
Pilisborosjenő Község Onkormányzata

ELÖTERJESZTES
A KÉPVISELÖ-TESTÜLET

2023. január 25-ei soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat a 2023. évi költségvetés első olvasatának tárgyalására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: dr. Horti Istvánjegyzö
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TISZTELT KÉPVISELÖ-TESTÜLET!

A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a
továbbiakban: Aht. - és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X1L31.) Korm. rendelet
szerint végeztük el.

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet.

A bemutatott táblák alapján a költségvetés teljesithető, a költségvetés kiegyensúlyozott, a
kiadások, vállalható kötelezettség a bevételek alakulásának fiiggvényében. A rendelet
elfogadása - amennyiben a Képviselő-testület egyetért - 2023. február 15-én várható.

A bemutatott táblák még nem tartalmazzák a pályázatok útján elnyert támogatásokat és
ugyancsak nem tartalmazzák azokat a kiadási oszlopok. Azok átvezetése a költségvetés
összegét emeli mind a kiadási, mind a bevételi oldalon, de az egyensúlyi állapoton nem fog
változtatni.

A rendelet lesz az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak. Az egyes
kiadásokat a kötelezően teljesitendő feladatok és az elnyert pályázatok megvalósítása
határozzák meg. A tervezett beruházások biztosítják az önkormányzat vagyonának
gyarapodását és fejlődését.

Kérem, hogy a fentiek alapján, az elöterjesztést megtárgyalni, és a javaslataikat megtenni
szíveskedjenek.

^SJEfvö':

Pilisborosjenö, 2023. január 12.

T-
Tömöri Balázs ARijSff:
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete

1) 2023. évi költségvetési rendelet táblázatait áttanulmányozta és az alábbi módosítási
javaslatok teszi:

2) Felkéri a Jegyzöt a módosítások átvezetésére és a rendelet elkésztésére.

3) Felkéri a Polgármestert, hogy 2023. február 15 napján tartandó soron következő ülésre
a 2023. évi költségvetési rendeletet nyújtsa be.



Felelős: dr. Horti Istvánjegyzö, Tömöri Balázs polgármester
Határidő: azonnal




