
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 
 

a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 23.) 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 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„2. § (1) A Képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének 
a) költségvetési bevételét 115 072 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási bevételét 6 069 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási bevételét 10 864 E Ft-ban 
állapítja meg. 
(2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének 
a) költségvetési kiadását 131 129 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási kiadásait 876 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait 0 E Ft-ban 
állapítja meg. 
(3) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének 
a) költségvetési hiányát 16 057 E Ft-ban, 
b) ebből, működési hiányát  14 427 E Ft-ban, 
c) ebből, felhalmozási hiányát 1 630 E Ft-ban 
állapítja meg. 
(4) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát   
16 933 E Ft-ban állapítja meg.” 
 

2. §   Az Ör. 3. §-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
   „(3) Az 2. § (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány 

finanszírozása érdekében Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete belső forrásból 6 069 E Ft működési költségvetési maradvány, 10 
864 E Ft felhalmozási költségvetési maradvány felhasználását hagyja 
jóvá.” 

 
3. §   Az Ör. 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-
csoport szerinti részletezése: 
a) működési költségvetési kiadások  99 215 E Ft, 
b) felhalmozási költségvetési kiadások 31 914 E Ft. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 
a) személyi juttatások 35 433 E Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 384E Ft, 
c) dologi kiadások 49 889 E Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 320 E Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások  2 904 E Ft, 
f) működési célú tartalékok 2 285 E Ft. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül 
kiemelt előirányzatok: 
a) beruházások 25 444 E Ft, 
b) felújítások 4 146 E Ft, 
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 E Ft, 
d) felhalmozási célú céltartalék 2 324 E Ft.” 

 
4. §   Az Ör. 5. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
költségvetés céltartalékát 2 324 E Ft-ban állapítja. 
(2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
költségvetés általános tartalékát 2 285 E Ft-ban állapítja meg.” 

 
5. §  Az Ör. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál 

és az irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a költségvetési 
létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 12,75 főben 
állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő.” 

 
6. §   Az Ör. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
   „9. § (4) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, mint 

közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapja 2017. évben 45 000 forint.”  

 

7. § (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. 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 
 (4) Az Ör. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 
 (5) Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 
 (6) Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 
 (7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 
 (8) Az Ör. 9. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 
 (9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. 
 (10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép. 
 (11) Az Ör. 15. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép. 
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8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
  
 (2) Hatályát veszti: 
  1. az Ör. 3. § (4)–(7) bekezdése,  
  2. az Ör. 13. és 14. melléklete. 
 
9. §  Az Ör. 9. § (4) bekezdésében foglaltakat 2017. január 1-re visszamenőleg 

kell alkalmazni. 
  
 
 

Fiskál János     dr. Mohos Gábor  
                 polgármester  jegyző 

 
 

 
Záradék: 
 
A rendelet 2017. december 15. napjával lép hatályba. 
A rendeletet 2017. december 14. napjával kihirdetem. 
 
 
 

   dr. Mohos Gábor 
jegyző 
 


