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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 21.)
számú rendeletét – az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai miatt
– ismételten indokolt módosítani.
1. A 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 14 998 E Ft összegű
támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatásból belterületi utak
építését és felújítását valósítottuk meg. A felhalmozási kiadásokhoz eredetileg
3 000 E Ft összegű beruházási hitel felvétele volt előirányozva, azonban erre
nem volt szükség. Ezért 3 000 E Ft-tal javasom csökkenteni az önkormányzat
költségvetésének bevételei és kiadási előirányzatát.
2. A fentieken túl az alábbi beruházási és felújítási feladatok előirányzatának
emelésére teszek javaslatot, melynek fedezete egyrészt az általános tartalék,
másrészt az előterjesztés 1. mellékletben részletezett feladatokról történő
átcsoportosítás:
- IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos
Óvodába és IKSZT-be
20 E Ft,
- Óvoda és Orvosi rendelő felújítása
1720 E Ft,
- Óvodai kapuk cseréje
126 E Ft,
- Színpad felújítási munkák
700 E Ft.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
rendeletet módosítani szíveskedjen.
Eplény, 2018. június 21.
Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (…) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) 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 2018. évi
költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének
a) költségvetési bevételét
141 096 E Ft-ban,
b) működési finanszírozási bevételét
22 028 E Ft-ban,
c) felhalmozási finanszírozási bevételét
5 847 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület Eplény Községi
költségvetésének
a) költségvetési kiadását
b) működési finanszírozási kiadásait
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait
állapítja meg.

Önkormányzat

(3) A képviselő-testület Eplény
költségvetésének
a) költségvetési hiányát
b) ebből, működési hiányát
c) ebből, felhalmozási hiányát
állapítja meg.

Önkormányzat

Községi

2018.

évi

168 076 E Ft-ban,
895 E Ft-ban,
0 E Ft-ban
2018.

évi

26 980 E Ft-ban,
6 467 E Ft-ban,
20 513 E Ft-ban

(4) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát
27 875 E Ft-ban állapítja meg.”
2. §

Az Ör. 3. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. § (3) és (4) bekezdésében megállapított költségvetés hiány
finanszírozása érdekében Eplény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete belső finanszírozási forrásból 25 875 E Ft költségvetési
maradvány felhasználását, külső finanszírozási forrásból pályázati önrész
biztosításához szükséges 2000 E Ft beruházási hitel felvételét hagyja jóvá.
(4) A beruházási hitel összege 2000 E Ft a 14. mellékletben részletezett
projektek megvalósításának önrészét szolgálja, ami a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) c) cc)

-4-

pontja alapján a kormány hozzájárulása nélkül köthető adósságot
keletkeztető ügyletnek minősül.”
3. §

Az Ör. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzatcsoport szerinti részletezése:
a) működési költségvetési kiadások
87 869 E Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadások
80 207 E Ft.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatokat:
a) személyi juttatások
35 291 E Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
6 832 E Ft,
c) dologi kiadások
31 843 E Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
1 320 E Ft,
e) egyéb működési célú kiadások
2 841 E Ft,
f) működési célú tartalékok
9 742 E Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt
előirányzatok:
a) beruházások
42 501 E Ft,
b) felújítások
35 467 E Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások
184 E Ft,
d) felhalmozási célú céltartalék
2 055 E Ft.”

4. §

Az Ör. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.
költségvetés általános tartalékát 9742 E Ft-ban állapítja meg.”

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

Az
Az
Az
Az
Az
Az
Az
Az

Ör.
Ör.
Ör.
Ör.
Ör.
Ör.
Ör.
Ör.

1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
8. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
9. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
13. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
14. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
Jegyző

évi
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Eplény Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló
…/2018. (…) önkormányzati rendelet 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 Önkormányzatának 2018. 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 kiemelt előirányzatok és a feladatok közötti
átcsoportosítás miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2018. évi
költségvetésének bevételei és kiadásai 3 000 E Ft-tal csökken.
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
szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

a

jelenlegi

