PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályba lépés napja: 2019. május 30.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve

2019. május 30. napjától 2019. június 02. napjáig.

Pilis, 2019. május hó 30. napján

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásáról
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Pilis Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat
fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek:
• Pilisi Polgármesteri Hivatal
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:
• Pilisi Játékország Óvoda
• Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
2. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
2 998 504 139 Ft Költségvetési bevétellel
2 592 313 212 Ft Költségvetési kiadással
406 190 927 Ft Költségvetési maradvány
0 Ft Köt. terhelt maradvány
406 190 927 Ft Szabad maradvány
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2018-ben teljesült kiadásait, bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül feladatok szerinti bontásban, önkormányzati szinten az 1.1. és 1.2.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását az 1.3. mellékletek szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat 2018. évi összevont mérlegét az 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat 2018. évi összevont eredmény kimutatását az 1.5 melléklet szerint hagyja
jóvá.
(6) Az önkormányzat 2018. évi összevont kormányzati funkciónkénti kimutatás a teljesített
kiadásokról és a teljesült bevételekről az 1.6. és az 1.7 mellékletek szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat 2018. évi összevont vagyonkimutatását az 1.8 melléklet szerint hagyja
jóvá.
(8) Az önkormányzat 2018 évi beruházásait az 1.9 melléklet, a 2016 évi felújításait az 1.10
melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat 2018 évi összevont adósságállományát az 1.11 melléklet szerint hagyja
jóvá.
(10) Az önkormányzat 2018 évi összevont közvetett támogatásait az 1.12 melléklet szerint
hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat 2018 évi összevont pénzeszköz változását az 1.13 melléklet szerint
hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat 2018 évi összevont önkormányzat támogatásokat az 1.14 melléklet
szerint hagyja jóvá.
(13) Az önkormányzat 2018 évi összevont részesedéseket az 1.15 melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat 2018 évi összevont létszámkeretét az 1.16 melléklet szerint hagyja jóvá.
Az Önkormányzat és az intézmények gazdálkodására vonatkozó rendelkezések Pilis Város Önkormányzata
3. §
(1) Az önkormányzat 2018-ben teljesült kiadásait, bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül feladatok szerinti bontásban, a 2.1. és 2.2. mellékletben foglaltaknak
megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását az 2.3. mellékletek szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2018. évi mérlegét az 2.4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) ) Az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását az 2.5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kormányzati funkciók szerinti
bontásban a 2.6. és 2.7. mellékletek szerint fogadja el.

Pilisi Polgármesteri Hivatal
4. §
(1) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kiadásait, bevételeit
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül feladatok szerinti bontásban a 3.1.
és a 3.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A polgármesteri hivatal 2018. évi maradvány kimutatását az 3.3. mellékletek szerint fogadja
el.
(3) A polgármesteri hivatal 2018. évi mérlegét az 3.4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A polgármesteri hivatal 2018. évi eredmény kimutatását az 3.5 melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését kormányzati funkciók
szerinti bontásban a 3.6. és 3.7. mellékletek szerint fogadja el.
Pilisi Játékország Óvoda
5. §
(1) A Pilisi Játékország Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kiadásait,
bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül feladatok szerinti
bontásban a 4.1. és a 4.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A Pilisi Játékország Óvoda 2018. évi maradvány kimutatását az 4.3. mellékletek szerint
fogadja el.
(3) A Pilisi Játékország Óvoda 2018. évi mérlegét az 4.4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Pilisi Játékország Óvoda 2018. évi eredmény kimutatását az 4.5 melléklet szerint hagyja
jóvá.
(5) A Pilisi Játékország Óvoda bevételeinek és kiadásainak teljesítését kormányzati funkciók
szerinti bontásban a 4.6. és 4.7. mellékletek szerint fogadja el.
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház
6. §
(1) A Kármán József Városi Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kiadásait,
bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül feladatok szerinti
bontásban az 5.1. és az 5.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A Kármán József Városi Könyvtár a 2018. évi maradvány kimutatását az 5.3. mellékletek
szerint fogadja el.

(3) A Kármán József Városi Könyvtár 2018. évi mérlegét az 5.4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Kármán József Városi Könyvtár 2018. évi eredmény kimutatását az 5.5 melléklet szerint
hagyja jóvá.
(5) A Kármán József Városi Könyvtár bevételeinek és kiadásainka teljesítését kormányzati
funkciók szerinti bontásban a 5.6. és 5.7. mellékletek szerint fogadja el.
Maradvány
7. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 1.3, 2.3.,
3.3., 4.3 és az 5.3. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak
a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
Vegyes rendelkezések
8. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
(2) Ez a rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba.

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2019. május 30. napján
dr. Szabó György
jegyző

Mellékletek:
1.1 sz. melléklet: Pilis Város Önkormányzat összevont 2018. évi kiadásai
1.2. sz. melléklet: Pilis Város Önkormányzat összevont 2018. évi bevételei
1.3. sz. melléklet: Önkormányzat 2018. évi összevont maradvány kimutatása
1.4. sz. melléklet: Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege
1.5. sz. melléklet: Önkormányzat 2018. évi összevont eredmény kimutatása

1.6. sz. melléklet: Önkormányzat 2018. évi összevont bevételek kormányzati funkciók szerint
1.7. sz. melléklet: Önkormányzat 2018. évi összevont kiadások kormányzati funkciók szerint
1.8. sz. melléklet: Önkormányzat összevont vagyonkimutatás 2018.
1.9. sz. melléklet: Önkormányzat összevont beruházásai 2018.
1.10. sz. melléklet: Önkormányzat összevont felújításai 201.
1.11. sz. melléklet: Önkormányzat összevont adósságállománya 2018.
1.12. sz. melléklet: Önkormányzat összevont közvetett támogatás 2018.
1.13. sz. melléklet: Önkormányzat összevont pénzeszköz változás 2018.
1.14. sz. melléklet: Önkormányzat összevont önkormányzati támogatások 2018.
1.15. sz. melléklet: Önkormányzat összevont részesedések 2018.
1.16. sz. melléklet: Önkormányzat összevont létszámkeret 2018.
2.1. sz. melléklet: Önkormányzat 2018. évi kiadásai
2.2. sz. melléklet: Önkormányzat 2018. évi bevételei
2.3. sz. melléklet: Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatása
2.4 sz. melléklet: Önkormányzat 2018. évi mérlege
2.5 sz. melléklet: Önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatása
2.6 sz. melléklet: Önkormányzat 2018. évi bevételek kormányzati funkciók szerint
2.7. sz. melléklet: Önkormányzat 2018. évi kiadások kormányzati funkciók szerint
3.1. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai
3.2. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei
3.3. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal 2018. évi maradvány kimutatása
3.4 sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal 2018. évi mérlege
3.5 sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredmény kimutatása
3.6 sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételek kormányzati funkciók szerint
3.7. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadások kormányzati funkciók szerint
4.1. sz. melléklet: Pilisi Játékország Óvoda 2018. évi kiadásai
4.2. sz. melléklet: Pilisi Játékország Óvoda 2018. évi bevételei
4.3. sz. melléklet: Pilisi Játékország Óvoda 2018. évi maradvány kimutatása
4.4 sz. melléklet: Pilisi Játékország Óvoda 2018. évi mérlege
4.5 sz. melléklet: Pilisi Játékország Óvoda 2018. évi eredmény kimutatása
4.6 sz. melléklet: Pilisi Játékország Óvoda 2018. évi bevételek kormányzati funkciók szerint
4.7. sz. melléklet: Pilisi Játékország Óvoda 2018. évi kiadások kormányzati funkciók szerint
5.1. sz. melléklet: Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2018. évi kiadásai
5.2. sz. melléklet: Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2018. évi bevételei
5.3. sz. melléklet: Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2018. évi maradvány
kimutatása
5.4 sz. melléklet: Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2018. évi mérlege
5.5 sz. melléklet: Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2018. évi eredmény
kimutatása
5.6 sz. melléklet: Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2018. évi bevételek
kormányzati funkciók szerint
5.7. sz. melléklet: Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2018. évi kiadások
kormányzati funkciók szerint

