
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

 
a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 25.) 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 2016. évi költségvetéséről 

szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„2. § (1) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi 
 költségvetésének 

a) költségvetési bevételét 95 155 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási bevételét 4 923 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási bevételét 1 430 E Ft-ban  

  állapítja meg. 
 (2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

a) költségvetési kiadását 94 724 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási kiadásait 4 614 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait 2 170 E Ft-ban 

  állapítja meg. 
 (3) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

a) költségvetési többletét 431 E Ft-ban, 
b) ebből, működési többletét  2 471 E Ft-ban, 
c) ebből, felhalmozási hiányát 2 040 E Ft-ban 

  állapítja meg. 
 (4) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 6353 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 a Kincstári 
Egységes Számla terhére történő megelőlegezés összegét 3782 E Ft-ban, 
belső finanszírozási forrásból 1141 E Ft működési költségvetési maradvány, 
1430 E Ft felhalmozási költségvetési maradvány felhasználását hagyja jóvá.” 

 
3. § (1) 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  77 994 E Ft, 
b) felhalmozási költségvetési kiadások 16 730 E Ft. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 
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a) személyi juttatások 30 776 E Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 485 E Ft, 
c) dologi kiadások 34 629 E Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 320 E Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások  2 642 E Ft, 
f) működési célú tartalékok 1 142 E Ft. 

  (3) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 
a) beruházások 12 542 E Ft, 
b) felújítások 1 700 E Ft, 
c) egyéb felhalmozási kiadások 50 E Ft, 
d) felhalmozási célú tartalékok 2 438 E Ft” 

 (2) Az Ör. 4.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez  
  16 639 E Ft irányító szervi támogatást biztosít.” 
 
4. § Az Ör. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés 
céltartalékát 2438 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. 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 

 (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 

 (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 

 (6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 

 (7) Az Ör. 10. 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     dr. Mohos Gábor  
polgármester  Jegyző 

 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2017. február 24. napján lép hatályba. 
A rendeletet 2017. február 23. napjával kihirdetem. 
 
          dr. Mohos Gábor 
           jegyző 

 
 

 

  
 
 


