
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

 

         szám:   /2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2022. május 18–ai ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására  
 

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester 
 

Készítette: Porosné Pataki Anikó gazdasági irodavezető 
 
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági bizottság  
 
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 2021. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadási rendelet elkészítéséről és 

elfogadásáról az alábbi jogszabályok rendelkeznek: a 2012. január 1-től hatályos új 2011. 

évi CXCV. Államháztartási törvény (Áht.), a 368/2011 (XII.31.) kormány rendelete (Áht. 

végrehajtási rendelete). 

„2011. évi CXCV. törvény 

az államháztartásról 

 

63. Zárszámadás az államháztartás önkormányzati alrendszerében 

 

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási 

rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, 

hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a 

költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási 

rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a 

kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési 

beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére 

tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 

felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

c) a vagyonkimutatást, és 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) 

bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel. 

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés 

rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot 

kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a 

polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző 

részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője 

látja el.” 

 

A zárszámadási rendelet keretében történik az előző évi költségvetési gazdálkodásról szóló, 

számadatokra épülő beszámolás, valamint a pénzmaradvány elfogadása és további 

felhasználás jóváhagyása. A zárszámadási rendelet keretében kell, hogy bemutatásra 

kerüljenek azok a mérlegek, kimutatások, melyek tartalmazzák a költségvetési rendelet 

szerinti előirányzatokat, a módosításokat, valamint a teljesítési adatokat, a helyi 

önkormányzat adósságállományát, vagyonkimutatását, illetve az önkormányzati tulajdonú 

gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A tervezett jogszabály társadalmi hatása: A 2021. évi önkormányzati és intézményi 

működés biztosításának ellenőrzése, mely kedvező társadalmi hatású.  

 



 

A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai: A 2021. évi gazdálkodás a 

rendelettervezet szerint kiegyensúlyozott volt, hiányt nem tervezett, az a módosítással sem 

keletkezett, így hatása pozitív. A bevételek a hitelfelvételen kívül befolytak, a kiadási oldal 

alulteljesített, így pénzmaradvány is keletkezett. 

 

A tervezett jogszabály környezeti és egészségi következményei: A jogszabálytervezetnek 

környezeti és egészségügyi hatása nem releváns. 

  

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. 91.§ értelmében kötelező, 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 ALKOTÁS INDOKOLÁSA 

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő - Testülete a 2021. évi költségvetését az 

2/2021. (II.15.) számú rendeletével alkotta meg.  

A módosítások tartalmazzák az előző évi pénzmaradványt, a költségvetést érintő Képviselő- 

testületi döntések miatti módosításokat, a központi költségvetés pótelőirányzatait, az 

intézmények által kért előirányzat módosításokat, valamint az elnyert pályázatok 

előirányzatait.   

 

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása a tervezetthez képest alulteljesítést mutat a 

kiadások tekintetében, és túlteljesítést a bevételek tekintetében. Az intézmények feladatukat 

ellátták, likviditási gondok nem merültek fel.  

 

 

Az Önkormányzat 2021. december 31-én 437 731 448 Ft pénzeszközzel rendelkezett.  

 

 

A bevételek és kiadások alakulása 

 

Bevételek alakulása 

 

A 2021. évben tervezett bevételek 2 081 871 428 Ft módosított előirányzatából 1 888 575 258 

Ft. realizálódott az alábbi bontásban: 

 

A működési bevételek 102 029 509 Ft összegben teljesültek. 

-  Ezek tartalmazzák az intézményi térítési díjakat, bérleti díjakat, egyéb szolgáltatási 

bevételeket. 

- Az önkormányzat sajátos működési bevételei 262 702 259 Ft összegben teljesültek. 

Ezen bevételt a helyi adók, az adópótlék, az adóbírság és a gépjárműadó képezik. 



 

- Az Önkormányzat költségvetési támogatása 264 012 094 Ft összegben teljesült. 

- A normatív hozzájárulásokat és kötött felhasználású támogatásokat havi egyenlő 

részben utalja az Államkincstár a központi költségvetésből a leadott igény alapján,  

- továbbá itt szerepelnek azok a támogatások, melyek utólagosan igényelhetők, illetve 

nem a normatíva keretében kerülnek kiutalásra. Ide tartozik a közhasznú 

foglalkoztatás támogatása, valamint a TB alaptól kapott támogatás a védőnőkre és az 

iskola egészségügyi ellátásra vonatkozóan. 

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 348 900 228 Ft értékben. 

 

A felhalmozási bevételek 99 335 894 Ft összegben teljesültek. 

 

Kiadások alakulása 

 

A költségvetési rendeletben előirányzott összesített kiadások, később 2 081 871 428  Ft-ra 

módosított összege 1 472 746 554 Ft-ban teljesült, az alábbi bontásban: 

 

Működési kiadások: 

- Személyi jellegű kiadások: 86 836 593 Ft. 

- Munkaadókat terhelő járulékok. 11 106 680 Ft. 

- Dologi és egyéb folyó kiadások: 303 297 697 Ft. 

- Az intézmények az elfogadott költségvetési rendeletben előírtak szerint gazdálkodtak. Az 

intézményi étkezést az iskola ételszállító cégen keresztül látja el, míg az óvoda saját 

konyhával rendelkezik. 

 

A felhalmozási kiadások: összességében   510 490 393 Ft összegben teljesültek a tervezett 

524 495 000 Ft-ból.  Ezen belül, a beruházási kiadások összege 393 233 301 Ft, a felújítások 

összege 117 257 092 Ft volt. 

 

A 2021. évi módosított pénzmaradvány összege az önkormányzat és intézményeiben összesen 

452 610 211forint. Ennek fedezete a bankszámlákon rendelkezésre állt. 

 

Összességében az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy a kiadások 

tekintetében takarékos volt. Ennek köszönhetően likviditási problémák nem merültek fel. Az 

önkormányzat és intézményei működésének finanszírozása teljes évben zavartalanul 

biztosított volt. 

A működési kiadások mellett, beruházásokra és felújításokra is sor kerülhetett.  

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évre szóló zárszámadási határozatát a májusi 

ülésén fogja elfogadni. 

 

 

Az Áht. előírása értelmében a költségvetési rendelethez kapcsolódóan a Képviselő-testületnek 

el kell fogadni a vagyongazdálkodásról szóló kimutatást is. Ez a jelen előterjesztés 

mellékletében megtalálható.  

 

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

rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 

 
Pilisborosjenő, 2021. május 10. 
 

Tömöri Balázs  
polgármester 

 



 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 
1. Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

…/2022. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal Pilisborosjenő 
Község Önkormányzatának zárszámadásáról.  
 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2021. május 19. 

 

 

  

 

 

 

 


