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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár 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 Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosítására az
alábbi rendeletet alkotja:

1. § Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. § (1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2018.
évi összesített költségvetési bevételi főösszegét 3.430.560 e forintban, 2018.
évi költségvetési konszolidált bevételi főösszegét 2.461.359 e forintban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján a működési és a felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten,
de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen,
egyensúlyban az 1. melléklet mutatja be.

(3) A Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár (a továbbiakban: GESZ) és
a hozzá tartozó intézmények 2018. évi bevételeinek és kiadásainak
részletezését a 3. melléklet tartalmazza.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„3. § (1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2018. évi
összesített költségvetési kiadási főösszegét 3.430.560 e forintban, 2018. évi
költségvetési konszolidált kiadási főösszegét 2.461.359 e forintban állapítja
meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és kiadási
csoportonkénti összesítését a 2/2, 3, 17-24. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeget az 1.,2/2 melléklet
tartalmazza, amelynek részletezése az alábbi táblázatokban történik:

● a több éves kihatású fejlesztési elkötelezettségek előirányzatát a 25.
melléklet,
●  az önkormányzat által 2018. évben foglalkoztatottak létszám-
előirányzatát (közfoglalkoztatottakkal együtt) költségvetési
szervenként a 26. melléklet,
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● a fejlesztési és felújítási célú kiadásokat a 23. és 24. melléklet, 
●  a nevesített tartalékok előirányzatát feladatonként, és az általános
tartalék összegét a 22. melléklet tartalmazza.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2018. évi adatait
a 31. melléklet tartalmazza.
(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13)
bekezdése alapján önkormányzati vagyon ingyenesen nem adható
használatba, kizárólag közfeladat ellátása céljából, amennyiben a
kedvezményes használatba adás feltételeiről a Képviselő-testület külön
döntött.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pilisvörösvár, 2018. november 29.

        Gromon István        dr. Krupp Zsuzsanna
        polgármester        jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2018. november 30. napján.

Pilisvörösvár, 2018. november 30.
                dr. Krupp Zsuzsanna
                jegyző        


