
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2022. (V. 18.) rendelete 

a 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a) és f) pontjában foglaltaknak megfelelően, az Államháztartásról szóló - 

többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 

155.§-ának rendelkezéseit is szem előtt tartva, a 2021. évi költségvetési gazdálkodásának 

zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 

 

2. § 

 

1) Az önkormányzat költségvetési szervei 2021-ben az alábbiak voltak: 

a) gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv: 

- Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

 

b) gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: 

- Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 

- Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda 

- Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 

 

2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak.  

A címrendet és az előirányzatokat a Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2021 

évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 03.) számú Kt. rendelet határozza meg.  

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 

2021. évi költségvetésének teljesítése 

 

3. § 

 

1) A Képviselő-testület önkormányzat a 2021. évi költségvetésének végrehajtását e 

rendelet 1-2. számú mellékleteiben foglalt részletezettség mellett: 

 

1 910 477 966 e Ft bevétellel, ezen belül: 

359 276 276 Ft működési és 1 545 689 879 Ft felhalmozási 

bevétellel, 

 

1 472 746 554 e Ft kiadással, ezen belül: 

1 154 724 112 Ft működési és 318 022 442 Ft felhalmozási 

kiadással, 



 

        437 731 448 pénzmaradvánnyal, 

 

                                                           hagyja jóvá. 

 

A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradvány kimutatását a Z 7. számú mellékletei alapján 

hagyja jóvá és fogadja el.  

 

4. § 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletének mellékleteinek 

részletezését az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

1.1. melléklet  2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege 

2.1. melléklet Működési célú bevételek, kiadások mérlege 

2.2. melléklet Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege 

3. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 

4. melléklet Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 

5. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 

6.1. melléklet Összes bevétel, kiadás 

6.1.1. melléklet Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 

6.2. melléklet Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 

6.3. melléklet Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde 

6.4. melléklet Reichel Jószef Művelődési Ház és Könyvtár 

7. melléklet Költségvetési szervek maradványának alakulása 

8. melléklet 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként 

1. tájékoztató tábla Pilisborosjenő Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege 

2. tájékoztató tábla 

Többéves kihatással járó döntésekből származó köztelezettségek 

célok szerinti, évenkénti bontásban  

3. tájékoztató tábla 

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és 

eszközök szerinti bontásban  

4. tájékoztató tábla 

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 

2021. december 31-én 

5. tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 

6. tájékoztató tábla Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról 

7.1. tájékoztató tábla Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 

7.2. tájékoztató tábla Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 

8. tájékoztató tábla 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata tulajdonában álló gazd. 

szervezetek működéséből származó részesedések 2021. évben  

9. tájékoztató tábla Pénzeszköz változás levezetése 

 

A költségvetési létszámkeret  

 

5. § 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi ténylegesen felhasznált 

létszámkeretét 78 főben hagyja jóvá. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

 



Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
Pilisborosjenő, 2022. május 19. 

 

 

   

 

Tömöri Balázs dr. Horti István 

polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék:  

  

A fenti rendelet 2022. május 31. napján kihirdetve. 

 

dr. Horti István 

jegyző 

 

 
 

 


