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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) számú
rendeletét – az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai miatt –
ismételten indokolt módosítani.
Az önkormányzat költségvetésének módosítását 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 lehetővé.
Az augusztusi képviselő-testületi ülésen elfogadásra került, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához. A kiírás alapján összesen 36 m3 mennyiségű tűzifa megvásárláshoz
igényelt támogatás az önkormányzat. Ez összesen 685 E Ft összegű támogatás,
melyhez 46 E Ft összegű önrészt és a szállítás költségét (104 E Ft) kell vállalnia az
önkormányzatnak.
Augusztus végén érkezett meg a Miniszterelnökség értesítő levele arról, hogy az
önkormányzat 1533 E Ft összegű támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett, Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2020 című,
MFPOJF/2020 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk. A támogatásból az
óvoda játszóudvarát kívánjuk fejleszteni.
Ahhoz, hogy a beszerzést minél előbb el tudjuk indítani, szükséges a költségvetésbe a
– 3097222531 iratazonosító számú Támogatói Okirat szerinti – támogatás összegét és
a beruházási kiadásokat beépíteni.
A fenti módosítások részletezését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
rendeletet megalkotni szíveskedjen.
Eplény, 2020. szeptember 2.
Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (…) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 25.) 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 2020. évi
költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„2. § (1) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének
a) költségvetési bevétel
100 886 E Ft-ban,
b) működési finanszírozási bevételét
8 085 E Ft-ban,
c) felhalmozási finanszírozási bevételét
39 750 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének
a) költségvetési kiadását
147 580 E Ft-ban,
b) működési finanszírozási kiadásait
1 067 E Ft-ban,
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait
74 E Ft-ban
állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg
előirányzat-csoport szerinti részletezése:
a) működési költségvetési kiadások
83 191 E Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadások
64 389 E Ft.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatokat:
a) személyi juttatások
37 115 E Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
6 427 E Ft,
c) dologi kiadások
34 589 E Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
1 170 E Ft,
e) egyéb működési célú kiadások
3 061 E Ft,
f) működési célú tartalékok
829 E Ft.
(3) A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt
előirányzatokat:
a) beruházási kiadások
35 372 E Ft,
b) felújítási kiadások
26 070 E Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások
594 E Ft,
d) felhalmozási célú céltartalék
2 353 E Ft.”
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3. § (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Az
Az
Az
Az
Az

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.
10. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
Jegyző

-5-

Eplény Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25. ) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …/2020. (…) 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 2020. 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
a működési és felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről bevétel
változása miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2020. évi
költségvetésének bevételei és kiadásai 2218 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:
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 a jelenlegi szabályozáshoz
képest többlet személyi feltételt nem igényel.

