
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet
1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetö tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgánnester
gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi
37/2021 (VI. 28.) számú döntésemmel:

Pilisborosjenő község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló

6/2021. (V. 28.) rendeletét elfogadom

felkérem a jegyzőt, hogy a rendelet kifüggesztéséröl és nyilvánosságra hozataláról
gondoskodjon.

Felelős: dr. Horti István, jegyző
Határidő:2021. júnms7.

Pilisborosjenö, 2021. május 28. ^ENŐ^
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Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testűletének
6/2021. (V. 28.) rendelete

a 2020. 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 elött tartva, a 2020. évi költségvetési gazdálkodásának
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkonnányzat költségvetési
szerveire.

2.§

1) Az önkormányzat költségvetési szervei 2020-ban 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 JózsefMűvelődési Ház és Könyvtár

2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak.
A címrendet és az előirányzatokat a Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2020
évi költségvetéséröl szóló 2/2020. (III. 03. ) számú Kt. rendelet határozza meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervei
2020. évi költségvetésének teljesítése

3.§

1) A Képviselő-testület önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtását e
rendelet 1-2. számú mellékleteiben foglalt részletezettség mellett:

1 092 865 434 e Ft bevétellel, ezen belül:
655 194 260 Ft működési és 431559363 Ft felhalmozási
bevétellel,

744 151 097 e Ft kiadással, ezen belül:
676 272 158 Ft működési és 12 438 489 Ft felhalmozási
kiadással,

417 580 799 pénzmaradvánnyal, hagyja jóvá.

A Képviselö-testület a 2020. évi pénzmaradvány kimutatását a Z 7. számú mellékletei alapján
hagyjajóvá és fogadja el.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendeletének mellékletemek
részletezését az alábbiak szerint határozza meg:



l. l. melléklet

2. 1. melléklet

2.2. meUéklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléMet

6. 1. melléklet

6. 1. 1-meUéklet

6.2. melléklet

6.3. meUéklet

6.4. meUéklet

7. melléklet

8. melléklet

l. tájékoztatótábla

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

4. tájékoztató tábla

5. tajékoztató tábla

6. tajékoztató tábla

7. 1. tájékoztatótábla

7.2. tájékoztató tábla

8. tájékoztatótábla

9. tájékoztató tábla

2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Müködési célú bevételek, kiadások mérlege

FeUialmozási célú bevételek, kiadások mérlege

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújitási kiadások előirányzata felújításonként

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Összes bevétel, kiadás

Kötelezö feladtok bevételei, kiadásai

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

Pilisborosjenö Mesevölgy Ovoda és Bölcsöde

Reichel JószefMűvelödési Ház és Könyvtár

Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatísának alakulásajogcímenként

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásmak pénzUgyi mérlege
Többéves kihatássaljáró döntésekből szánnazó köztelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Az önlcormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külf&ldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december31-én

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

KIMUTATASa 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások femasználásáról

Vagyonkimutatás a könywiteli mérlegben értékkel szereplö eszközökről

Vagyonkimutatás akönywiteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
Pilisborosjenő Község Önkormányzata tulajdonában álló gazd. szervezetek működéséböl szánnazó
részesedések2020. évben

Pénzeszköz változás levezetése

A költségvetési létszámkeret

5.§

A Képviselö-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi ténylegesen felhasznált
létszámkeretét 74 főben hagyjajóvá-.

Záró rendelkezések

6.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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Záradék:

A fenti rendelet 2021. május 31. napján kihirdetve. ^lJ^




