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A határozatijavaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.
ELÖTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Onkormányzat 2019. évi

gazdálkodása zárszámadásáról szóló ...,2020. (... ) sz. önkormányzati rendelet
elfogadására és megalkotására
Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

a jegyzö által elkészitett zárszámadásirendelet-tervezetet a polgármester a képviselö-testület
elé terjeszti úgy, hogy a költségvetési évet követő ötödikhónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Teháta zárszámadásróla képviselő-testületrendeletet alkot.

Pilis Város Önkormányzata2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás
elkészült,melyet azalábbiakszerintteijesztek a Tisztelt Képviselő-testületelé.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 01-én fogadta el az

önkormányzat2019 évi költségvetésérölszólórendeletét, ami a költségvetésvégrehajtásának
időszakában többször módositásra került. A képviselő-testület folyamatosan tajékozódott az

időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból ésa gazdálkodásról szólótájékoztatóból.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 418. 548. 390, - Ft költségvetési

maradvány, illetve 110.000.000,- Ft államkötvény igénybevételével (működésiforráshiány)
fogadta el.

A müködési forráshiányra az önkormányzat elözö évi költségvetési maradványa, illetve az
államkötvényállományanyújtott fedezetet.

A beszámolási idöszakban (2019. 01. 01. -2019. 12. 31. ) az Önkormányzat hitelt nem vett fel,
kezességetnem vállalt.

Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási
kötelezettségnek idöben eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé
megtörtént. A mai napon az Államkincstár KGR-Kl 1 rendszerében a beszámoló már
pénzügyilegjóváhagyásrakerült.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és
azt dokumentálta.

Az államháztartásról szo!o201L évi CXCV. törvénv 91. S <2)bekezdés a)-d) pontiaiban
előírt indokolások

Az önkormánywt költségvetési mérlege, pénwSTjköwk váltowsa
A zárszámadási rendelet 1. 4., 2. 4., 3. 4., 4. 4 és az 5. 4. sz melléklete tartalmazza az intézmények
mérlegét.

Azönkormányzatpénzeszközváltozásátazl. 13 sz. mellékletmutatjabe intézményekrebontva.
Többéves kihatással járó döntések

A beruházásoknál és a felújításoknál az 1. 9. és az 1. 10. sz. mellékletekben a 2018. évben
megvalósult feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2019. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.
Kezességvállalás érvényesítésére nem keriilt sor.
Közvetett támogafásoh

A közvetetttámogatásokataz 1.12 sz. melléklet mutatja be.

Adósság állomány alakulása

2019. december31-énazönkormányzatnakkülfoldihitelezöfeléadósságállományanemvolt.
Az önkormányzatnakhitelállománya2019. december 31-énnem volt, ezt a 1. 11 sz. melléklet
tartalmazza.

A 2019. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettsége
nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat vagyoni helyzetét az 1. 8. sz melléklet mutatja be 2019. évben.
Az önkomiányzat 100%-os gazdasági társaságainakműködéséhez154. 276. 633, - Ft összegben
járult hozzáaz önkormányzat. Ebbőla Csemai Pál KözösségiKözpontNonprofit Kft működési
támogatása 59. 578.448, - Ft volt, a Pilisi Városüzemeltetö Kft működési támogatása
94. 698. 185,-Ftvolt.

T. Képviselő-testület!

A fent írtakra tekintettel, az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem T. K.épviselő-testiilet
elé.

Rendeletalkotási

javaslat

Pilis Város Onkormányzatának Képviselő testülete megalkotja

Pilis Város Onkormányzata Képviselő-testületének

...,2020. (.... ) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat2018. évi zárszámadásáról

Pilis, 2020.június

Hajnal Csilla

dr Szabó György

polgármesíer

jegyzó

Monitoring jelentés
A Hivatalban a belső kontroll rendszer keretében a monitoring feladatokat a gazdálkodási
irodavezetö látja el ésteszjelentést ajegyző felé a belső kontrollok működésénekértékeléséhez
tárgyévet követő évben az zárszámadási rendelettel egyidőben, hogy megalapozott
információkat tudjon szolgáltatni.

Az előterjesztés mellékleteként benyújtotta a 2019 évi monitoring jelentést a gazdálkodási
irodavezetőajegyzőfelé, melynek elfogadásátkérjüka Képviselö-testülettől
Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a 2019. évi monitoring jelentést elfogadja
és tudomásul veszi.
Felelős: nincs
Határidő: azonnal

Pilis, 2020.június 11 .

[,

Hajhál Csilla
polgármester

Az előteriesztést készítette:

Bartháné LázárEszter gazdálkodási irodavezető

Az előteriesztés mellékletei: - rendeletalkotási tervezet

rendelet mellékletétképezötáblázatok
vezetőinyilatkozat intézményenként
monitoring jelentés
Törvényességi záradék: dr Szabó Györgyjegyző
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Az elöteriesztésttárgvalia: a Képviselő-testület Szociális, Esélyegyenlőségiés Alapellátási-,
Kulturális, Szabadidő és Sport-, Köznevelési és Ifjúsági-, Városgazdálkodási,
TelepülésfejlesztésiésKözbiztonsági-,PénzügyiésEllenórzésiBizottsága
Az előteriesztésmeetárevalásáhoza jogszabálvielöírásokon túl tanácskozásiioesal:
Malik KárolyTamásnéta KármánJózsefVárosiKönyvtárésKözösségiHázvezetojét,
Orbán Pétemét Pilisi Játékország Ovoda vezetöjét,
Matos Pétert a Pilisi Városüzemeltető K.fi operatív vezetöjét,

Ljubimov Krisztiánt a Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft ügyvezetőjét
kivánom meghivni.

