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Tisztelt Képviselő-testület

A 2020. évi önkonnányzati 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) elöírásainak értelmében a Képviselő-testület 2021. febmár 15-én
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 feünerülhetnek olyan tételek, melyekkel év elején nem lehetett még tervezni. Ilyenek
különösen egyes központi támogatások, melyek utólagos elszámolással és igényléssel
kerülnek kifizetésre a Magyar Allamkincstár által, az intézményeknél év közben felmerülö
változások, illetve az elnyert pályázati támogatások. Ebben az évben jelentösen a kért elnyert
uniós pályázat, a Belügyminisztérium által kiírt útfelújítási pályázaton elnyert összegek
emelik a bevételi oldalon kimutattatandó forrásokat. Az utak karbantartására fordítható

előirányzatot is módosítani kell, mert a vártnál többet kellett költeni az állagmegóvás
érdekében.

Jelen rendeletmódosításban az alábbi tételek kerültek átvezetésre:
normatíva többletbevételek,
Magyar Falu Program pályázat bevétele
kormány által nyújtott támogatás
személyijuttatások rovatának módosítása (Onkormányzat, Művelödési ház, Hivatal)
dologi kiadások, beruházás, felújítás rovatának módosítása
felhalmozási támogatás visszafizetése, elnyert pályázat miatt
közhatalmi bevételek

tartalékképzés

HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály társadalmi hatása: A 2021. évi önkormányzati és intézményi
működés biztosítása, mely kedvező társadalmi hatású.

A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai: A 2021. évi gazdálkodás a
rendelettervezet szerint kiegyensúlyozott, hiány nem tervezett, az a módosítással sem
keletkezik.

A tervezett jogszabály környezeti és egészségi következményei: A jogszabálytervezetnek
kömyezeti 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 eröforrások mennyisége változatlan.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogaUcotás elmaradásának várható
következményei:
Ajogszabály megalkotása Aht. 34. § (5) bekezdése értelmében kötelezö 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 DVDOKOLÁSA

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 2021. febmár 15-ei ülésén fogadta el Pilisborosjenö
Község Onkonnányzatának 2021. évi költségvetési rendeletét. Az év közbeni változások és az
elmúlt testületi döntések, az aktuális felhasználási adatok miatt a rendelet módosítása
szükséges.

Kérem a Tisztelt K.épviselő-testületet, hogy az elöterjesztést és a rendelettervezetet
megtárgyalni szíveskedjen.

Pilisborosjenö, 2021. október 12. ^!wa^
fi'^
°; i^a *

Tömöri Balázs

polgánneste ^G^R^

DÖNTÉSIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete megalkotja a ...., 2021 számú
elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a Pilisborosjenö Község Önkonnányzat
2021. évi költségvetéséröl szóló 1/2021. (III.3) számú rendeletének módosításáról szóló
... /2021(....)rendeletét.

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester és dr. Horti Istvánjegyző
Határidő:2021. 10.20.



Előterjesztés 1. sz. melléklete

RENDELET TERVEZET

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testületének
1/2021. (11. 15.)

számú önkormányzatí rendelete
az Onkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (11.15.) számú rendelet

módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának Képviselö-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 Avr. ) 24-
28. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséröl szóló szóló
1/2021. (11. 15. ) számú rendelet (a továbbiakban "Rendelet") módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:

l.§

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

3. § (1) Pilisborosjenő Község Önkonnányzat és intézményei 2021. évi költségvetési
bevétele: 1 555 158 000 forint, ebből:
a) működési célú bevételek 665 344 000 forint;
b) felhalmozási célú bevételek 889 814 000 formt.
(2) Az Onkormányzat és intézményei fínanszírozási bevétele 393 939 000 forint.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi bevétele összesen: 1 949 097 forint, azaz
Egymilliárd-kilencszáznegyvenkilencezer-kilencvenhétforint.
(4) Az önkonnányzat és intézményei módosított költségvetési bevételeit kiemelt
előirányzatonként az 1. melléklet F oszlopa tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei módosított költségvetési működési bevételeinek és
kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1 . melléklet mutatja be.
(6) Az önkormányzat és intézményei módosított felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
alakulását az 1/2-melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Onkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadása 1 157 991 000
forint, ebből:
a) működési célú kiadások 791 106 000 forint;
b) felhalmozási célú kiadások 1 157 991 000 forint.
(2) Az Onkonnányzat tartaléka 88 778 000 forint.
(3) Az Onkonnányzat finanszírozási kiadások összege 334 443 000 forint.
(4) Az Önkonnányzat és intézményei 2021. évi kiadása összesen: 1 949 097 forint, azaz
Egymilliárd-kilencszáznegyvenkilencezer-kilencvenhétforint.
5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt elöirányzatok:
a) személyijuttatások előirányzat összesen 319 756 000 forint;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 42 580 000
forint;
c) dologi kiadások előirányzat összesen 368 082 000 forint;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 4 700 000 forint;



e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 791 106 000 forint.
(2) A költségvetés egyensúlyát 393 939 000 forint költségvetési maradvány igénybevételével
biztosítja.
(3) A módosított működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti
megbontását a 2/1. melléklet F oszlop 1-27 sora és a költségvetési szervek szerinti
megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., mellékletek F 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 módosított működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti
megbontását az
Onkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet K oszlop 18-26. sora, a költségvetési szervek
tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2. mellékletek K oszlop 17-23. sora tartalmazza. Az
önkonnányzat 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 módosított 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 Onkonnányzat (2/1. melléklet) 2021. évi:
a) bevételi föösszege 1 929 187 000 forint;
b) kiadási főösszege 1 929 187 000 forint.
(2) A polgánnesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2021. évi:
a) bevételi föösszege 133 480 000 forint;
b) kiadási főösszege 132 480 000 forint.
7. § A Pilisborosjenő Mesevölgy (3/1. melléklet) 2021. évi:
a) bevételi főösszege 1 814 323 000 forint;
b) kiadási föösszege 1814 323 000 forint.
8. § A Reichel JózsefMűvelődési Ház és Könyvtár (3/2. melléklet) 2021 évi:
a) bevételi főösszege 39 550 000 forint;
b) kiadási főösszege 39 550 000 forint.

2.§

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 1/1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1/1. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 1/2 számú melléklete helyébe, e rendelet 1/2 számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 1/3. számú melléklete helyébe, e rendelet 1/3 számú melléklete lép.
(5) A Rendelet II/l. számú melléklete helyébe, e rendelet II/l. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 1/4 számú melléklete helyébe, e rendelet 1/4 számú melléklete lép.
(7) A Rendelet 1/5 számú melléklete helyébe, e rendelet 1/5. számú melléklete lép.
(8) A Rendelet 1/6. számú melléklete helyébe, e rendelet 1/6. számú melléklete lép.
(9) A Rendelet 1/8. számú melléklete helyébe, e rendelet 1/8. számú melléklete lép.
(10) A Rendelet 1/9 számú melléklete helyébe, e rendelet 1/9. számú melléklete lép.
(11) A Rendelet 11/2. számú melléklete helyébe, e rendelet 11/2. 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, 2021. október20.

Tömöri Balázs

polgármester
dr. Horti István

jegyzö


