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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2013.(IV…...) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
1.
2.

72 789 eFt bevétellel (függő, átfutó nélkül),
63 000 eFt kiadással (függő, átfutó nélkül),

3.
5.

1 752 eFt finanszírozási bevétellel (függő, átfutó nélkül),
finanszírozási kiadással (függő, átfutó nélkül),
10 644 eFt
és

6.

825 eFt pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.
2. §

A Képviselő-testület az önkormányzati kiadásokat jogcímenként, bevételeket
forrásonként az 1. melléklet, valamint az 4. és 5. mellékletben foglaltaknak
megfelelően fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási
célú pénzeszközátadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint
fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület a 2012. évi pénzmaradvány alakulását a 7. mellékletnek
megfelelően hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület a 8. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat
elfogadja.

7. §

Az Önkormányzat vagyonát összevontan a 9. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület a 12. mellékletben bemutatott többéves kihatással járó döntések
hatását évenként összesítve elfogadja.
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9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelállományának és adósságszolgálatának
alakulását a 13. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá.

10. §

A rendelet 2013. április 30-án hatályba lép, és 2013. május 1-jén hatályát veszti.

.
Eplény, 2013. április …

Fiskál János
polgármester

Dr. Mohos Gábor
jegyző

Záradék:
A rendelet 2013. április ...-n lép hatályba
Eplény, 2013.
Dr. Mohos Gábor
jegyző
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2012. évi beszámolóhoz
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I.

1. Az Önkormányzat bemutatása

Költségvetési szerv neve:

Eplény Községi Önkormányzat

Székhelye:

8413 Eplény, Veszprémi út 64.

Költségvetési szerv törzsszáma:

568108

Adószáma:

15568106-2-19

KSH számjele:

15568106-8411-321-19

Társadalombiztosítási törzsszáma:

15571-9

Államháztartási egyedi azonosító:

1933941

Szakágazati besorolás:

8411

6

2. A feladatellátás általános értékelése
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését a 6/2012. (II.17.)
önkormányzati rendeletével fogadta el.
A rendeletben meghatározott
bevétel
kiadás
hiány
külső finanszírozási bevétel
külső finanszírozási kiadás

73 525 eFt
82 525 eFt
9 000 eFt
9 000 eFt
0 eFt

volt.
Az elfogadott költségvetés 3 alkalommal került módosításra.
A módosítások után a költségvetés
módosított bevételei
módosított kiadásai

73 301 eFt
64 936 eFt

külső finanszírozási bevétele
külső finanszírozási kiadásai

1 752 eFt
10 644 eFt

került meghatározásra.
A költségvetés összeállításánál a Magyarország 2012. központi költségvetéséről szóló 2011.
évi CLXXXVIII. törvény, továbbá az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 365/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
előírásait vettük figyelembe.
Önkormányzatunk gazdálkodása 2012. évben is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően
viszonylag kiegyensúlyozott volt. Év közben szükségessé vált a 2006. évben megkötött
folyószámlahitel-keret szerződés további meghosszabbítása és megemeltetése az átmeneti
likviditási gondok áthidalására.
Az Önkormányzat kötelező feladatait megfelelő színvonalon látta el, saját forrásból, valamint
rövid lejáratú hitel igénybevételével fejlesztéseket valósított meg.
3. Az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét érintő 2012. évi változások
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
létszámkeretével kapcsolatosan 2012. évben nem hozott döntést.

költségvetési
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4. Bevételi források és azok teljesítése

eredeti
módosított
előirányzat előirányzat

Bevételi jogcímek
Önkormányzat költségvetési
támogatása
Közhatalmi bevételek
- ebből: helyi adók
Intézményi működési bevételek
Támogatásértékű működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
Működési bevételek összesen
Tárgyi eszközök, immateriális
javak értékesítése
Támogatásértékű felhalmozási
bevételek összesen
Felhalmozási célú pénzeszköz
átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási bevételek összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Előző évi pénzmaradvány
igénybevétel
Finanszírozási bevételek
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

adatok eFt-ban
Teljesítés
Teljesítés
%-a

9 957
27 031
10 927
12 495
2 410

20 329
29 329
13 225
12 905
4 136

20 329
29 796
13 574
12 611
5 150

100,0
101,6
102,6
97,7
123,8

410
52 303

0
66 699

23
67 909

101,8

21 000

5 600

1 901

33,9

222

780

1 850

237,2

0
21 222
73 525

222
6 602
73 301

1 129
4 880
72 789

508,6
73,9
99,3

0
9 000
0

527
1 752
0

527
1 752
3 617

100,0
100,0

Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,3 %-ban teljesültek.
A helyi adók tekintetében kedvezőbb az eltérés, az előirányzatnak 102,6 %-a teljesült.
Jelentősebb negatív irányú eltérés a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél, azon belül is az
ismert piaci okok miatt az ingatlan értékesítések területén tapasztalható. Az ingatlanok
értékesítéséből származó bevétel 33,9 %-a az előirányzottnak.
Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk egyéb állami támogatásban:

Megnevezés
Egyes szociális feladatok támogatása
ebből: egyes jövedelempótló támogatások
Egyéb központi támogatás (Kompenzáció)
Összesen:

Összeg
(e forint)
1 391
1 391
84
1 475
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5. Kiadások alakulása

Kiadási jogcímek

eredeti
módosított
előirányzat előirányzat

Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre
Társadalom, szociálpolitikai és
egyéb
juttatás, támogatás
Működési kiadások összesen
Felújítások
Intézményi beruházások
Felhalmozási kiadások összesen
Tartalékok
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Finanszírozási kiadások
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

adatok eFt-ban
Teljesítés
Teljesítés
%-a

22 277
5 631
20 254
5 699

23 004
6 073
23 076
5 412

23 004
6 073
22 896
5 230

100,0
100,0
99,2
96,6

1 630

1 630

1 167

71,6

3 250
58 741
9 500
6 642
16 142
7 642
82 525
0
0

3 474
62 669
325
1 942
2 267
0
64 936
10 644
0

3 074
61 444
0
1 556
1 556
0
63 000
10 644
-8

88,5
98,0
23,4
9,6
97,0
100,0

A kiadások 97 %-os teljesülést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. Az Önkormányzat
saját erőből finanszírozott beruházásai befejeződtek. A teljesített kiadásokon belül
Önkormányzatunk 9,6 %-ot fordított felhalmozási kiadásra.
6. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai
2011. évi helyesbített pénzmaradványunk
2012. évi helyesbített pénzmaradványunk

527 eFt
825 eFt

7. Hitelműveletek alakulása
2012. év folyamán 1.644 eFt rövid lejáratú éven belüli támogatás megelőlegező hitel
igénybevételére került sor, amely az Eplényi Vigasságok programjának megvalósítására elnyert
Magyar Vidékfejlesztési Hálózati (LEADER) támogatást megelőlegezését szolgálta.
Önkormányzat likviditása csak folyószámlahitel igénybevételével volt biztosítható, de
állománya már 2012. év végén nem volt. Az év eleji 8892 eFt nyitó állományhoz 2012. évben
még 108 eFt felvétel társult. A 9000 eFt-os állomány Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C §-a alapján az 5000 fő
lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok 2012. december 12-én fennálló
adósságállományának és 2012. december 28-áig számított járulékának konszolidációja
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keretében került rendezésre. A kamatkiadásokra a konszolidáció keretében 114 eFt-ot kapott az
Önkormányzat.
8. A számviteli politika főbb vonásai
a.) Könyvvezetés módja
A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a
számlarend tartalmazza.
A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel.
A főkönyvi könyvelés a POLISZ belső ügyviteli rendszerrel, az analitikus tárgyi eszköz
nyilvántartás a POLISZ Tárgyi eszköz moduljával történik. Az analitikus nyilvántartások
egy része manuálisan történik.
b.) Beszámoló készítés rendje
Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint január
31. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány-kimutatást,
kiegészítő mellékletet tartalmaz.
c.) Amortizációs politika
Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
üzembe helyezését követően értékcsökkenést a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 30. §ában foglaltak alapján meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak
megfelelően kell elszámolni.
Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti (kisértékű) vagyoni jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben kiadásként kerülnek elszámolásra.
d.) Értékvesztés
Értékvesztést az Önkormányzat a tartós részesedései után számol el, mindig a tárgyévet
megelőző év mérlegei alapján, melyet a gazdasági társaságoktól megkér.
A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg fordulónapján fennálló és a
mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a vevőkkel,
adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket. A
kölcsönként, az előlegként adott összegeket, értékvesztést számol el az Önkormányzat – a
mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv
szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti, veszteségjellegű
különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és – a számviteli
politikában meghatározottak szerint – jelentős összegű.
A helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az
értékvesztés.
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II.
1. Vagyon alakulása
A 2011. évi mérleg főösszege:
A 2012. évi mérleg főösszege:

534 402 eFt
439 439 eFt

A vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés

2011. év

2012. év

adatok ezer forintban
Változás
%-os

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök
A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

312
440 511
860
84 916
526 599
0
7 209
0
2
592
7 803

147
337 812
860
80 764
419 583
0
14 741
0
4 531
584
19 856

2265,5
98,6
254,5

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

534 402

439 439

82,2

I. Induló tőke
II. Tőkeváltozások
III. Értékelési tartalék
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:
IV. Költségvetési tartalék
V. Költségvetési pénzmaradvány
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN:
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:

366 193
149 862
0
516 055
527
0
527
0
17 753
67
17 820

366 193
58 003
0
424 196
1 424
0
1 424
0
10 128
3 691
13 819

100,0
38,7

57,0
5508,9
77,5

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

534 402

439 439

82,2

47,1
76,7
100,0
95,0
79,7
204,5

82,2
270,2
270,2
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a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók:

Mutató

Előző év

Tárgyév

Változás

Befektetett eszközök aránya
Befektetett eszközök

=

Összes eszköz
Forgóeszközök aránya
Forgóeszk.+aktív pü. elsz.
=
Összes eszköz
Tőkeerősség (saját tőke aránya)
Saját tőke
=
Mérleg főösszege
Kötelezettségek aránya
Kötelezettségek
=
Mérleg főösszege
Befektetett eszközök fedezete I.
Saját tőke
=
Befektetett eszközök
Befektetett eszközök fedezete II.
Saját tőke + Hosszú lej. köt.
=
Befektetett eszközök
Forgótőke, saját tőke aránya
Forgótőke
=
Saját tőke
Saját tőke növekedési mutató
Saját tőke
=
Induló tőke

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

(I/1.)

98,54

95,48

-3,06

(I/2.)

1,57

4,65

+3,08

(I/3.)

96,57

96,53

-0,04

(I/4.)

3,33

3,14

-0,19

(I/5.)

98,00

101,1

+3,10

(I/6.)

98,00

101,1

+3,10

(I/7.)

-1,93

+2,29

+4,22

(I/8.)

140,92

115,84

-25,08

Előző év

Tárgyév

Változás

b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók:


Likviditással kapcsolatos mutatók

Mutató
Likviditási gyorsráta mutató
Likvid pénzeszközök
=
Rövid lejáratú kötelezetts.
Likviditási mutató
Forgóeszközök
=
Rövid lejáratú kötelezetts.

(I/9.)

0,0001

0,4474

+0,4473

(I/10.)

0,44

1,96

+1,52

A likviditási mutatók azt fejezik ki, hogy az Önkormányzat rövid távon milyen mértékig fedezi
a rövid lejáratú kötelezettségeit.
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2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz
Befektetett eszközök állományának alakulása
a.) Tárgyi eszközök
2012. évben üzembe helyezett beruházások:
 Kultúrházhoz kábel
 Veszprémi u. tűzcsap csere
 Notebook vásárlása
 KEOP 2.2.3 vízbázis diagnosztika

187 e forint
129 e forint
188 e forint
17 656 e forint

Összesen:

18 160 e forint

b.) Befejezetlen beruházások 2011. december 31-én az alábbiak:
 Temetőbővítés
 Veszprémi utca bővítése
 Közművesítés Kiserdő utca
Összesen:

1 167 e forint
2 686 e forint
8 382 e forint
12 235 e forint

c.) Befektetett pénzügyi eszközök
Részesedések állománya


Bakonykarszt ZRt. (részesedés aránya 0,0970 %)

860 e forint

Összesen:

860 e forint
Forgóeszközök állományának alakulása

a.) Követelések
 Adósok
 Vevők

4 142 e forint
10 599 e forint

Összesen:

14 741 e forint
Kötelezettségek állományának alakulása

a.) Rövid lejáratú kötelezettségek
 Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel)
0 e forint
 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítok) 262 e forint
 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (helyi adó túlfizetés) 9 866 e forint
Összesen:

10 128 e forint

Eplény, 2013. április 24.

Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásról szóló 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 Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelete 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: 2012. év folyamán az önkormányzati feladat- és
hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási
feltételrendszere alapvetően nem változott, a pénzügyi feltételek romlottak. A
központi költségvetésből származó bevételek nominál szinten alacsonyabbak
voltak az előző évihez képest, reálérték vesztés is elszámolható.
A romló gazdasági körülmények Eplény Községi Önkormányzatot is érintették,
de az Adósságkonszolidáció javított a helyzeten.
ab.) A Tervezet gazdasági hatásai:
Az önkormányzat a beszámolási időszakban nem rendelkezett hitellel.
ac.) A Tervezet költségvetési hatásai:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetését az előző évekhez hasonlóan a
kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.
ad.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
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A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő
környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.
ae.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról rendeletet kell alkotni.
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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TARTALOMJEGYZÉK

1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet

2012. évi zárszámadás pénzügyi mérlege
Működési és felhalmozási célú (folyó) bevételek, működési és
felhalmozási célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Pénzeszközök változásának levezetése
2012. évi bevételi előirányzatok teljesítése
2012. évi kiadási előirányzatok teljesítése
2012. évi felhalmozási célú kiadások feladatonkénti előirányzatának
teljesítése
Pénzmaradvány alakulása
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2012. évben
Mérleg
Egyszerűsített mérleg
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok
szerint, évenkénti bontásban
Eplény Községi Önkormányzat hitelállomány és adósságszolgálatának
alakulása 2009-2013.

