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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



TISZTELT KÉPVISELÖ-TESTÜLET

A 2022. 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 2022. február 15-én
elfogadta.

Annak ellenére, hogy a költségvetés tervezése során törekedni kell arra, hogy az ismert
bevételek és kiadások lehetöség 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 két uniós pályázaton is nyert
önkormányzatunk. A bölcsőde szeptemberben megnyitja kapuit ezért a Mesevölgy Ovoda
előirányzatait is érinti ajelen változás.

Jelen rendeletmódosításban az alábbi tételek kerültek átvezetésre:
Bevételi oldalon:

normatíva többletbevételek a bölcsőde indulásával összefíiggésben
Ehiyert TOP plusz-3. 3. 1-21-PTl-2022-00025 sz. pályázat 691 377 169 Ft
Elnyert TOP plusz-1. 2. 1-21-PTTl-2022-00017 sz. pályázat 299 977 175 Ft
Ingatlanértékesítés
Reichel JózsefMűvelődési ház megemelkedett működési bevételei

Kiadási oldalon:

Személyijuttatások rovatának módosítása (Önkormányzat, Művelődési ház, Hivatal)
Dologi kiadások, beruházás rovatának módosítása az elnyert pályázatokkal
összhangban
Civil keret megemelése
Tartalékképzés

HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály társadalmi hatása: A 2022. évi önkormányzati és intézményi
működés biztosítása, mely kedvezö társadaüni hatású.

A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai: A 2022. 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.

D Megfelelö rész X-szel kitöltendő.



A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Ajogszabály megalkotása Áht. 34. § (5) bekezdése értelmében kötelezö és határidöhöz kötött,
elmaradása mulasztásos törvénysértés.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szeryezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A korábbi évekhez képest a rendelet végrehajtásához rendelkezésre álló emberi és egyéb
eröforrások mennyisége változatlan.

RENDELET MÓDOSÍTÁS WDOKOLÁSA

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 2022. február 15-ei ülésén fogadta el Pilisborosjenö
Község Onkormányzatának 2022. 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 elöterjesztést és a rendelettervezetet megtárgyalni
szíveskedjen.

Pilisborosjenő, 2022. június 3. /
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Tömöri Balázs

polgármester

'^

íl
. <3<RM?S

DÖNTÉSI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete megalkotjajelen elöterjesztés 1
számú melléklete szerinti tartalommal a Pilisborosjenö Község Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022. (11. 15. ) számú rendeletének módosításáról szóló ...,2022 (....)
rendeletét.

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester és dr. Horti Istvánjegyzö
Határidő: közzétételre 2022. június. 16.




