
 Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(5) bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„2. §  (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének   

 

Bevételi főösszegét 313 685 489 Ft

Kiadási főösszegét 313 685 489 Ft  
 

 összegben állapítja meg, a 2. számú melléklet szerinti részletezésben. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül 

 

a) a központi költségvetési támogatások összege 44 790 605 Ft

b) a közhatalmi bevétele 25 610 000 Ft

c) a saját működési bevétel összege 5 653 280 Ft

d) a működési célú támogatás áhb.-n belülről 9 028 540 Ft

e) a felhalmozási célú támogatás áhb.-n belülről 74 894 613 Ft

f) a saját felhalmozási bevétel 5 000 000 Ft

g) 2018. évi maradvány igénybevétele 148 708 451 Ft

h) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft

i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft    

a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben. 

 

(3) Az Önkormányzat 79.894.613 Ft felhalmozási bevételt tervez a 2019. évben. 

 

(4) Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a működési kiadások összege: 90.631.227  Ft a 

2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben. 

 

(5) Az önkormányzat 221.610.963 Ft összegű felhalmozási kiadást tervez. A kiemelt beruházásokat a 

3. számú melléklet tartalmazza.” 

 

(2) A rendelet 3. § helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„3. § Az Önkormányzat 2019. költségvetési gazdálkodási évre 1.108.722 Ft általános működési tartalékot 

képez a 4. sz. melléklet szerint.” 

 

2. § A rendelet  

a) „Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2. sz. 

melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép; 

b) „Pilisszentlászló Község Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2/A. sz. melléklete 

helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép; 

c) „Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2/B. sz. melléklete helyébe 

a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép; 

d) „Pilisszentlászló község felhalmozási kiadások” című 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. 

melléklete lép; 

d) „Általános és céltartalék kimutatása” című 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete lép; 
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3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Szentendre, 2019. szeptember 24.  

 

 

 

   Tóth Attila                    dr. Gerendás Gábor 

                          polgármester                                                                      jegyző  

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2019. szeptember 30-án kihirdetésre került. 

        

 

 

dr. Gerendás Gábor 

jegyző 


