - Központosított ei. (Kompenzáció) 8 

        - Egyéb központi támogatás (Kompenzáció) 402 

 Összesen: 410 

   

 Bevételi főösszeg változása: 410 

   

K.I. Állami támogatás miatti kiadás módosítások  

        - Céltartalék (Kompenzáció) 410 

 Összesen: 410 

   

 Kiadási főösszeg változása: 410 

 

 

I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások 

 

B.I.-K.I. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó, illetve a 2012. 

évi kompenzáció havi részletei folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a 

figyelembe vehető kereseti elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, 

adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 371/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban 
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kormányrendelet), továbbá a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. 

évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklete határozza meg.  

Fentiek alapján – 2011. december havi kompenzáció 2012. évre áthúzódó része kapcsán - 

bevételi oldalon egyrészt a központi támogatások előirányzatát 8 e forinttal, másrészt a 2012. 

évi kompenzáció kapcsán az egyéb központi támogatások előirányzatát 402 e forinttal, 

ugyanakkor kiadási oldalon a kompenzáció működési céltartalékának előirányzatát szükséges 

emelni összességében 410 e forinttal. 

 

 

Eplény, 2012. augusztus 14. 

 

 

 

 

 Fiskál János 

 polgármester 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezete előzetes hatásvizsgálata 

 

I. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 

 

17. § (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 

várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 

tájékoztatni kell.  

 

(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, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket”. 

 

II. 

„Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról” szóló rendelet tervezetében (a 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 

A 2012. január 1. – 2012. június 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat 

végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az önkormányzat 2012. évi 

költségvetési bevételeinek előirányzatát 410 e forinttal, illetve 2012. évi költségvetési 

kiadásainak előirányzatát 410 e forinttal szükséges növelni. A költségvetés hiánya így 

változatlan marad. A finanszírozási bevételek és kiadások előirányzataiban szintén nem 

történt változás. Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszege a 

módosítások eredményeképpen 82 935 e forintban kerül megállapításra.  

A módosítások állami támogatások előirányzatainak változásából adódtak. 

 

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

 

Nem releváns. 
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c)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 

A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.  

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  

 

A Tervezet jogszabályi előírások (Áht., Ámr.) végrehajtása miatt, továbbá a 2012. I. 

félévi költségvetési beszámoló megalapozott jogszerű elkészítése céljából készül. 

Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a 

jogszabályi előírásoknak, ezáltal az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete nem 

szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásához.  

 

 

3.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása Eplény Községi Önkormányzat 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételeit, ebből következően pénzügyi feltételeit nem érinti. 

A jelenlegi személyi, tárgyi, szervezeti funkciókat változtatni nem szükséges.  

 


