
 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 

1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, 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 polgármester 

gyakorolja.  

 

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi 

69/2020 (VI. 08.) számú döntésemmel:  

 

 

Pilisborosjenő község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2020. (VI. 08.) rendeletét elfogadom 

 

 

felkérem a jegyzőt, hogy a rendelet kifüggesztéséről és nyilvánosságra hozataláról 

gondoskodjon. 

 

 

Felelős: dr. Horti István, jegyző 

Határidő: 2020. június 10. 

 

 

 

Pilisborosjenő, 2020. június 08. 

 

 

 

Tömöri Balázs 

polgármester 



Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2020.(VI. 8.) rendelete 

a 2019. 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 előtt tartva, a 2019. évi költségvetési gazdálkodásának 

zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 

 

2. § 

 

1) Az önkormányzat költségvetési szervei 2019-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 József Művelődési Ház és Könyvtár 

 

2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak.  

A címrendet és az előirányzatokat a 3/2020 (.) számú rendelettel módosított, 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 2019 évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(III.1.) számú Kt. rendelet határozza meg.  

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 

2019. évi költségvetésének teljesítése 

 

3. § 

 

1) A Képviselő-testület önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtását e 

rendelet 1-21. számú mellékleteiben foglalt részletezettség mellett: 

 

1 050791235 e Ft bevétellel, ezen belül: 

779 043 598  Ft működési és 271 747 637  Ft felhalmozási 

bevétellel, 

 

646872787 e Ft kiadással, ezen belül: 



477 887 619 Ft működési és 168 985 168 Ft felhalmozási 

kiadással, 

 

        403 918 448  pénzmaradvánnyal, 

 

                                                           hagyja jóvá. 

 

A Képviselő-testület a 2019. évi pénzmaradvány kimutatását a 12.1.-12.4. számú mellékletei 

alapján hagyja jóvá és fogadja el.  

 

4. § 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének mellékleteinek 

részletezését az alábbiak szerint határozza meg: 

- 1. számú melléklet  Címrend 

- 2. számú melléklet  2016. évi pénzforgalmi mérleg 

- 3. számú melléklet   Intézményi működési bevételek alakulása  

- 4. számú melléklet  Intézményi felhalmozási bevételek alakulása  

- 5. számú melléklet  Intézményi működési bevételek alakulása feladatonként 

- 6. számú melléklet  Intézményi felhalmozási bevételek alakulása feladatonként 

- 7. számú melléklet   Intézményi működési és felhalmozási kiadások alakulása 

- 8. számú melléklet  Intézményi működési és felhalmozási kiadások alakulása 

feladatonként 

- 9. számú melléklet  Létszámkimutatás 

- 10. számú melléklet: Állami hozzájárulások alakulása 

- 11. számú melléklet  Adósságot keletkeztető ügyletek teljesülése 

- 12. számú melléklet  Pénzmaradvány kimutatás 

- 13. számú melléklet  Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek 

bemutatása 

- 14. számú melléklet  EU-s projektek bevételeinek – kiadásainak bemutatása  

- 15. számú melléklet  Adott kölcsönök megtérülésének bemutatása 

- 16. számú melléklet: Tartozásállomány 

 

- 17. számú melléklet: Saját bevételek alakulása 

- 18. számú melléklet: Több éves kihatással járó döntések alakulása 

 

- 19. számú melléklet:            Pénzeszközök változása 

- 20. számú melléklet: Részesedések, értékpapírok alakulása  

- 21. számú melléklet: Mérleg 

- 22. számú melléklet: 

 



A költségvetési létszámkeret  

 

5. § 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi ténylegesen felhasznált 

létszámkeretét 75 főben hagyja jóvá az 9. számú melléklet szerint. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 

Pilisborosjenő, 2020. június 8. 

 

 

   

 

Tömöri Balázs dr. Horti István 

polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék:  

  

A fenti rendelet 2020. június 10. napján kihirdetve. 

 

dr. Horti István 

jegyző 

 

 
 

 


