
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 

 
a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 21.) 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 2018. évi 

költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„2. § (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi 
 költségvetésének 

a) költségvetési bevételét 141 096 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási bevételét 22 028 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási bevételét 5 847 E Ft-ban 

  állapítja meg. 

 (2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének 
a) költségvetési kiadását 168 076 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási kiadásait 895 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait 0 E Ft-ban 

  állapítja meg. 

 (3) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének 
a) költségvetési hiányát 26 980 E Ft-ban, 
b) ebből, működési hiányát  6 467 E Ft-ban, 
c) ebből, felhalmozási hiányát 20 513 E Ft-ban 

  állapítja meg. 

 (4) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 
27 875 E Ft-ban állapítja meg.” 

2. § Az Ör. 3. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A 2. § (3) és (4) bekezdésében megállapított költségvetés hiány 
finanszírozása érdekében Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete belső finanszírozási forrásból 25 875 E Ft költségvetési 
maradvány felhasználását, külső finanszírozási forrásból pályázati önrész 
biztosításához szükséges 2000 E Ft beruházási hitel felvételét hagyja jóvá. 

(4) A beruházási hitel összege 2000 E Ft a 14. mellékletben részletezett 
projektek megvalósításának önrészét szolgálja, ami a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) c) cc) 



pontja alapján a kormány hozzájárulása nélkül köthető adósságot 
keletkeztető ügyletnek minősül.” 

3. § Az Ör. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-
csoport szerinti részletezése: 

a) működési költségvetési kiadások  87 869 E Ft, 
b) felhalmozási költségvetési kiadások 80 207 E Ft. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 
a) személyi juttatások 35 291 E Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 832 E Ft, 
c) dologi kiadások 31 843 E Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 320 E Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások  2 841 E Ft, 
f) működési célú tartalékok 9 742 E Ft. 

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatok: 
a) beruházások 42 501 E Ft, 
b) felújítások 35 467 E Ft, 
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 184 E Ft, 
d) felhalmozási célú céltartalék 2 055 E Ft.” 
 

4. § Az Ör. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 

költségvetés általános tartalékát 9 742 E Ft-ban állapítja meg.” 
 
5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

  (2) Az Ör. 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 

 (3) Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 

 (4) Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 

 (5) Az Ör. 9. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 

 (6) Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 

 (7) Az Ör. 13. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 

 (8) Az Ör. 14. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 

 

6. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  Jegyző 



Záradék: 
 
A rendeletet 2018. június 27. napjával kihirdettem. 
 
 
 

 dr. Mohos Gábor 
 jegyző 

 
 


