EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
Szám: EPL/23-13/2020.

Tájékoztatás
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Tárgy: Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési
koncepciójáról a 2020. évi várható teljesítési adatok tükrében

Előadó: Fiskál János polgármester
Tájékoztatás tartalma: tájékoztató
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.
A tájékoztató előkészítésében részt vett:
Fazekas Ildikó, irodavezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző
Törvényességi felülvizsgálatát végezte:
dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető,
jegyzői főtanácsadó
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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciójának elkészítéséhez
támpontot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC.
törvény, illetve a képviselő-testület által meghozott és előkészített döntések adtak.
Az önkormányzatok finanszírozásában kisebb változások történtek. 2021-ben
megszűnik a beszámítási rendszer, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános
érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. A minimálbér és garantált
bérminimum emelkedése és a 6%-os kulturális béremelés miatt emelkedik a kulturális
feladatok támogatása.
A települési önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó támogatása 2021.
évben összességében várhatóan emelkedni fog, ami az üdülőhelyi feladatok és a
polgármesteri illetmény támogatása jogcímek megszűnése mellet az említett
beszámítási rendszer megszűnése eredményez. A köznevelési és szociális,
gyermekjóléti feladatok támogatása is növekedést mutat, ami egyrészt a fajlagos
támogatási összegek emelkedéséből, másrész az újonnan bevezetett falugondnoki
szolgálathoz kapcsolódó támogatás eredménye. A közművelődési feladatok
támogatásának emelkedését a fent említett változások indokolják.
A települési önkormányzat köznevelési feladatai közé továbbra is az óvodai nevelés
tartozik, melyet az önálló költségvetési szervként működő Eplényi Napköziotthonos
Óvodán keresztül lát el az önkormányzat.
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása az előző
évi gyakorlatot követve a szociális ágazatnál jelenik meg, igazodva ahhoz, hogy az
ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza
meg.
Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatainak
ellátásának formája, illetve finanszírozása az előző évek gyakorlatának megfelelően
került megtervezésre.
Az egyéb működési célú támogatások tervezett összege a közfoglalkoztatáshoz és a
nyári diákmunkához kapcsolódó bevételeket tartalmazza.
A helyi adóbevételek, a gépjárműadó kivételével, a 2020. évi teljesítések
figyelembevételével, az önkormányzat egyéb saját bevételei pedig a meglévő
szerződések alapján került meghatározásra.
Felhalmozási bevételként egy darab építési telek értékesítse került beállításra,
költségvetési maradvánnyal egyelőre nem számol a tervezet.
A működési kiadások részletes bemutatását a 2. és a 4. mellékletek, a felhalmozási
kiadások részletes bemutatását pedig az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.
A koncepció összeállítása során a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéssel
egyelőre nem számoltunk.
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Az előterjesztés táblázatos melléklete átfogó tájékoztatást ad a várható forrásokról, a
kiadási igényekről, melyek megfelelő kiindulási alapot biztosítanak a további
egyeztetések lefolytatásához, valamint a költségvetési egyenleg egyensúlyát javító
intézkedések meghatározásához.

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 tájékoztatót tudomásul venni
szíveskedjen.
Eplény, 2020. november 23.
Fiskál János

