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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a 

következő évre szóló költségvetési koncepciót április 30-ig kell benyújtani a képviselő 

testületnek. A korábbi években a költségvetési koncepció képviselő testület elő történő 

benyújtásának határideje november 30-a volt, egyidejűleg a III. negyedévi gazdálkodásról 

szóló beszámolóval. A korábbi határidők szerint a tárgyévi gazdálkodási folyamatok 

tapasztalatai, illetve a következő évi költségvetési törvény irányelvei megfelelő támpontot 

adtak a költségvetési koncepció elkészítéséhez. 

Mindezek hiányában a 2014. évi költségvetési koncepció csak az elérni kívánt célokat tudja 

meghatározni, illetve a megvalósításuk előkészítésének ütemezését és módját. 

Eplény Községi Önkormányzat 2011–2014. évre szóló Gazdasági Programja, 

vagyongazdálkodási irányelvei adhatnak támpontot a koncepció elkészítéséhez. 

A Gazdasági Program és az Önkormányzat kötelezettségvállalásokban megnyilvánuló 

fejlesztési elképzelései részben megvalósultak, részben befejezés előtt állnak, míg 

harmadrészben a pályázati elbírálás szakaszában vannak. A pályázatok támogatási 

feltételeinek ismeretében lehet meghatározni a 2014. évi fejlesztéseket, ami elsősorban a 

temető bővítése, a belterületi utak felújítása és a település központ fejlesztése, különösen az 

esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével. 

Jelenlegi információink alapján az Önkormányzat 2014. évi központi forrásszabályozásból 

eredő bevételei várhatóan nem változnak. 

A saját források tekintetében lényeges változás lesz a Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó 

bérleti szerződés módosítása, amely már 2014. év elején működési forrást biztosít az 

Önkormányzat számára. 

A működési és fejlesztési kiadások 2014. évi szintjét a 2013. évi előirányzatokhoz képest a 

fentiekben részletezettek befolyásolhatják. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozatot 

elfogadni szíveskedjék. 

 

Eplény, 2013. április 24. 

 

 Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2013.(…….) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciójával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  

A 2014. évi költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell 

biztosítani: 

1. A 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek végrehajtása ismeretében ki kell alakítani 

a 2014. évi vagyongazdálkodási irányelveket és meghatározni a következő évi 

fejlesztéseket. 

2. A 2014. évi költségvetés egyensúlyának érdekében felül kell vizsgálni az 

önkormányzati kötelezettségvállalásokat. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester 

Határidő:  2013. november 30. 

 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Mohos Gábor jegyző 

 

Eplény, 2013. április 24. 

 

 

 

 Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 

 polgármester                  jegyző 

 


