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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2014. 
február 27-én fogadta el a Képviselő-testület. 

A 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását követően indokolt a 
költségvetés módosítása, elsősorban a pénzmaradvány, de egyéb időközben 
bekövetkezett változások miatt is. 

1. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 5. §-ában foglaltak alapján, a költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak részére, a 2014. évben – jogszabály alapján – járó 
többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére bérkompenzációs támogatást 
folyósítanak, ennek összege az elmúlt időszakban 54 E Ft volt, mellyel 
módosítani kell az önkormányzat személyi jellegű kiadásainak és a szociális 
hozzájárulási adónak az előirányzatát is. 

2. A 2013. évi beszámolóval együtt elfogadásra került az előző évi pénzmaradvány 
összege, ami az Önkormányzatnál 1359 E Ft, az Intézménynél 53 E Ft 
összegben került megállapításra, ezzel módosítani kell a mind az Önkormányzat, 
mind az Intézmény bevételi és a kiadások előirányzatát. A részletezést az 
előterjesztés 1. melléklet tartalmazza. 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésén döntött 
arról, hogy az Önkormányzat zavartalan működéséhez egy maximum 2500 e Ft 
összegű rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től. 
Az OTP Bank Nyrt. a Kölcsönszerződésben folyósítási feltételként kérte a helyi 
adóbevételre és az átengedett gépjárműadó bevételre (az önkormányzatot a 
mindenkori hatályos jogszabály szerint megillető részére) a kölcsön és járulékainak 
összegére jelzálog és annak Hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerbe történő 
bejegyzését. Javasoljuk a Hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerbe történő bejegyzés 
jóváhagyását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni 
szíveskedjék. 

 
Eplény, 2014. április 30. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

……/2014. (…...) határozata 
 

a követelésen alapított jelzálogszerződésről és annak  

Hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételéről 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a követelésen 
alapított jelzálogszerződésről és annak Hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételéről” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likvid 
hitelfelvételéről szóló 18/2014. (II. 26.) határozattal hagyta jóvá a 2500 E Ft 
összegű, rulírozó jellegű, likvid hitel felvételét az OTP Bank Nyrt.-nél. Az OTP 
Bank Nyrt. a Kölcsönszerződésben folyósítási feltételként a helyi adóbevételre és 
az átengedett gépjárműadó bevételre (az önkormányzatot a mindenkori hatályos 
jogszabály szerint megillető részére) a kölcsön és járulékainak összegére jelzálog 
és annak Hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerbe történő bejegyzését kérte. 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Országos 

Közjegyzői Kamara által működtetett hitelbiztosítéki nyilvántartás és a 
nyilvántartásba történő betekintésre szolgáló alkalmazásba vállalja a bejegyzést és 
a nyilatkozat megtételét. 

 
3. Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, a Kölcsönszerződés mellékletét képező Követelésen alapított 
jelzálogszerződés aláírására és Önkormányzat Hitelbiztosítéki nyilvántartó 
rendszerbe történő bejegyzéséhez szükséges hitelbiztosítéki nyilatkozat 
megtételére. 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: 

 Scher Ágota pénzügyi irodavezető 

 

Eplény, 2014. április 30. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2014. (…...) önkormányzati rendelete 

 

a 2014. évi költségvetés 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 2014. évi 

költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Ör.) 1. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

   „(1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének 

   a) költségvetési bevételét 109 361 E Ft-ban 
           b) működési finanszírozási bevételét 1 412 E Ft-ban 
                 c) felhalmozási finanszírozási bevételét 17 340 E Ft-ban 
    állapítja meg. 
  (2) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének 
   a) költségvetési kiadását 106 916 E Ft-ban 
            b) működési finanszírozási kiadását 0 E Ft-ban                              
           c) felhalmozási finanszírozási kiadásait 21 197 E Ft-ban 
   állapítja meg.” 
  (3) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének 
           a) költségvetési többletét 2 445 E Ft-ban 
           b) ebből működési hiány 8 104 E Ft-ban 
            c) ebből, felhalmozási többlet 10 549 E Ft-ban 
  állapítja meg. 
  (4) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési 
hiányát 18 752 E Ft-ban állapítja meg.” 

 
2. §  Az Ör 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
    „(3) Az 1. § (3) és (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány 

finanszírozása érdekében Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 
a) belső forrásból 1412 E Ft pénzmaradvány felhasználását, 
b) külső forrásból az előző években megkötött 13 339 E Ft támogatás 
megelőlegező felhalmozási hitelszerződés és 4001 E Ft MFB 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programhoz kapcsolódó 
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fejlesztési kölcsönszerződés le nem hívott hitelének igénybevételét hagyja 
jóvá.” 

 
3. §   Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat 
szerinti részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

  a) Működési kiadások 84 938 E Ft 
  b) Felhalmozási kiadások 21 978 E Ft 
   (2) A (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt 

előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg: 
  a) Személyi juttatások 26 457 E Ft 
  b) Munkaadót terhelő járulékok 7 059 E Ft 
  c) Dologi kiadások 42 931 E Ft 
  d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 332 E Ft 
  e) Egyéb működési kiadások 6 159 E Ft 
  (3) A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül 

kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg: 
a) Beruházások 21 978 E Ft 

  b) Felújítási kiadások 0 E Ft 
  c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft” 
 
4. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

  (2) Az Ör. 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 

  (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 

  (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 

  (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 

  (6) Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 

 

5. §  (1)  Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba. 

 
 
 

Fiskál János    Dr. Mohos Gábor 
polgármester  jegyző 
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Eplény Községi Önkormányzatának 
2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 

előzetes hatásvizsgálat 
 

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 2014. 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 az állami támogatás, illetve a beszámoló elfogadása 
következményeként a pénzmaradvány korrekciója és felosztása miatt. 

 
 A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: 

 A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetésének bevételei és kiadásai 1466 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, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
 

A Tervezet 2014. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi 
szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszik 
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. 

 
 

 

 


