
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

 
a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Eplény 
Községi Önkormányzat polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) 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 eljárva, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi 

költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„ (1) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének 
a) költségvetési bevétel 136 421 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási bevételét 8 085 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási bevételét 38 350 E Ft-ban 

állapítja meg. 
(2) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének 
a) költségvetési kiadását 181 789 E Ft-ban, 
b) működési finanszírozási kiadásait 1 067 E Ft-ban, 
c) felhalmozási finanszírozási kiadásait 0 E Ft-ban 

állapítja meg. 
(3) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének 
a) költségvetési hiányát 45 368 E Ft-ban, 
b) ebből, működési hiányát 6 708 E Ft-ban, 
c) ebből, felhalmozási hiányát 38 660 E Ft-ban 

állapítja meg.” 
 
2. § (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 93 583 E Ft, 
b) felhalmozási költségvetési kiadások 88 206 E Ft. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 
a) személyi juttatások 37 792 E Ft, 
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b) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 6 552 E Ft, 
c) dologi kiadások 41 080 E Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 170 E Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások 3 061 E Ft, 
f) működési célú tartalékok 3 928 E Ft. 

 (3) A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt 
előirányzatokat: 

a) beruházási kiadások 50 626 E Ft, 
b) felújítási kiadások 24 970 E Ft, 
c) egyéb felhalmozási kiadások 594 E Ft, 
d) felhalmozási célú céltartalék 12 016 E Ft.” 

 
 (2)  Az Ör. 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „ (6) A képviselő-testület az Eplényi Napköziotthonos Óvoda kiadásainak 

teljesítéséhez 20 824 E Ft irányító szervi támogatást biztosít.” 
 
3. §  Az Ör. 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „ 5. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi 

költségvetés céltartalékát 12 016 E Ft-ban állapítja. 
  (2) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi 

költségvetés általános tartalékát 3928 E Ft-ban állapítja meg.” 
 
4. § (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. 
 (3) Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 
 (4) Az Ör. 9. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 
 (5) Az Ör. 10. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 
 
5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

    Fiskál János     dr. Dancs Judit  
polgármester  Jegyző 

 


