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Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 
24.) 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. § 

(1) Az Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (II.24.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének) 
„b) működési finanszírozási bevételét 18 985 E Ft-ban,” 
(állapítja meg.) 

(2) Az Ör. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének) 
„b) működési finanszírozási kiadásait 3 208 E Ft-ban,” 
(állapítja meg.) 

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

„(4) A képviselő-testület Eplény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 52 095 E Ft-ban állapítja meg.” 

2. § 

Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A 2. § (3) és (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozása 
érdekében Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, belső finanszírozási forrásból 
50 261 E Ft költségvetési maradvány, valamint 1834 E Ft államháztartáson belüli 
megelőlegezés felhasználását hagyja jóvá.” 

3. § 

Az Ör. 4. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatok:] 
„a) beruházási kiadások 21 866 E Ft, 
b) felújítási kiadások 12 047 E Ft, 
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 70 E Ft,” 
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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. 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. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Fiskál János  dr. Dancs Judit 
polgármester  Jegyző 

 


