
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2022 (V1. 15) önkormányzati rendelete

Pilisborosjenő Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2022 (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisborosjenö Község Önkormányzatának Képviselö-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint az államhaztartásrol szolo
2011. evi 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 2022. évi költségvetéséről szóló szóló 1/2022. (11. 15.) számú rendelet (a
továbbiakban "Rendelet") módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Pilisborosjenő Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési bevétele:
984 607 000 forintról, 2 567 093 000 Ft ebből:

a) működési célú bevételek 663 591 000 forintról, 686 306 000 Ft-ra.
b) felhalmozási célú bevételek 321 016 000 forintról, 1 383 200000-ra.
(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 397 302 000 forint.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi bevétele összesen: 1 482 194000 forint-ról

2 567 093 000 Ft-ra változott.
(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1.

melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.
(5) Az önkormanyzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak

egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.
~(6) Az bnkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az

1/2. melléklet tartalmazza.
2.§

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadása 1 482 194 000
forintról 2 567 093 000 Ft-ra változott, ebből:

a) működési célú kiadások 717 222 000 forintról 768 339 000 Ft-ra^/áltozott
b) felhalmozási célú kiadások 602 027 000 forintról 1 769 526 000 Ft-ra változott.
(2) Az Önkormányzat tartaléka 96 205 000 ezer forintról, 1 075 559Ft-ra valtozott melyből

991 354 000 forint a működési tartalék és 84 205 000 forint a felhalmozási tartalék.
(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 340 085 000 forintról

360 826 000 Forintra változott.
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadása összesen: 1 482 194 000 forintról

2 567 093 000 Ft-ra változott.
(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1.

melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.



3.§

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
a) személyi juttatások elöirányzat összesen 360 840 000 forintról 389 160 000 Ft-ra változott
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 46 358

000 forintról 50 250 000 Ft-ra,
c) dologi kiadások előirányzat összesen 251 800 000 forintról 268 905 000 Ft-ra,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 7 000 000 forint;
e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 39 242 000 forint.
(2) A költségvetés egyensúlyát 497 587 000 forint költségvetési maradvány igénybevételével

biztosítja.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételek Onkormányzat 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
Onkormányzat 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.

4.§

A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2022. évi:
a) bevételi főösszege 1 468 581 000 forintról 2 056 736 000 forintra
b) kiadási föösszege 1 468 581 000 forintról 2 056 736 000 forintra
(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2022. évi:
a) bevételi főösszege 140 330 000 forintról 147 930 000 forintra
b) kiadási főösszege 140 330 000 forint 147 930 000 forintra változott.

5.§

A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

7. § A Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde (3/1 melléklet) 2022. évi:
a) bevételi föösszege 193 213 000 forintról 212 423 000 forintra;
b) kiadási főösszege 193 213 000 forintról 212 423 000 forintra változott.

6.§

A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép



8. § A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtar (3/2 melléklet) 2022. évi:
afbevételi főösszege 27 855 000 forintról 29 570 000 forintra
b) kiadási főösszege 27 855 000 forintról 29 570 000 forintra változott.

7.§

a) A Rendelet 2/1. melléklete (Pilisborosjenő Önkormányzat pénzügyi mérlege) helyébe e
rendelet2/1. mellékletelép. ...... . .. .

b) A'Rendelet 2/-1/1. melleklete (Polgármesteri Hivatal pénzügyi mérlege) helyébe e
rendelet 2/1/1. mellékletelép. ___^ ......... . . /.. ".__. __.....

c) A~"Rend'elet 3/1. melléklete (Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár
mérlege) helyébe e rendelet 3/1. melléklete lép.

d) ARendelet'S/^melléklete (Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde pénzügyi mérlege) helyébe e
rendelet 3/2. melléklete lép.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
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Pilisborosjenő, 2022. június 16. g
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Jelen módosító rendelet kihirdetése 2022. júniu 17 apján megtörtént.
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