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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. 

(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására a következők miatt van szükség: 
 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S  

 

A 2012. október 1. – 2012. december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat 

végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések, továbbá az év végi előirányzat 

korrekciók miatt az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát 12 001 e 

forinttal, a 2012. évi költségvetési kiadásainak előirányzatát 3 636 e forinttal szükséges 

növelni. A költségvetés többlete így 8 365 e forintban kerül rögzítésre. A belső 

finanszírozási bevételek előirányzatát 527 e forinttal szükséges emelni, míg a külső 

finanszírozási bevételek előirányzatát 8 892 e forinttal csökkenteni szükséges.  Így Eplény 

Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszege a módosítások eredményeképpen 

75 580 e forintban kerül megállapításra.  

Jelen módosítások állami támogatások előirányzatainak változásából, továbbá saját hatáskörű 

módosításokból adódtak. 

R É S Z L E T E S  I N D O K O L Á S  

 

A 2012. október 1. – 2012. december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat 

végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő 

jogcímeken kerül sor: 

I. Állami támogatás miatti módosítások 

II. Saját hatáskörű módosítások 

 

I. Állami támogatás miatti módosítások 

 

 B.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások  

        - Egyes jövedelempótló támogatások 224 

        - Egyéb központi támogatás (Kompenzáció) 226 

 
       - Egyéb központi támogatás (RGYVK Erzsébet- 

             utalvány) 139 

        - Egyéb központi támogatás (Adósságkonszolidáció) 9 114 

 B. I. Összesen: 9 703 

   

K.I. Állami támogatás miatti kiadás módosítások  

        - Társadalom és szociálpolitikai juttatások 224 

        - Személyi juttatások (Kompenzáció) 178 

        - Munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) 48 

        - Általános működési tartalék 139 

        - Külső finanszírozási kiadások (Adósságkonszolidáció) 9 000 

        - Dologi kiadások (Adósságkonszolidáció) 114 

 K. I. Összesen: 9 703 
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II. Saját hatáskörű módosítások 

 

B.II.1. 
Önkormányzat sajátos működési bevételei miatti 

bevétel módosítások  

        - Telekadó 1 100 

        - Magánszemélyek kommunális adója 400 

        - Iparűzési adó 798 

 B. II.1. Összesen: 2 298 

   

B.II.2. 
Előző évi pénzmaradvány miatti bevétel 

módosítások  

        - Előző évi pénzmaradvány 527 

 B. II.2. Összesen: 527 

   

B.II.3. 
Külső finanszírozási bevételek miatti bevétel 

módosítások  

        - Likvid hitel felvétele - 8 892 

 B. II.3. Összesen: - 8 892 

   

 Bevételi főösszeg változás: 3 636 

   

K.II.1. 

Önkormányzat sajátos működési bevételei miatti 

kiadás módosítások  

       - Általános működési tartalék 2 298 

 K.II.1. Összesen: 2 298 

   

K.II.2. 

Előző évi pénzmaradvány miatti kiadás 

módosítások  

       - Általános működési tartalék 527 

 K.II.2. Összesen: 527 

   

K.II.3. 

Külső finanszírozási bevételek miatti kiadás 

módosítások  

        - Általános felhalmozási tartalék - 4 626 

        - Általános működési tartalék - 4 266 

 K.II.3. Összesen: - 8 892 

 Kiadási főösszeg változás: 3 636 

   

 Kiadás csökken, kiadás nő tételek  

        - Személyi juttatások (óvodai nevelés) 484 

        - Munkaadókat terhelő járulékok (óvodai nevelés) 384 

              - Általános működési tartalék - 387 

        - Működési céltartalék - 481  

        - Dologi kiadások (város és községgazdálkodás) 802 

        - Dologi kiadások (igazgatás) 127 

        - Működési céltartalék - 929 

 Összesen: 0 



 4 

I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások 

 

B.I.-K.I. A 2012. év során igényelt egyes jövedelempótló támogatásokkal kapcsolatban az 

alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé. Bevételi oldalon az egyes jövedelempótló 

támogatások előirányzatát 224 e forinttal, míg kiadási oldalon a társadalom és 

szociálpolitikai juttatások előirányzatát szükséges növelni ezen ugyanezen összeggel. 

(Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) 

 

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzáció havi részletei 

folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti 

elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 

371/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban kormányrendelet) határozza meg.  

A kormányrendelet 6. §-a rendelkezik az önkormányzatok részére 

a.) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek 

b.) a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó  

kompenzáció fedezetére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi 

jövedelemadója fejezet terhére – nyújtott támogatás folyósításának rendjéről.  

Fentiek alapján a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatát emeli 226 e 

forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon az óvodai neveléshez kapcsolódó személyi juttatások 

előirányzatát 178 e forinttal, a szintén az óvodai neveléshez kapcsolódó munkaadókat terhelő 

járulékok előirányzatát 48 e forinttal növeli. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott 

Erzsébet-utalvány értéke 139 e forinttal emeli az egyéb központi támogatások előirányzatát a 

bevételi oldalon. Kiadási oldalon e tétel az általános működési tartalék előirányzatát növeli. 

Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C 

§-a rendelkezik az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok 

adósságkonszolidációjáról. Az adósságkonszolidáció eredményeképpen bevételi oldalon az 

egyéb központi támogatások előirányzatát 9 114 e forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadások 

előirányzatát 114 e forinttal (folyószámlahitel kamata), továbbá a finanszírozási kiadások 

előirányzatát 9 000 e forinttal szükséges emelni. 

 

II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások 

 

B.II.1.-K.II.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei miatti előirányzat 

módosítások 

 

A 2012. évi teljesítési adatok tükrében a telekadó bevétel előirányzatát 1 100 e forinttal, a 

magánszemélyek kommunális adó bevétel előirányzatát 400 e forinttal, míg a helyi iparűzési 

adó bevétel előirányzatát 798 e forinttal szükséges emelni. Kiadási oldalon e tételek 

összességében az általános működési tartalék előirányzatát növelik. 

 

B.II.2.-K.II.2. Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások 

 

A Képviselő-testület által 2012. április 26-án elfogadott az önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletben 527 e 

forint összegű pénzmaradványt hagyott jóvá. Ez az előző évi pénzmaradvány előirányzatát 

emeli ezen összeggel, míg kiadási oldalon az általános működési tartalék előirányzatát emeli.  
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B.II.3.-K.II.3. Külső finanszírozási bevételek miatti előirányzat módosítások 

 

A 2012. évi költségvetésbe előirányzatosításra kerülő 9 000 e forint folyószámlahitel 

előirányzatából az önkormányzat csupán 108 e forintot vett igénybe a 2011. évi záró 

állományhoz képest. Mindezek miatt szükséges csökkenteni ezen előirányzatot 8 892 e forint 

összeggel egyrészt az általános működési tartalék (4 266 e forint), másrészt pedig az általános 

felhalmozási tartalék terhére (4 626 e forint). 

 

Kiadás csökken, kiadás nő tételek 

 

E módosítások az év végi előirányzat rendezések miatt szükségesek.  

Az óvodai neveléshez kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát 484 e forinttal, a 

munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 384 e forinttal szükséges emelni egyrészt 

az általános működési tartalék, másrészt pedig a működési céltartalék terhére. 

A város és községgazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások előirányzatát 802 e forinttal, 

míg az igazgatási feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások előirányzatát 127 e forinttal 

szükséges emelni, a működési céltartalék terhére. 

 

Eplény, 2013. március 25. 

 

 

 

     Fiskál János 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…./2013.(…..) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. §   Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

  „3. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

  a) a 2012. évi költségvetését 

  aa) 73 301 ezer forint költségvetési bevétellel, 

  ab) 64 936 ezer forint költségvetési kiadással, 

  ac) 8 365 ezer forint többlettel, 

  ad) 527 ezer forint belső működési célú finanszírozási bevétellel, 

  ae) 1 752 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 

  af) 10 644 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. 

  b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2012. 

évi 

  ba) bevételi főösszegét 75 580 ezer forintban és 

  bb) kiadási főösszegét 75 580 ezer forintban 

       az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.” 

 

2. §   A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

  „7. § A Képviselő-testület a felülvizsgált 2011. évi pénzmaradvány összegét 527 e 

forintban állapítja meg, mely teljes egészében működési célú pénzmaradvány.” 

 

3. § (1)  A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
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4. §  (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 (2)  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése szerint a 

rendelet rendelkezéseinek joghatása 2012. december 31-vel áll be. 

 

Eplény, 2013. március … 

 

 

 

 

              Fiskál János Dr. Mohos Gábor 

             polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

 

A rendelet 2013. március ...-n lép hatályba 

 

 

Eplény, 2013. 

 

 

                                                                                                        Dr. Mohos Gábor  

                                                                                                              jegyző 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezete 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”. 

 

 

II. 

„Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról” szóló rendelettervezetében (a 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 

 

A 2012. október 1. – 2012. december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat 

végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések, továbbá az év végi előirányzat 

korrekciók miatt az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát 12 001 e 

forinttal, a 2012. évi költségvetési kiadásainak előirányzatát 3 636 e forinttal szükséges 

növelni. A költségvetés többlete így 8 365 e forintban kerül rögzítésre. A belső 

finanszírozási bevételek előirányzatát 527 e forinttal szükséges emelni, míg a külső 

finanszírozási bevételek előirányzatát 8 892 e forinttal csökkenteni szükséges.  Így Eplény 

Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszege a módosítások eredményeképpen 

75 580 e forintban kerül megállapításra.  

Jelen módosítások állami támogatások előirányzatainak változásából, továbbá saját hatáskörű 

módosításokból adódtak. 
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 b)    A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

 

 Nem releváns. 

 

 c)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 

 A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.  

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  

 

A Tervezet jogszabályi előírások végrehajtása miatt, továbbá a Képviselő-testület az 

önkormányzat 2012. évi költségvetését érintő - 2012. október 1. és december 31. közötti 

- döntéseinek átvezetése céljából készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül 

elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, ezáltal az 

önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az 

önkormányzat 2012. évi gazdálkodásához, az önkormányzat 2012. évi zárszámadási 

rendelettervezetének elkészítéséhez. 

 

 

3.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása Zirc Városi Önkormányzat Zirci 

Közös Önkormányzati Hivatalának személyi, szervezeti, tárgyi feltételeit, ebből 

következően pénzügyi feltételeit nem érinti. A jelenlegi személyi, tárgyi, szervezeti 

funkciókat változtatni nem szükséges.  

 


