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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 28.) 
önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Eplény Községi 
Önkormányzat polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a közvetkezőket rendeli el: 

1. §  
 
(1)  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 

költségvetési bevételét 142 334 E Ft-tal, finanszírozási bevételét 48 345 E Ft-tal 
jóváhagyja. 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1., 2., 4., 5., és 
10. mellékletek tartalmazzák. 

2. §  
 
(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 

költségvetési kiadását 138 132 E Ft-tal, finanszírozási kiadásait 2286 E Ft-tal jóváhagyja. 
(2)  Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg felhasználási részletezését a 3., 6., 7., 8., 9. és 

10. mellékletek tartalmazzák. 

3. §  
 
(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi tárgyévi 

költségvetési maradványát 50 261 E Ft-tal jóváhagyja. 
(2)  A költségvetési maradványból: 

a) 583 E Ft az intézmény költségvetési maradványa és 
b) 49 678 E Ft az önkormányzat költségvetési maradványa. 

(3)  A költségvetési maradvány részletezését a 12. melléklet tartalmazza. 

4. §  
 
(1)  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. december 31-

i fordulónappal elkészített mérlegét 516 676 E Ft eszköz és forrás főösszeggel 
jóváhagyja. 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti főösszeg részletezését a 11. melléklet tartalmazza. 
(3)  Eplény Községi Önkormányzat vagyonkimutatását a 15.A. és a 15.B. mellékletek 

tartalmazzák. 

5. §  
A kimutatást: 
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a) az önkormányzat pénzeszköz változásairól a 13. melléklet és 
b) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról, kedvezményekről a 14. melléklet 

tartalmazza. 

6. §  
 
Ez a rendelet 2021. április 29-én lép hatályba 
 
 
 

  Fiskál János         dr. Dancs Judit  
  polgármester      Jegyző 

 

 

 


