
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2020. (IX.17.) 

számú önkormányzati rendelete   

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (III.3.) számú rendelet 

módosításáról 

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-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 Ávr.) 24-28.§-

aiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló szóló 2/2019. 

(III.1.) számú rendelet (a továbbiakban „Rendelet”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 

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

 

3. § (1) Pilisborosjenő Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési 

bevétele: 691 880 000 forint, ebből: 

a) működési célú bevételek 68 551 000 forint; 

b) felhalmozási célú bevételek 7 000.000 forint. 

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 380 098 000 forint. 

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevétele összesen: 1 248 678 forint, azaz 

Egymilliárd-kétszáznegyvennyolcmillió-hatszázhetvennyolcezer forint. 

(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. 

melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak 

egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be. 

(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 

1/2.melléklet tartalmazza. 

4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadása 1 219 894 forint, 

ebből: 

a) működési célú kiadások 709 786 000 forint; 

b) felhalmozási célú kiadások 510 108 000 forint. 

(2) Az Önkormányzat tartaléka 161 422 000 ezer forint, melyből 1 000 000 forint a működési 

tartalék és 161 421 000 forint a felhalmozási tartalék. 

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 299 633 000 forint. 

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadása összesen: 1 248 678 000 forint, azaz 

egymilliárd- kétszáznegyvennyolcmillióhatszázhetvennyolcezer forint. 

5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok: 

a) személyi juttatások előirányzat összesen 277 790 000 forint; 

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 48 220 000 

forint; 

c) dologi kiadások előirányzat összesen 249 131 000 forint; 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 7 900 000 forint; 

e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 146 886.000 forint. 

(2) A költségvetés egyensúlyát 380 098 000 forint költségvetési maradvány igénybevételével 

biztosítja. 

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 2/1. 

melléklet B oszlop 1-27 sora és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1/1., 3/1., 3/2., 

mellékletek B 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 működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az 

Önkormányzat tekintetében a 2/1. melléklet D oszlop 18-26. sora, a költségvetési szervek 

tekintetében a 2/1/1., 3/1., 3/2. mellékletek D oszlop 17-23. sora tartalmazza. Az önkormányzat 

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 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 Önkormányzat (2/1. melléklet) 2020. évi: 

a) bevételi főösszege  1 222 138 000 forint; 

b) kiadási főösszege 1 222 138 000 forint. 

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2020. évi: 

a) bevételi főösszege 131 164 000 forint; 

b) kiadási főösszege 131 164 000 forint. 

7. § A Pilisborosjenő Mesevölgy (3/1. melléklet) 2020. évi: 

a) bevételi főösszege 171 921 000 forint; 

b) kiadási főösszege 171 921 000 forint. 

8. § A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár (3/2. melléklet) 2020. évi: 

a) bevételi főösszege 19 915 000 forint; 

b) kiadási főösszege 19 915 000 forint. 

 

2. § 

 

(1)   A Rendelet 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú melléklete lép. 

(2)   A Rendelet I/1. számú melléklete helyébe, e rendelet I/1. számú melléklete lép. 

(3)   A Rendelet I/2 számú melléklete helyébe, e rendelet I/2 számú melléklete lép. 

(4)   A Rendelet I/3. számú melléklete helyébe, e rendelet I/3 számú melléklete lép. 

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

 

(6)   A Rendelet I/4 számú melléklete helyébe, e rendelet I/4 számú melléklete lép. 

(7)   A Rendelet I/5 számú melléklete helyébe, e rendelet I/5. számú melléklete lép. 

(8)   A Rendelet I/6. számú melléklete helyébe, e rendelet I/6. számú melléklete lép. 

(9)   A Rendelet I/8. számú melléklete helyébe, e rendelet I/8. számú melléklete lép. 

(10)   A Rendelet I/9 számú melléklete helyébe, e rendelet I/9. számú melléklete lép. 

(11)   A Rendelet II/2. számú melléklete helyébe, e rendelet II/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, 2020. szeptember 10. 

 

          

         

  Tömöri Balázs     dr. Horti István 

  polgármester       jegyző 


