
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020. (III.13.) 

számú önkormányzati rendelete   

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.1.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló szóló 2/2019. 

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

 
 

1. § 

 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati 

intézmények együttes, 2019. évi költségvetési főösszegét 

 

1 679 954 eFt bevétellel, 

      1 679 954 eFt kiadással, 

 

         állapítja meg. 

 

Ezen belül 

 

a) felhalmozási bevételeket                380 588   eFt  

      felhalmozási kiadásokat               273 073  eFt összegben

  

      felhalmozási célú hitelfelvételt                    0   eFt 

  

b) működési bevételeket                        1 293 786    eFt

   

 működési kiadásokat                         1 401 301   eFt összegben  

    

 hagyja jóvá. 

 

 

2. § 

 

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

(2)   A Rendelet 2.a. számú melléklete helyébe, e rendelet 2.a. számú melléklete lép. 

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

(4)   A Rendelet 3.1. számú melléklete helyébe, e rendelet 3.1. számú melléklete lép. 

(5)   A Rendelet 3.2. számú melléklete helyébe, e rendelet 3.2. számú melléklete lép. 

 

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



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

(8)   A Rendelet 5.1. számú melléklete helyébe, e rendelet 5.1. számú melléklete lép. 

(9)   A Rendelet 5.1.1. számú melléklete helyébe, e rendelet 5.1.1. számú melléklete lép. 

(10)   A Rendelet 5.1.2. számú melléklete helyébe, e rendelet 5.1.2. számú melléklete lép. 

(11)   A Rendelet 5.1.3. számú melléklete helyébe, e rendelet 5.1.3. számú melléklete lép. 

(12)   A Rendelet 5.1.4. számú melléklete helyébe, e rendelet 5.1.4. számú melléklete lép. 

(13)   A Rendelet 6. számú melléklete helyébe, e rendelet 6. számú melléklete lép. 

(14)   A Rendelet 6.1. számú melléklete helyébe, e rendelet 6.1. számú melléklete lép. 

(15)   A Rendelet 6.1.1. számú melléklete helyébe, e rendelet 6.1.1. számú melléklete lép. 

(16)   A Rendelet 6.1.2. számú melléklete helyébe, e rendelet 6.1.2. számú melléklete lép. 

(17)   A Rendelet 6.1.3. számú melléklete helyébe, e rendelet 6.1.3. számú melléklete lép. 

(18)   A Rendelet 7. számú melléklete helyébe, e rendelet 7. számú melléklete lép. 

(19)  A Rendelet 7.4. számú melléklete helyébe, e rendelet 7.4.számú melléklete lép. 

(20)  A Rendelet 7.6. számú melléklete helyébe, e rendelet 7.6.számú melléklete lép. 

(21)  A Rendelet 7.7. számú melléklete helyébe, e rendelet 7.7. számú melléklete lép. 

 (20) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe, e rendelet 8 számú melléklete lép. 

(19)  A Rendelet 8.1. számú melléklete helyébe, e rendelet 8.1. számú melléklete lép. 

(20)  A Rendelet 8.1.1. számú melléklete helyébe, e rendelet 8.1.1. számú melléklete lép. 

(21)  A Rendelet 8.1.2. számú melléklete helyébe, e rendelet 8.1.2. számú melléklete lép. 

(22)  A Rendelet 8.1.3. számú melléklete helyébe, e rendelet 8.1.3. számú melléklete lép. 

(23)  A Rendelet 8.1.4. számú melléklete helyébe, e rendelet 8.1.4. számú melléklete lép. 

(24)  A Rendelet 9. számú melléklete helyébe, e rendelet 9. számú melléklete lép. 

(25)  A Rendelet 10. számú melléklete helyébe, e rendelet 10. számú melléklete lép. 

 (26)  A Rendelet 11. számú melléklete helyébe, e rendelet 11. számú melléklete lép. 

(27)  A Rendelet 13. számú melléklete helyébe, e rendelet 13. számú melléklete lép. 

(28)  A Rendelet 14. számú melléklete helyébe, e rendelet 14. számú melléklete lép. 

(29)  A Rendelet 20. számú melléklete helyébe, e rendelet 20. számú melléklete lép. 

 

 

 

 3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 

Pilisborosjenő, 2020. március 13. 

 

 

 

dr. Horti István    Tömöri Balázs 
jegyző       polgármester 

 


