ELÖTERJESZTÖ

Pilis Város polgármestere

Előterjesztés száma: 128/2020.

NYILT ÜLÉSENtárgyalandó!
A határozatijavaslat elfogadásához
minősített többségszükséges.
ELÖTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére
Tárev: Javaslat az Onkormányzat 2020. évi koltségvetésének előirányzat módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint ismeretes, a T. Képviselő-testület megalkotta és fogadta el az Onkormányzat 2020. évi
költségvetéséröl szóló 4/2020. (11. 28) önkormányzati rendeletét.

A Képviselő-testület és szervei 2020. évi munkaterve alapján, figyelemmel a jogszabályi
előírásokra, valamint a pénzforgalmiadatokra, szükségesa költségvetésirendelet módosítása.
Ezúton tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a jelen elöterjesztés alapját a Magyar
Allamkincstárhoz benyújtott 2020. év 06 havi költségvetési jelentés módositott előirányzat
adatai képezik. A költségvetési rendelethez képest a változást a többletbevételek, az
előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve elvonások okozzák.

Az önkormányzati konszolidált költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

Pilis Város Onkormányzatának Képviselő-testülete fígyelemmel az Aht. 23. § (2) bekezdés c)
pontjában foglalt elöírásra Pilis Város Onkormányzata konszolidált (ideértve e rendelet 3. § (1)
bekezdésben foglaltakat) 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege
2. 390. 008. 138, - forint volt, amely összességében 54. 569. 905, - Ft -tal módosul így a 2020.
évi költségvetésének
- kiadási főosszege 2.444. 578. 043,- Ft-ra,
- bevételi főösszege2.444. 578. 043,- Ft-ra módosul.
az alábbiakban intézményenkéntrészletezve.
Az előirányzat növekedést a 1. sz melléklet részletezi.

Az Onkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

2020. évi költségvetésénektárgyévi bevételi és kiadási főösszege1.811.939.647,- Ft volt,
amely 49. 440.469, - forinttal módosul a mellékelt táblázatszerint.

A fent részletezett módosítási javaslat T. Képviselő-testület általi támogatása esetén, az
Onkormányzat 2020. évi költségvetésének
- kiadási főösszege 1.861.380. 116,- Ft-ra,
- bevételi főösszege 1.861.380. 116,- Ft -ra módosul.

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének módosftása

2020. éviköltségvetésénektárgyévi bevételi éskiadásifőösszege252. 619. 110,- Ftvolt, amely
5. 435. 995, - forinttal módosul a mellékelt táblázat szerint.

A mellékelt táblázatban részletezett módosításijavaslat T. Képviselő-testület általi támogatása
esetén, az Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének
- kiadási főösszege 258. 055. 105, - Ft-ra,
- bevételi főösszege 258. 055. 105, - Ft-ra módosul.

Játékország Ovoda 2020. évi költségvetésének módosítása

2020. éviköltségvetésénektárgyévi bevételi éskiadásifőösszege298.400.456, - Ft volt, amely
846. 902, - forinttal módosul a mellékelt táblázat szerint.

A módosítási javaslat T. Képviselö-testület általi támogatása esetén, az Játékország Ovoda
2020. évi költségvetésének
- kiadási főösszege297.553. 554, - Ft-ra,
- bevételi főösszege297. 553. 554, - Ft-ra módosul.
Kármán JózsefVárosi Könyvtár és Közösségi Ház 2020. évi költségvetésének
mődositása

2020. évi költségvetésénektárgyévibevételiés kiadásifőosszege27.048.925- Ft volt, amely
540. 343, - forinttal módosul a mellékelt táblázat szerint.

A részletezett módosítási javaslat T. Képviselő-testület általi támogatása esetén, az
Onkormányzat 2020. évi költségvetésének
- kiadási főosszege 27. 589.268,- Ft-ra,
- bevételi főösszege27. 589.268,- Ft-ra módosul.

Ez a rendelet a kihirdetésétkövetönapon lép hatályba, rendelkezéseit2020.január 1. napjától
kell alkalmazni.

Pilis, 2020. augusztushó .... napján.

Hajnal Csilla

dr Szabó György

polgármester

jegyzö

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre keriilt:

Pilis, 2020. augusztushó .... napján.
dr SzabóGyörgy
jegyzö

A fent írtakra tekintettel, az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem T. Képviselö-testület
elé.

Rendeletalkotási javaslat
Pilis Város Onkormányzatának Képviselö testülete megalkotja
Pilis Város Onkormányzata
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Pilis Város Onkormányzata
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..,2020. (..... ) számú rendelet tervezete
Pilis Város Onkormányzatának

2020. éviköltségvetésérőszóló4/2020 (11.28.)
önkormányzatí rendelet mődosításáról

l.§
(1)

Pilis Város Onkormányzatának 4/2020 (11. 28. ) számú önkormányzati rendeletének

(továbbiakbanOr.) 5 § (l)bekezdésébenhivatkozottl. sz. mellékletezenrendelet 1. és2. swmú
mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
(2)
Az Or. 6 § (7) bekezdésében hivatkozott 9. 1. számú melléklet ezen rendelet 3. és 4.
swmú. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
(3)
Az Or. 6§ (7) bekezdésésébenhivatkozott 9. 2. számú melléklet ezen rendelet 5. és 6.
swmümellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
(4)
Az Or. 6§ (7) bekezdésésébenhivatkozott 9. 3. számú melléklet ezen rendelet 7. és 8.

swmümellékletébenfoglaltaknak megfelelőenmódosul.
(5)
Az Or. 6§ (7) bekezdésésébenhivatkozott 9. 4. számúmelléklet ezen rendelet 9. és 10.
számú melléklefében foglaltaknak megfelelően módosul.

2.§

Az Or. 13 § (1) bek. helyébe a következö rendelkezés lép:

" (1) Pilis Város Onkormányzatának Képviselö-testülete figyelemmel az Aht. 23. § (2)
bekezdés c) pontjában foglalt előírásra Pilis Város Önkormányzata
- 2020. évi költségvetésénektárgyévikiadásifőösszegét2.444.578.043,- forintban,
- 2020. éviköltségvetésénektárgyévibevételifőösszegét2.444.578.043,- forintban

állapítja meg az 1. sz. melléklet alapján."

3.§

Pilis Város Onkormányzatának Képviselö-testülete felhatalmazza a költségvetési szervek
vezetőit, az önkormányzat költségvetésében előirt bevételek beszedésére, kiadások

teljesítésére, azzal, hogy a bevételek beszedése kötelezettségként jelenik meg, míg a kiadási
előirányzatok felhasználásanemjár felhasználásikötelezettséggel.

4.§

Az elöterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: döntés elöirányzat módosításhoz
1-10. számú rendelet melléklet

1. számú rendelet melléklet Tartalék módositáshoz

költségvetési rendelet tervezet
Az elöteriesztést készitette: Bartháné LázárEszter gazdálkodásii)
Törvényességi záradék:dr. Szabó Györgyjegyző
Az előteriesztés megtárgvalásához a jogszabályi előirósolcön'Tul

iÉsEozásijoggal meg

kivánom hívni

1. Orbán Pétemé Játékország Ovoda vezetőjét
2. Malik Tamásné Kármán JózsefVárosi Könyvtár és Közösségi Ház vezetőjét

Az előteriesztésttárgvalia: a Képviselő-testület Szociális, Esélyegyenlöségiés Alapellátási-,
Kulturális, Szabadidő és Sport-, Köznevelési és Ifjúsági-, Városgazdálkodási,
Településfejlesztési és Közbiztonsági-, Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága

