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Szám: EPL/23-13/2020.

Tájékoztatás
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Tárgy: Önkormányzati rendelet megalkotása államháztartáson kívüli forrás átadásáról
a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány javára

Előadó: Fiskál János polgármester
Tájékoztatás tartalma: önkormányzati rendelet megalkotása

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
döntést a polgármester hozhatja meg.
Törvényességi felülvizsgálatát végezte:
dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető,
jegyzői főtanácsadó

Tisztelt Képviselő-testület!
2020. október 25-én a képviselő-testület 65/2020. (X. 28.) határozatával döntött arról,
hogy a „Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa” program által gondozott
regionális együttműködéshez csatlakozik.
A határozat a következő feltételt
tartalmazza:
„A határozat hatálybalépésének feltétele, hogy a képviselő-testület önkormányzati
rendeletet alkot államháztartáson kívülre forrás-átadásáról a Veszprém-Balaton
Régió Kultúrájáért Közalapítvány javára alapítványi támogatás biztosításáról,
továbbá előzetes kötelezettséget vállal, 1 Euró/lakos/év összegnek megfelelő
hozzájárulás fedezetét, – maximum 1 Euró=370 Ft árfolyamkorlátig – a 2021-2023.
évi költségvetés terhére.”
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9)
bekezdése a következőképen rendelkezik:

„(9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.”
A törvényi előírásra tekintettel elfogadott határozati rendelkezés alapján, az
önkormányzati rendelet tervezetét előkészítettük.

A kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet támogatni és a
döntésemet tudomásul venni szíveskedjen.
Eplény, 2020. november 20.
Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (...) önkormányzati rendelete
államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Veszprém-Balaton Régió
Kultúrájáért Közalapítvány javára
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Eplény
Községi Önkormányzat polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2021-2023. évi
költségvetés terhére, a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány
javára alapítványi támogatást nyújt annak érdekében, hogy a „VeszprémBalaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa” program által gondozott regionális
együttműködéshez csatlakozhasson.
(2) Az alapítványi támogatás összege 1 Euró/lakos/év összegnek megfelelő
hozzájárulás, azzal, hogy nem haladhatja meg 1 Euró=370 Ft
árfolyamkorlátot, a Magyar Nemzeti Bank által közölt vételi árfolyam
alapján.
(3) Amennyiben az alapítványi hozzájárulás fizetésének adott évre vonatkozó
esedékességekor az Euró árfolyama a (2) bekezdés szerinti árfolyamkorlátot
meghaladja, a Közalapítvány javára hozzájárulás nem fizethető ki, kivéve,
ha az önkormányzat a hozzájárulás megfizetésére haladékot kap az adott
éven belül olyan időpontra, amikor az Euró árfolyama a (2) bekezdés szerinti
árfolyamkorlátot nem haladja meg.
2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december
31-én hatályát veszti.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Veszprém-Balaton Régió
Kultúrájáért Közalapítvány javára szóló …/2020. (….) önkormányzati
rendelet megalkotásának 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”.
A Jat. 22. § szerint:
22. § (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe
véve a miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi
szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e
célból kiadott jogszabály keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály
címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat
eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként
alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást
megvalósító,
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon
kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott
rendelet esetén ... az önkormányzati rendelet esetén a jegyző
gondoskodik.
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II.
A Tervezet 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 Tervezetnek jelentős gazdasági, költségvetési, társadalmi hatása várhatóan
nincs.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
2.

A jogszabály megalkotásának szükségessége,
elmaradásának várható következményei

a

jogalkotás

A önkormányzat törvénysértést követne el, ha államháztartáson kívülrre úgy adna át
forrást, hogy azt rendeletben nem szabályozza.
3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz
képest érzékelhető többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
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