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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.)
rendeletét az elmúlt időszakban bekövetkezett, illetve jelzett változásai miatt
ismételten indokolt módosítani.
1. A Magyar Államkincstár havi értesítése alapján az elmúlt időszakban 100 eFt
összeggel növekedett az Önkormányzatnak a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) III. 1.
pontja szerinti egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcím szerinti
finanszírozása. A folyósított támogatás összegével módosítani kell az
önkormányzat foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzatát.
2. A Kvtv. 5. §-ában foglaltak alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
részére, a 2013. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és
az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó kifizetésére bérkompenzációs támogatást folyósítanak, ennek várható
összege a második félévben 450 eFt, mellyel módosítani kell az önkormányzat
személyi jellegű kiadásainak és a munkaadót terhelő járulékainak előirányzatát is.
3. A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályiról szóló
22/2013. (VI. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. pontja alapján
az Önkormányzat, a Kvtv. 2. melléklet I. 1. c) alpontja szerinti beszámítási
összegének differenciált visszapótlása jogcímen 512 eFt összegű támogatásban
részesült.
A támogatás növeli az általános tartalék összegét.
A BM rendelet 4. pontja alapján az Önkormányzat részére, a gyermekétkeztetési
feladatok támogatásának kiegészítésére jogcímen 13 eFt összegű támogatási
előleget folyósított a Magyar Államkincstár. A támogatás további folyósítására az
Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz, melyről
várhatóan 2013. augusztus 15-ig döntenek.
A támogatás csökkenti az intézmény gyermekétkeztetési feladatok
önkormányzati hozzájárulásának összegét és növeli az Önkormányzat általános
tartalékának összegét.
4. Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Munkaügyi Központhoz – a
költségvetésben jóváhagyott létszámon belül – a 2013.07.09-2013.12.31.
időszakra, 2 fő, 6 órás közfoglalkoztatott, valamint 5 fő diákmunkás egy hónapos
időszakra történő alkalmazására. A foglalkoztatottak bér, járulék és dologi
kiadásai 1136 eFt, ehhez 779 eFt összegű támogatást biztosít a Munkaügyi
Központ, a fennmaradó részt a közfoglalkozatásra elkülönített működési

-3-

céltartalékából tudja biztosítani az Önkormányzat. Javaslom továbbá, hogy a
céltartalékban fennmaradt 468 eFt összeget is csoportosítsuk át a személyi és
munkaadót terhelő járulékok előirányzatára.
5. Korábbi üléseken már tájékoztattam a Tisztelt Képviselő-testületet a Hivatalban
történt tavaly év végi betörésről. A betörés miatt cserélni kellett a Hivatal bejárati
ajtaját, melynek költsége 227 eFt volt, ezt a biztosító 100 %-ban megtérített.
Javaslom az Önkormányzat dologi kiadásainak és biztosítási kártérítés
előirányzatát 227 eFt összeggel emelni.
6. Eplény Községi Önkormányzat 2012. december 31-vel kilépett a Zirc Kistérség
Többcélú Társulásból. Az Önkormányzat és a Társulás közötti vagyonelszámolás
lezárult, a vagyonhányad pénzbeli ellenértékek megtérítésére 751 eFt összegben
állapodtak meg. Az eredeti előirányzat és a végleges megállapodás közötti
különbség összegével, 151 eFt-tal meg kell emelni a támogatásértékű
felhalmozási bevételek és egyben az általános tartalék előirányzatát.
7. A Képviselő-testület 2012. március 6-i ülésén, a 19/2012. (III. 06.) Kt. számú
határozatával döntött az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP 6.1.211/1 jelű „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok” című
pályázat benyújtásáról. Az ESZA Nonprofit Kft. 2013. június 20-én kelt – K2013-TÁMOP-6.1.2-11/1.-0664817/130 számú – támogató levele alapján 9730
eFt összegű bruttó 100 % támogatásban részesül az Önkormányzat. A projekt
2013. második félévében és 2014. első félévében valósul meg, ezért az ez évi
költségvetésben módosítani kell a tárgyévi támogatási értékű működési bevételek
és egyben a dologi kiadások előirányzatát 4865 eFt összeggel.
8. A Képviselő-testület 2013. május 30-i ülésén, az 50/2013. (V. 30.) határozatával
döntött a LEADER „4.3. Bakonyi rendezvények, rendezvénysorozatok
támogatása együttműködésben” című kiírásra, a 2013. augusztus 10-én
megrendezésre kerülő XII. Eplényi Vigasságok Önkormányzati program
megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásáról. A LEADER HACS 2013.
június 30-án kelt levele alapján a program megvalósításra 1429 eFt összegű
támogatást nyer az Önkormányzat, a program teljes költsége 1650 eFt. A
támogatás és a költségek különbségére az Önkormányzat általános tartaléka
biztosít fedezetet.
9. A Képviselő-testület 2013. július 10-i ülésén döntött az „Eplényi temető és
ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt megvalósításához kapcsolódó
támogatás-megelőlegező és az önrész biztosítását szolgáló fejlesztési hitel
felvételéről. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 10. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a kormány
hozzájárulása nélkül megköthető a fent nevezet projekt megvalósításához
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kapcsolódó megelőlegező és önrész biztosítását szolgáló hitelszerződés. Az 5661
eFt összegű fejlesztési hitel, mely az önrész fedezete, növeli az Önkormányzat
bevételi előirányzatát, a 20 967 eFt összegű támogatás-megelőlegező hitelt
előirányzatként nem szerepeltethető. A hitel összege növeli az Önkormányzat
felhalmozási tartalékának előirányzatát, mert az Önkormányzat 2013. évi eredetei
előirányzatában a projekt megvalósításához szükséges saját erőt az
Önkormányzat saját bevételeiből tervezet biztosítani.
10. A Képviselő-testület 2013. június 26-i ülésén döntött az Eplényi
Napköziotthonos Óvoda önállóan működő költségvetési intézmény alapításáról.
Az alapítást követően az Intézménynek önálló költségvetést kell készíteni, melyet
az Önkormányzat költségvetésén belül elkülönítetten kell kimutatni. Az Óvoda
költségvetését 8 721 eFt bevételi és kiadási főösszeggel javaslom megállapítani.
A korábbi években az Óvodába járó gyermekek ebédjét a szociális étkeztetést
igénylők ebédjével együtt a Zirc Kistérség Szociális Szolgáltató Központ
szállította Eplénybe, melyért külön díjazást a Szolgáltató nem számolt fel. Az idei
évtől kezdve a gyerekek ebédjét egy vállalkozó szállítja ki minden nap Eplénybe,
melynek éves költsége 344 eFt, mely összeg már betervezésre került az Óvoda
önálló költségvetésébe, melyre az Önkormányzat általános tartaléka biztosított
fedezetet.
11. A működési kiadásokon belül az alábbi módosításokat javaslom:
- A megváltozott finanszírozás miatt az Önkormányzat idén már nem tud
forrást biztosítani a településen lakó gyermekek tankönyvtámogatására, ezért a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatát javaslom 900 eFt
összeggel csökkenteni, mely összeg növeli az Önkormányzat általános
tartalékának előirányzatát.
- A helyi színjátszó csoport 170 eFt összegű támogatást kapott, ezét javaslom az
Egyesületek támogatásának előirányzatát ezzel az összeggel csökkenteni, mely
összeg növeli az Önkormányzat általános tartalékának összegét.
- 2013. évben megszűnt a BT Egyesület, ezért javaslom az Egyesületek
támogatásának előirányzatát 50 eFt összeggel csökkenteni, mely összeg növeli
az Önkormányzat általános tartalékának összegét.
- A Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésén döntött a Bikemag Eplény Kupa
Mountain Bike Olimpiai Cross kerékpárverseny támogatásáról, javaslom az
Egyesületek támogatásának előirányzatát 25 eFt összeggel növelni, melyre az
Önkormányzat általános tartaléka biztosít fedezete.
- A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2013. évre nem állapított meg
tagdíjat, ezért javaslom az előirányzatát 33 eFt összeggel csökkenteni, mely
összeg növeli az Önkormányzat általános tartalékának összegét.
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12. A Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésén döntött az Eplény 99 hrsz-ú (kivett,
gazdasági épület és udvar elnevezésű, 916 m2 alapterületű) ingatlan cserével
történő megvásárlásáról. Mivel az ingatlan cseréhez kapcsolódó gazdasági
eseményeket bruttó módon kell szerepeltetni a költségvetésben, ezért a kiadási
oldalon is szerepeltetni kell az ingatlan vásárlás összegét. Az ingatlan értéke 6360
eFt, mely összeggel módosítani kell a beruházások előirányzatát, melyre az
Önkormányzat felhalmozási tartaléka biztosít fedezetet. Az Önkormányzat a fent
nevezett ingatlanért cserébe két egyenként 800 m2 alapterületű, 3680 eFt értékű,
beépítetlen terület elnevezésű ingatlant ajánlott fel. Az ingatlan értékesítés
előirányzata már az eredeti költségvetésben is szerepel, ezért ezzel most nem kell
növelni a bevételi előirányzatot.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelettervezet
elfogadására.
Eplény, 2013. július 31.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2013. (……) határozata
Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és a 15/2013. (II. 21.) határozat hatályon
kívül helyezéséről
1.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján
a helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat
elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Magyarország Gazdasági
Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő 3 évre várható összegét.
Eplény Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre szóló
költségvetési kitekintésre vonatkozó saját bevételeit és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a határozati javaslat 1.
mellékletében foglaltak alapján fogadja el.

2.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013. (II. 21.)
határozatában foglaltakat hatályon kívül helyezi.

Felelős:

Fiskál János polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Scher Ágota irodavezető
Határidő:

azonnal

Eplény, 2013. július 31.

Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző
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1. melléklet ……/2013. (……..) határozathoz az Eplény Községi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

adatok e Ft-ban

Megnevezés

1

Sorszám

2

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő 3 évben

2013. év

3

Helyi adók

01

9 864

Osztalék, koncessziós díjak

02

0

Díjak, pótlékok, bírságok

03

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó
bevétel

04

Saját bevételek (01+…+07)

2014.

2015.

2016.

4

5

6

9 864

9 864

9 846

19 509

12 910

12 910

12 910

08

29 373

22 774

22 774

22 774

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

14 686

11 387

11 387

11 387

Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (11+…+17)

10

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

11

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Kezességállalásból eredő fizetési
kötelezettség

16.

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19+...+25)

18

666

1 332

1 332

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

19

666

1 332

1 332

Kezességállalásból eredő fizetési
kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

666

1 332

1 332

Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (09-26)

27

10 721

10 055

10 055

14 686

Tárgyévben keletkezett kötelezettségek: 2013. évben 5.661 eFt beruházási hitel felvételével számolva
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013.(…...) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló
3/2013. (II.22) önkormányzati rendelet módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1.§ (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A rendelet hatálya Eplény Községi Önkormányzatra és költségvetési
szerveire terjed ki.”
(2) Az Ör. 1. §-a kiegészül a következő (3) – (5) bekezdéssel:
„(3) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadási
címrendjét a (4) bekezdés szerint állapítja meg.
(4) Eplény Községi Önkormányzat kiadási címrendjében önálló címet
képviselnek:
1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda
2. Eplényi Községi Önkormányzat
(5) Az 1. címen belül alcímeket alkotnak a rendelet 5.b. mellékletben
felsorolt feladatok, továbbá a 2. címen belül alcímeket alkotnak a rendelet
5.a. mellékletben felsorolt kiadási tételek.”
2. § (1) Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének
költségvetési bevételét
60 671 eFt-ban
működési finanszírozási bevételét
0 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételét 34 767 eFt-ban
állapítja meg.
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(2) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének
költségvetési kiadását
65 972 eFt-ban
működési finanszírozási kiadásait
0 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait 35 127 eFt-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének
hiányát
5661 eFt-ban
finanszírozási kiadásokkal korrigált hiányát 5661 eFt-ban
ebből: felhalmozási hiány
5661 eFt-ban
állapítja meg.”
(2) Ör. 3. §-a kiegészül a következő (4) – (9) bekezdéssel:
„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése
hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében,
a rendelet 3. §. (5)-(9) bekezdésében rögzítettek szerint biztosítja.
(5) A 2. § (3) bekezdésében megállapított felhalmozási költségvetési hiány
finanszírozása érdekében Eplény Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete külső forrásból 5661 eFt forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja
jóvá.
(6) A forrás kiegészítő felhalmozási célú hitel összege 5661 eFt az „Eplényi
temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt megvalósításának
önrészéhez, amihez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 10. § (2) a) pontja alapján a kormány hozzájárulása nélkül
köthető adósságot keletkeztető ügyletnek minősül.
(7) A (3) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási hitel felvételét az MFB
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramhoz kapcsolódóan
hagy jóvá 5 éves futamidővel, ezen belül 1 év türelmi idővel.
(8) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal
arra, hogy a hitelek futamideje éveiben a költségvetés összeállításakor a
felvett kölcsönt és járulékait betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
(9) Eplény Községi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2012. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése szerinti, adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettségére
vonatkozó számítási anyagát a rendelet 10. melléklete tartalmazza.”
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3. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeit
forrásonként a rendelet 4.a. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által 2013. évben ellátandó kötelező feladatokhoz,
önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó
bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzatot megillető 2013. évi központi költségvetésből juttatott
állami támogatások jogcímenkénti részletezését a rendelet 3. melléklete
tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásainak kiemelt
előirányzatonkénti részletezését a rendelet 5.a. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2013. évben tervezett beruházásaival, felújításaival
kapcsolatos kiadások előirányzatait beruházási, felújítási célonként a
rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek kiadásainak és a hozzájuk kapcsolódó bevételeknek
az előirányzatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
4.§

Az Önkormányzat az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek
pótlására szolgáló általános és céltartalékok előirányzatait a rendelet
8. melléklete tartalmazza

5.§

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves
bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

6.§

Ez a rendelet augusztus 2-án lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát
veszti.

Eplény, 2013. július 31.

Fiskál János
polgármester

Dr. Mohos Gábor
jegyző
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Eplény Községi Önkormányzatának
2013. 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 2013. 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, a támogatás értékű bevételek, intézményi
működési bevételek változása miatt, illetve a fejlesztési projekthez
végrehajtásához kapcsolódó hitel felvétel miatt.
A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:
A Tervezet révén Eplény Községi Önkormányzatának 2013. évi
költségvetésének bevételei és kiadásai 13.977 eFt-tal növekednek.
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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.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A Tervezet 2013. 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 34-35. §-a 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.

