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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 27.)
számú rendeletét – az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai miatt
– ismételten indokolt módosítani.
1. Az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás
hasznosításával”
KEOP-2014-4.10.0/F
projekt
megvalósításához a Kultúrház és a Napköziotthonos Óvoda épületekhez
műszaki leírást és költségvetést kell készítetni. A már korábban megállapított
előirányzathoz 80 E Ft összegű előirányzat árcsoportosításra van szükség az
önkormányzati igazgatás dologi kiadásai terhére.
A fentiekben részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok és
feladatok közötti átcsoportosítást az előterjesztés 1. mellékletben részletezettek
szerint.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, rendeletet
megalkotni szíveskedjék.
Eplény, 2014. december 17.
Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (…) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (II. 27.) 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
költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) Önkormányzati
(továbbiakban: Ör.) 1. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a
rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat
költségvetésének
a) költségvetési bevételét
115 887 E Ft-ban
b) működési finanszírozási bevételét
1 412 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási bevételét
15 725 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat
költségvetésének
a) költségvetési kiadását
113 023 E Ft-ban
b) működési finanszírozási kiadását
0 E Ft-ban
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait
20 001 E Ft-ban
állapítja meg.”
(3) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat
költségvetésének
a) költségvetési többletét
2 864 E Ft-ban
b) ebből működési hiány
3 496 E Ft-ban
c) ebből, felhalmozási többlet
6 360 E Ft-ban
állapítja meg.”

2014. évi
rendelete
következő
2014. évi

2014. évi

2014. évi

2. § (1) 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
89 712 E Ft
b) Felhalmozási kiadások
23 311 E Ft
(2) A (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) Személyi juttatások
30 720 E Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok
7 477 E Ft
c) Dologi kiadások
43 333 E Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 261 E Ft
e) Egyéb működési kiadások
5 776 E Ft
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f) Működési célú tartalék
145 EFt
(3) A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) Beruházások
23 311 E Ft
b) Felújítási kiadások
0 E Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft”
3. § (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
Az Ör. 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
Az Ör. 9. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
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
a belső átcsoportosítások miatt.
A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:
A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2014. évi
költségvetésének bevételei és kiadásai nem változik.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított,
számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései
nincsenek.
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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.
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.

