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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez egyszerű   

minősített X többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



 

Tisztelt Képviselő-testület 
 
 
A konkrét tények ismertetése előtt szeretnék pár gondolatot megosztani Önökkel a 

költségvetés jelenlegi állásáról és a képviselő-testület munkájának eredményeképpen 

kialakult vagyoni helyzetünk változásáról. 

Nagy örömmel jelzem Önöknek, hogy a 2020-ban több, mint 1,052 milliárd forint 

összeggel sikerült növelnünk az önkormányzat vagyonát. Ez megközelíti teljes éves 

költségvetési főösszegünket, ami 1,248 milliárd forint. Ezt jelentős sikernek és 

eredménynek tartom és köszönet érte mindenkinek, aki ebben részt vett, és akinek a 

munkája ebben benne van – beleértve még az előző testületek erőfeszítéseit is, hiszen 

ebben az általuk benyújtott pályázatok is szerepelnek. 

Részletezve és kerekítve a főbb számok: Budai Tégla Zrt.-től kapott telkek értéke 436  

millió forint, pályázat Bor utca helyreállításra 12  millió forint, pályázat a Borosjenői-

patak rekonstrukciójára 12 millió forint, pályázat a régi iskola részleges felújítására, a 

művelődési ház és könyvtár funkciók kialakítására 32 millió forint, műfüves focipálya 30 

millió forint, „A” típusú tornaterem 498 millió forint, külön kormánydöntéssel 117,8 

millió forint a MÁK-felé fennálló tartozás rendezésére, Budai Tégla Zrt. felajánlás10 

MFt. 

Emellett egy kiegyensúlyozott, biztonságos költségvetésünk van, melynek jelen 

módosítását nyugodt szívvel ajánlok elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testületnek. 

 

A 2020. évi önkormányzati költségvetést a 2012. január 1-től hatályos új 2011. évi CXCV. 

Államháztartási törvény (Áht.), valamint a 368/2011 (XII.31.) kormány rendeletének (Áht. 

végrehajtási rendelete) előírásainak értelmében a Képviselő-testület 2020. március 3-án 

elfogadta. 

 

Annak ellenére, hogy a költségvetés tervezése során törekedni kell arra, hogy az ismert 

bevételek és kiadások lehetőség szerint beépítésre kerüljenek, az év közbeni gazdálkodás 

során felmerülhetnek olyan tételek, melyekkel év elején nem lehetett még tervezni.  Ilyenek 

különösen egyes központi támogatások, melyek utólagos elszámolással és igényléssel 

kerülnek kifizetésre a Magyar Államkincstár által, az intézményeknél év közben felmerülő 

változások, illetve az elnyert pályázati támogatások. Ebben az évben a vírus elleni központi 

védekezési alapot növeli az önkormányzatokat eddig megillető gépjárműadó része, ezért 

ennyivel csökkenteni kell az önkormányzat bevételeit. 

 

Jelen rendeletmódosításban az alábbi tételek kerültek átvezetésre: 

- normatíva többletbevételek,  

- Vis maior pályázat bevétele 

- Magyar Falu Program pályázat bevétele 

- Kormány által nyújtott támogatás 

- Gépjárműadó elvonás 

- Személyi juttatások rovatának módosítása (Önkormányzat, Művelődési ház) 

- Dologi kiadások, beruházás, felújítás rovatának módosítása 

- Tartalékképzés 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A tervezett jogszabály társadalmi hatása: A 2020. évi önkormányzati és intézményi 

működés biztosítása, mely kedvező társadalmi hatású. 

 



 

A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai: A 2020. évi gazdálkodás a 

rendelettervezet szerint kiegyensúlyozott, hiány nem tervezett, az a módosítással sem 

keletkezik. 

 

A tervezett jogszabály környezeti és egészségi következményei: A jogszabálytervezetnek 

környezeti és egészségügyi hatása közvetlenül nincs. 

  

A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A korábbi évekhez képest az adminisztrációs feladatok ellátására rendelkezésre álló emberi és 

egyéb erőforrások mennyisége változatlan. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

A jogszabály megalkotása Áht. 34.§ (5) bekezdése értelmében kötelező és határidőhöz kötött, 

elmaradása mulasztásos törvénysértés. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A korábbi évekhez képest a rendelet végrehajtásához rendelkezésre álló emberi és egyéb 

erőforrások mennyisége változatlan. 

 
 

RENDELET MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 2020. március 3-ai ülésén fogadta el Pilisborosjenő 

Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletét. Az év közbeni változások és az 

elmúlt testületi döntések, az aktuális felhasználási adatok miatt a rendelet módosítása 

szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet 

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 

 
Pilisborosjenő, 2020. szeptember 10. 
 
 

Tömöri Balázs 
     polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Ö N T É S I   J A V A S L A T 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a …./2020 számú 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a Pilisborosjenő Község Önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.3) számú rendeletének módosításáról szóló 

…/2020 (….) rendeletét. 
 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester és dr. Horti István jegyző 

Határidő: 2020. 9.17. 

  



 

 

Előterjesztés 1. sz. melléklete 

 

RENDELET TERVEZET 

 

 

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2020. (  III.3 ) 

számú önkormányzati rendelete   

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (III.3.) számú rendelet 

módosításáról 

 

 

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.) 34-35. §, valamint az 

Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.) 24-

28.§-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló szóló 

2/2019. (III.1.) számú rendelet (a továbbiakban „Rendelet”) módosításáról az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 
 

1. § 

 

A Rendelet 3,4,5,6,7 8 §-ai az alábbiak szerint módosulnak: 

 

3. § (1) Pilisborosjenő Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési 

bevétele: 691 880 000 forint, ebből: 

a) működési célú bevételek 68 551 000 forint; 

b) felhalmozási célú bevételek 7 000.000 forint. 

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 380 098 000 forint. 

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevétele összesen: 1 248 678 forint, azaz 

Egymilliárd-kétszáznegyvennyolcmillió-hatszázhetvennyolcezer forint. 

(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. 

melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak 

egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be. 

(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 

1/2.melléklet tartalmazza. 

4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadása 1 219 894 forint, 

ebből: 

a) működési célú kiadások 709 786 000 forint; 

b) felhalmozási célú kiadások 510 108 000 forint. 

(2) Az Önkormányzat tartaléka 161 422 000 ezer forint, melyből 1 000 000 forint a működési 

tartalék és 161 421 000 forint a felhalmozási tartalék. 

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 299 633 000 forint. 

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadása összesen: 1 248 678 000 forint, azaz 

egymilliárd- kétszáznegyvennyolcmillióhatszázhetvennyolcezer forint. 

5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok: 

a) személyi juttatások előirányzat összesen 277 790 000 forint; 

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 48 220 000 

forint; 

c) dologi kiadások előirányzat összesen 249 131 000 forint; 



 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 7 900 000 forint; 

e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 146 886.000 forint. 

(2) A költségvetés egyensúlyát 380 098 000 forint költségvetési maradvány igénybevételével 

biztosítja. 

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. 

melléklet B oszlop 1-27 sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 

3/2., mellékletek B oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését az 1/4. melléklet, 

működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését a 1/5. melléklet, 

az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 1/3. melléklet 

tartalmazza. 

(4) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az 

Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 18-26. sora, a költségvetési szervek 

tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2. mellékletek D oszlop 17-23. sora tartalmazza. Az 

önkormányzat és a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/3. 

melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás 

részletezését az 1/7. melléklet tartalmazza. 

(5) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 1/6. 

melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti 

megbontását az 1/8. melléklet tartalmazza. 

6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2020. évi: 

a) bevételi főösszege  1 222 138 000 forint; 

b) kiadási főösszege 1 222 138 000 forint. 

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2020. évi: 

a) bevételi főösszege 131 164 000 forint; 

b) kiadási főösszege 131 164 000 forint. 

7. § A Pilisborosjenő Mesevölgy (3/1. melléklet) 2020. évi: 

a) bevételi főösszege 171 921 000 forint; 

b) kiadási főösszege 171 921 000 forint. 

8. § A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár (3/2. melléklet) 2020. évi: 

a) bevételi főösszege 19 915 000 forint; 

b) kiadási főösszege 19 915 000 forint. 

 

 

2. § 

 

(1)   A Rendelet 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú melléklete lép. 

(2)   A Rendelet I/1. számú melléklete helyébe, e rendelet I/1. számú melléklete lép. 

(3)   A Rendelet I/2 számú melléklete helyébe, e rendelet I/2 számú melléklete lép. 

(4)   A Rendelet I/3. számú melléklete helyébe, e rendelet I/3 számú melléklete lép. 

(5)   A Rendelet II/1. számú melléklete helyébe, e rendelet II/1. számú melléklete lép. 

 

(6)   A Rendelet I/4 számú melléklete helyébe, e rendelet I/4 számú melléklete lép. 

(7)   A Rendelet I/5 számú melléklete helyébe, e rendelet I/5. számú melléklete lép. 

(8)   A Rendelet I/6. számú melléklete helyébe, e rendelet I/6. számú melléklete lép. 

(9)   A Rendelet I/8. számú melléklete helyébe, e rendelet I/8. számú melléklete lép. 

(10)   A Rendelet I/9 számú melléklete helyébe, e rendelet I/9. számú melléklete lép. 

(11)   A Rendelet II/2. számú melléklete helyébe, e rendelet II/2. számú melléklete lép. 

(12)   A Rendelet 3/2. számú melléklete helyébe, e rendelet 3/2 számú melléklete lép. 

 

A többi melléklet változatlan marad. 

 

 

 3. § 



 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
Pilisborosjenő, 2020. szeptember 10. 

 

          

         

  Tömöri Balázs     dr. Horti István 

  polgármester       jegyző 


