
 
RENDELET  

Pilisborosjenő község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2018. (III.19.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évi önkormányzati költségvetésről és   a költségvetés végrehajtásának 
szabályairól  

 
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-
testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, 
valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet (a továbbiakban 
Ávr.) 24-28.§-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja. 
 
 

I. rész 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, a 
Képviselő-testület bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat 
önállóan működő intézményeire.  

 
2. § 

 
(1) A Képviselő-testület  

 a)  a 2018. évi költségvetését az 1.számú mellékletben felsoroltak szerinti 
részletezésben határozza meg. 
 b) az Áht. 23. § (3) bekezdése szerinti tartalékokelkülönítetten, a rendelet 9. §-ában 
foglaltak szerint kerülnek bemutatásra.   

(2) A rendelet mellékletében alkalmazott táblázatokat kell alkalmazni zárszámadáskor az 
Áht. 91. §-ában foglaltak alapján. 

 
3. § 

 
(1) A Képviselő-testület a következő költségvetési előirányzat-csoportokat, illetve 

kiemelt kiadási előirányzatokat határozza meg: 
 
Előirányzat-csoport neve: 

Kiemelt előirányzat neve: 
 

a) Működési kiadások 
- Személyi juttatások 
- Munkaadókat terhelő járulékok 
- Dologi jellegű kiadások 
- Ellátottak pénzbeli juttatása 
- Támogatásértékű működési kiadások és egyéb támogatások 
- Működési célú finanszírozási kiadások 



 
b) Felhalmozási kiadások 

- Beruházási kiadások ÁFA-val 
- Felújítási kiadások ÁFA-val 
- Támogatás értékű felhalmozási és egyéb kiadások 
- Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 
 

(2) A Képviselő-testület a következő kiemelt bevételi előirányzatokat határozza meg: 
 

a) Működési bevételek 
- Önkormányzati támogatás, intézményi finanszírozás 
- Intézményi működési bevételek 
- Önkormányzat sajátos működési bevételei 
- Központi támogatások 
- Támogatás értékű működési bevételek 

c) Felhalmozási bevételek 
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
- Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek 

d)   Egyéb bevételek, támogatási  kölcsönök visszatérülése 
e) Hitelműveletek bevételei 
f) Pénzforgalom nélküli bevételek 

 
 

II. rész 
 

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege 
 

4. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati 
intézmények együttes, 2018. évi költségvetési főösszegét 
 

  1 110 348 eFt bevétellel, 
       1 110 348 eFt kiadással, 
 
         állapítja meg. 
 
Ezen belül 
 
a) felhalmozási bevételeket        242 732 eFt 
      felhalmozási kiadásokat    242 732 eFt összegben 
      felhalmozási célú hitelfelvételt        0 eFt 
 
 
b) működési bevételeket                    867 616 eFt 
 működési kiadásokat                     867 616 eFt összegben  
    
 hagyja jóvá. 
  



(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek, és kiadások különbözeteként megállapított 
éves költségvetési hiány összege                       0 eFt, ezen belül 

 a felhalmozási hiány összege:                            0 eFt 
 A költségvetési hiány finanszírozásának bemutatását a 25. számú melléklet tartalmazza. 
 
(3) Az éves várható bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 15. 
számú melléklet tartalmazza. 

 
5. § 

 
 

A 4. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek megbontását a 2. számú 
melléklet tartalmazza, amely az Önkormányzat együttes pénzügyi mérlege. 
 
 

Az önkormányzat bevételei 
 

6.§ 
 

A 4. § (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben 
a 3-4-5-6. és a 20. számú mellékletek tartalmazzák az alábbi megbontásban: 

 3. számú melléklet a működési bevételek intézményenként 
 3.1-3.7. számú mellékletek a működési bevételek részletezve 

 4. számú melléklet a felhalmozási bevételek intézményenként 
 4.1-4.7. számú mellékletek a felhalmozási bevételek részletezve 

 5. számú melléklet a működési bevételek feladatonként 
 5.1. számú mellékletek a kötelező működési bevételek intézményenként 

 5.1.1. számú melléklet az Önkormányzat kötelező működési bevételei 
 5.1.2. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal kötelező működési 

bevételei 
 5.1.3. számú melléklet a Mesevölgy Óvoda kötelező működési bevételei 
 5.1.4. számú melléklet a Művelődési Ház kötelező működési bevételei 

 5.2. számú mellékletek az önként vállalt működési bevételek intézményenként 
 5.2.1. számú melléklet az Önkormányzat önként vállalt működési 

bevételei 
 5.2.2. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal önként vállalt működési 

bevételei 
 5.2.3. számú melléklet a Mesevölgy Óvoda önként vállalt működési 

bevételei 
 5.2.4. számú melléklet a Művelődési Ház önként vállalt működési 

bevételei 
 5.3. számú mellékletek az államigazgatási működési bevételek 

intézményenként 
 6. számú melléklet a felhalmozási bevételek feladatonként 

 6.1. számú mellékletek a kötelező felhalmozási bevételek intézményenként 
 6.1.1. számú melléklet az Önkormányzat kötelező felhalmozási bevételei 
 6.1.2. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal kötelező felhalmozási 

bevételei 
 6.1.3. számú melléklet a Mesevölgy Óvoda kötelező felhalmozási 

bevételei 



 6.1.4. számú melléklet a Művelődési Ház kötelező felhalmozási bevételei 
 6.2. számú mellékletek az önként vállalt felhalmozási bevételek 

intézményenként 
 6.3. számú mellékletek az államigazgatási felhalmozási bevételek 

intézményenként 
 20. számú melléklet az állami támogatások részletezve 

 
 

 
Az önkormányzat kiadásai 

 
7. § 

 
(1) A 4. § (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 

a 7. és 8. számú mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: 
 

 7. számú melléklet a működési és felhalmozási kiadások intézményenként 
 7.1-7.8. számú mellékletek a működési és felhalmozási kiadások részletezve 

 8. számú melléklet a működési és felhalmozási kiadások feladatonként 
 8.1. számú mellékletek a kötelező működési és felhalmozási kiadások 

intézményenként 
 8.1.1. számú melléklet az Önkormányzat kötelező működési és 

felhalmozási kiadásai 
 8.1.2. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal kötelező működési és 

felhalmozási kiadásai 
 8.1.3. számú melléklet a Mesevölgy Óvoda kötelező működési és 

felhalmozási kiadásai 
 8.1.4. számú melléklet a Művelődési Ház kötelező működési és 

felhalmozási kiadásai 
 8.2. számú mellékletek az önként vállalt működési bevételek intézményenként 

 8.2.1. számú melléklet az Önkormányzat önként vállalt működési és 
felhalmozási kiadásai 

 8.2.2. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal önként vállalt működési 
és felhalmozási kiadásai 

 8.2.3. számú melléklet a Mesevölgy Óvoda önként vállalt működési és 
felhalmozási kiadásai 

 8.2.4. számú melléklet a Művelődési Ház önként vállalt működési és 
felhalmozási kiadásai 

 8.3. számú mellékletek az államigazgatási működési és felhalmozási kiadások 
intézményenként 

 
 

8. § 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházási feladatonként, 
valamint felújítási célonként a 9-10-11-12. számú mellékletek szerint állapítja meg az alábbiak 
szerint: 

 9. számú melléklet a beruházási kiadások célonként 
 10. számú melléklet a felújítási kiadások célonként 
 11. számú melléklet az egyéb felhalmozási kiadások célonként 



 12. számú melléklet a céltartalékok részletezve 
 

 
Tartalékok 

 
9. § 

 
A Képviselő-testület a 7.7. számú melléklet szerint 

a) az év közbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére 45 582eFt összegű 
általános tartalékot, 

b) a mellékletben megjelölt célokra 112 829 eFt összegű céltartalékot hagy jóvá. 
 

Többéves kihatással járó feladatok, EU-projektek, adósságot keletkeztető ügyletek 
 

10.§. 
 
 
(1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 17. számú melléklet tartalmazza.   

 
(2) A bevételek és kiadások következő három évre várható alakulását a 14. számú melléklet 

tartalmazza. (hitelfelvételtől függ).  
 
(3) Az önkormányzatnak jelenleg két Európai Unió által támogatott projektje van, ám ezek 

számszerűsítése a tényleges finanszírozás után fog megtörténni. Az EU-s projekteket az 
24. számú melléklet mutatja be. 

 
(4) Az önkormányzat nem kötött adósságot keletkeztető ügyletet. Az adósságot keletkeztető 

ügyleteket a 18-19. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
 

Közvetett támogatások  
 

11. § 
 

A Képviselő-testület a 2018. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke és összege 
szerinti részletezettséggel a 21. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
 

 
III. rész 

 
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok 

 
12. § 

 
(1) Az Önkormányzat, valamint önállóan működő intézményei és a Polgármesteri Hivatal a 

jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodnak, a vonatkozó jogszabályok szerinti 
követelmények szigorú betartása, valamint maximális takarékosság mellett.  

 



(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveit a költségvetésben előírt 
bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

 
(3) A költségvetési szerveknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan 

maga után a költségvetési támogatás (intézményi finanszírozás) növekedését. A tervezett 
bevételek elmaradása, a tervezett kiadási előirányzatok arányos csökkenését vonja maga 
után. 

 
 

13.§ 
 
(1) Az Önkormányzat a költségvetési rendeletében jóváhagyott bevételi és kiadási 
előirányzatok módosításáról, a közöttük történő átcsoportosításról e Rendelet 16. §-ban foglalt 
kivételekkel, a Képviselő-testület dönt. 
 
(2) Amennyiben év közben az Önkormányzat vagy költségvetési szervei, a Rendelet 
elfogadásakor még nem ismert többletbevételhez jutnak, vagy a bevételek teljesülése elmarad 
a tervezettől, a polgármester erről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület 
szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal módosítja rendeletét az alábbiak szerint: 

a) az első negyedévről a májusi képviselő-testületi ülésen a március 31-i, 
b) a féléves beszámoló időpontját megelőzően a június 30-i, 
c) a háromnegyed éves tájékoztató készítését megelőzően a szeptember 30-i, 
d) az éves beszámoló készítését megelőzően a december 31-i állapotnak megfelelően. 

 
(3) Amennyiben év közbeni jogszabályváltozások miatt – a helyi önkormányzatokat illetően – 
egyes támogatások, állami hozzájárulások zárolásra kerülnek, vagy többlettámogatás kerül 
jóváhagyásra, az intézkedés kihirdetését követően a Rendelet módosítását haladéktalanul a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
 
 

14. § 
 
(1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott kiadási és bevételi 
előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzataikon belül 
átcsoportosításokat hajthatnak végre a  (2)-(5) bekezdésben foglaltak betartása mellett. 
 
(2)  Saját hatáskörű átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére, kivéve az Ávr. 36.§. (2) bekezdésében foglaltakat. 

 
(3) A költségvetési szervek a többletbevételeiket saját hatáskörben többletkiadásokra 
felhasználhatják. E § alkalmazásában, többletbevétel a költségvetési szerv intézményi 
bevételeinek eredeti előirányzatán felül teljesült bevétel.  
 
(4) A költségvetési szervek a támogatásértékű bevételeik, valamint a véglegesen átvett 
pénzeszközökből származó többlet-bevételeiket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját 
hatáskörben felhasználhatják. 
 
(5) Az önállóan működő költségvetési szervek saját körű előirányzat-módosításaira csak a 
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv gazdasági szervezetének 
tájékoztatása és előzetese egyeztetés után kerülhet sor. A polgármester gondoskodik, a 
gazdasági szervezet javaslata alapján a módosítások előterjesztéséről a Képviselő-testület felé, 
a soron következő rendeletmódosítás időpontjára.  



 
(6) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról, azok 
csökkenése esetén tárgyév április 25-ig, július 25-ig, október 10-ig, azok növekedése esetén 
legkésőbb július 25-ig, a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős iroda 
vezetője részére adatot szolgáltatni. 

 
(7) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív 
hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív 
elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért 

 
 

 
A költségvetési előirányzatok évközi módosításának nyilvántartása 

Adatszolgáltatás az előirányzat-módosításokról 
 

15. § 
 

 
Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról havonta, a 
tárgyhót követő hó 10-éig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - 
nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal részére az e 
rendelet 26. számú mellékletét képező adatlapon. 

 
 

16. § 
 
A Képviselő-testület, illetve bizottságainak saját hatáskörű előirányzat-módosításait a 15.§-
ban meghatározott időpontokban hagyja jóvá.  
 
 

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések 
 
 

17. § 
 

(1) A Képviselő-testület a Tartalék - Általános tartalék és Céltartalék összege - terhére történő 
átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2013. (IV.29.) (hatályos 2013.05.01. napjától) számú rendeletének 2. számú 
melléklet A) pont VII./1. alpont felhatalmazása alapján az általános tartalék 8%-a, a 
céltartalék 2%-a erejéig a polgármesterre ruházza át a felhasználást követő negyedév 
második képviselő-testületére előterjesztendő, a felhasználásról szóló polgármesteri 
beszámoló terhe mellett.  

(2) Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 
Polgármester az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2)-(4) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosítást. 

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-
átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése 
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 
Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti 



fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat 
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé 
kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(4) Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési 
előirányzatokra vonatkozóan, az általános és a céltartalék kivételével felhatalmazza a 
Polgármestert általános kötelezettségvállalási jogkörrel. 

 
18. § 

 
 A civil szervezetek támogatására elkülönített és nem nevesített támogatások (elkülönített 
pályázati alap) elosztása és kifizetése civil szervezetek részére a 2017.12.31-ig kiírt pályázat, 
annak feltételei és a benyújtott kérelmek alapján történő elbírálás alapján történik.  
 

 
IV. rész 

 
Számlavezetésre és a gazdálkodásra  

vonatkozó szabályok 
 

19. § 
 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának, számlavezető pénzintézete az OTP Nyrt. 1054 
Budapest, Nádor utca 16. szám alatti fiókja.  Az önkormányzat intézményei önálló fizetési 
számlával rendelkeznek. 
 

20. § 
 

Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények részére az 
önkormányzat, havonta biztosítja a jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzat 1/12-ed részét, 
mely minden hónap 2. napján átutalásra kerül az intézmény fizetési számlájára. 
 
 

21. § 
 
(1) Az intézményeknél, havonta, az intézményi kiutalt keretösszeg erejéig, a napi kiadási 
szükségleteknek megfelelően, arányosan történik a felhasználás.  
(2) Az intézményi havi pénzmaradvány összege a következő havi finanszírozási keret 
összegét növeli.  
(3) Az év végén megmaradó pénzmaradványról, annak következő évi felhasználásáról a 
Képviselő-testület dönt a 2017. évi zárszámadási rendelet elfogadásakor. 
 
 

22. § 
 
 
Az intézmények a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján igényelhető általános és 
ágazati feladatok támogatására, valamint a 3. számú mellékletében felsorolt központosított 
előirányzatokkal, állami támogatásokkal jogcímenként az éves költségvetési beszámoló 
keretében kötelesek tételesen elszámolni, és a pénzmaradvány elszámolásának keretében az 
intézményt meg nem illető rész fedezetét a befizetési kötelezettség teljesítésére elkülöníteni. 



Ha a támogatásról történő lemondás az intézménynek felróható okból késedelmesen történik, 
akkor az Ávr. 104-107. §-ai értelmében keletkezett kamatfizetési kötelezettség az intézmény 
költségvetését terheli.  

 
 

V. rész 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
23. § 

 
A polgármester a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig jogosult a költségvetés 
végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget vállalni - figyelemmel a bevételek 
teljesülési ütemére is - és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozás). 
 

 
24. § 

 
 
A Képviselő-testület a 2018. évi létszám-előirányzatot a Polgármesteri Hivatal és az 
önkormányzati intézmények szerinti bontásban a 13 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

25. § 
 
 
A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
11/2018. (III.12.) számú határozata jelen rendelet 27.számú melléklete. 
 

 
26. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés során, 2018. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 
 
 
Pilisborosjenő, 2018. március 19. 
 

 
      Küller János                    dr. Szabó József Zoltán  
              polgármester                              jegyző 

 
 
 
 


