
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról 
  

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Pilisvörösvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-

kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2021. évi 

zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja 

1. § 

A rendelet hatálya Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, 

a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 

2. § 

(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló zárszámadást 

a) 2 993 417 e Ft bevétellel, 

b) 2 326 443 e Ft kiadással, 

c) 666 974 e Ft maradvánnyal, 

d) 459 545 e Ft szabad maradvánnyal jóváhagyja. 

(2) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeit, kiadásait önkormányzati szin-

ten a Képviselő-testület az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

3. § 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint 

fogadja el: 

a) A Képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 238 755 e Ft 

ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 30 597 e Ft 

ac) Közhatalmi bevételek: 876 749 e Ft 

ad) Működési bevételek: 257 412 e Ft 

ae) Felhalmozási bevételek: 21 103 e Ft 

af) Működési célú átvett pénzeszközök: 2 000 e Ft 

ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4 651 e Ft 

ah) Finanszírozási bevételek: 562 151 e Ft 

b) A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 

ba) Személyi juttatások: 949 926 e Ft 

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 159 100 e Ft 

bc) Dologi kiadások: 614 931 e Ft 

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 620 e Ft 

be) Egyéb működési célú kiadások: 245 283 e Ft 

bf) Beruházási kiadások: 278 842 e Ft 

bg) Felújítások: 2 051 e Ft 

bh) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 35 525 e Ft 

bi) Finanszírozási kiadások: 30 165 e Ft 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként és intéz-

ményenként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 



(3) A Képviselő-testület az intézmények bevételeit és kiadásait a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 4.-21. mellékletek szerint fogadja el. 

4. § 

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és 

évenkénti alakulását, hitelállományát, hiteltörlesztés évenkénti alakulását az 22. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

5. § 

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a 23. melléklet szerint fo-

gadja el. 

6. § 

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 29. melléklet szerint fo-

gadja el. 

7. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegadatok szerinti vagyonát a beszámoló 12/A, és a 15/A. 

űrlapjának megfelelően, valamint az önkormányzati ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartása alapján a 

28. mellékletben részletezi, és a 27. melléklet szerint az Önkormányzat mérlegét 17 251 436 e Ft eszköz 

és forrásértékkel fogadja el. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 28. mellékletben foglaltak sze-

rint fogadja el. 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi mérlegét a 27. mellékletben foglaltak szerint fogadja 

el. 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi egyszerűsített maradvány-kimutatását, szabad ma-

radványát a 25. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020 évi egyszerűsített mérlegét a 26. mellékletben foglaltak 

szerint hagyja jóvá. 

8. § 

Ez a rendelet 2021. április 27-én lép hatályba. 

 

Pilisvörösvár, 2021. április 23. 

 

            Dr. Fetter Ádám         Dr. Udvarhelyi István Gergely 

 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 2021. április 26. napján. 

 

Pilisvörösvár, 2021. április 26. 

 

 Dr. Udvarhelyi István Gergely  

 jegyző 



Általános indokolás 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján Pilisvörösvár Város Önkor-

mányzata megalkotta a 2020. évre vonatkozó zárszámadási rendeletét. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a írja elő a zárszámadási rendelet megal-

kotásának kötelezettségét az alábbiak szerint: 

„(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet terveze-

tét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a épviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-

testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik 

hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.” 

Tekintettel arra, hogy a rendelet tárgya az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása, 

illetve arra, hogy a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét törvény írja elő, a fent hi-

vatkozott törvényi előíráson és a központ jogszabályokban meghatározottakon túl nem jelölhető meg 

külön társadalmi, gazdasági, szakmai cél és ok a rendeleti szabályozás szükségességével és várható 

hatásaival kapcsolatban. 

A rendelettervezet Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási 

előirányzatait és azoknak teljesülését a rovatrend szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok 

szerinti részletezésben összefoglalva tartalmazza. Az egyes kiemelt előirányzatok és teljesülésüknek 

tartalmára vonatkozóan a Képviselő-testület részére az előterjesztésben, valamint annak mellékletét 

képező táblázatokban készült részletes tájékoztatás. Az összesített önkormányzati zárszámadáson be-

lül elkülönül az önkormányzat intézményi beszámolója, mely az önkormányzat által közvetlenül ellá-

tott feladatok bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. 

 


