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Az ülés alkalmával a Pénzügyi Bizottság az alábbi határozatokat fogadta el: 

 

14/2011. (X. 13.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Beszámoló az Önkormányzat I. féléves  

gazdálkodásáról.  

 

15/2011. (X. 13.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. 

(II.28.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2011. október 13-án 

14.00 órakor megtartott üléséről 

 

 

 

Ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tanácsterme 

 

Jelen vannak:  Szabó J. Csabáné pénzügyi bizottság alelnöke 

    Sági János Pénzügyi Bizottság tagja 

Tanácskozási joggal  

jelen van:   Veres Imre polgármester 

dr. Sátor Vera jegyző 

    Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző 

    Hosnyánszki Jánosné 

    Jankovics Lászlóné 

    Kishonti János képviselők 

    Tancsa Jánosné 

Bonyai Józsefné 

    Lakner Magdolna 

    Domonkosné Hadi Éva pénzügyi ügyintézők 

 

Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság alelnöke: Köszönti a megjelenteket, a Pénzügyi 

Bizottság ülését megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 2 

főből 2 fő megjelent. 

Javasolja az írásos meghívóval azonos napirend elfogadását. 

Megkérdezi, hogy a napirendi pont vonatkozásában van-e valakinek javaslata. 

Megállapítja, hogy nem volt más javaslat. Kéri a meghívóban közölt napirend elfogadását. 

 

A Pénzügyi Bizottság az alelnök napirendi javaslatát, egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

NAPIREND: 

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. 

(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3./ Egyebek. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1./ Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság alelnöke: A 2011. szeptember 12-én megtartott 

képviselő-testületi ülésen az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót a 

képviselő-testület nem fogadta el, ezért kerül sor a Pénzügyi-Bizottság által újbóli 

megtárgyalásra. 

Felkéri Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző, amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A javítások után a bevételek 39,6 % - ban, a kiadások 

37,5 %-ba realizálódtak.  A bevételek a tervezettnél 2,1 %-kal voltak magasabbak az első 

félévben, melynek az oka a kiegyenlítő, függő, átfutó tételek, valamint a beruházások 

megkezdésének későbbi időpontra történő csúszása. 

2011. január 31-ével a Szociális Alapszolgáltató Központ Pakshoz történő csatlakozása miatt 

a Nagydorog Szociális Alapszolgáltató Központ, mint Önkormányzat költségvetési szerve 

megszűnt. Emiatt az Önkormányzat engedélyezett közalkalmazotti létszámkerete 115 főről 83 

főre csökkent 2011. február 01-től, ami az 1. számú mellékletben és a 2/4. számú 

mellékletben feltüntetésre került. A végleges javítások a III. negyedéves beszámolóban 

kerülnek kimutatásra. Mellékletként kiosztásra került a szakfeladatok tartalma. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére megérkezett a feladatalapú támogatás, melyből 

az Önkormányzat felé való tartozásukat kiegyenlítették, és a III. negyedéves beszámoló 

esetében javításra kerül. Továbbá a fogorvosi szék vonatkozásában a lízing díj elkülönítésre 

kerül és fejlesztésként fog szerepelni. 

 

Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság alelnöke: Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket. 

 

Kishonti János képviselő: Köszöni a szöveges választ. Az elmondottak alapján a CKÖ és a 

fogorvosi szék finanszírozása a III. negyedéves beszámolónál javításra kerül. 

Sportlétesítmények és művelődési ház elszámolása: 

Az iskola költségvetésében szerepel a sportlétesítmény felújítása? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Nem, az önkormányzatnál szerepel a két épület. 

 

Kishonti János képviselő: Az iskola költségénél a dologi kiadás mit takar?  

 

Domonkosné Hadi Éva pénzügyi ügyintéző: A víz, villany, gáz és a szakmai anyagok 

költségeit. 

 

Kishonti János képviselő: A sportcsarnoknál le van választva a víz, gáz és villany? 

 

Domonkosné Hadi Éva pénzügyi ügyintéző: A vízfogyasztás nincs. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Az iskolának nincs a sporttevékenységre bevétele és kiadása? 

 

Szabó J. Csabáné pénzügyi bizottság alelnöke: Nincs, csak a pedagógusbér van beépítve. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Ha ezen költségeket áttesszük az iskolához abban az 

esetben is az önkormányzat finanszírozza. 



 5 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Megköszöni, hogy jelen vannak a pénzügyi ügyintézők is, 

ugyanis olyan jellegű jelzések érkeztek, hogy a képviselő testületben bizalmatlanság alakult ki 

a gazdálkodási csoporttal szemben. Nem arról van szó, hogy bizalmatlanság alakult ki, hanem 

az anyag nincs megfelelően – pontosan - előkészítve. 

Egy költségvetés elfogadásához a valóságnak megfelelő adatok szükségesek. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Mit keres a tornaterem az önkormányzat költségvetésében, Ő 

ezt nem érti. 

Visszatérve képviselő asszony gondolataira. Ténylegesen a bizalomvesztés okozta azt, hogy a 

pénzügyes kolleganők itt vannak? 

Lényeg az, hogy amit Ő nem ért arra nem fog igent mondani. 

 

Veres Imre polgármester: Amikor az ÁMK megszűnt, akkor kerültek át ezek a költségek az 

önkormányzat költségvetésébe. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Azért kérte a kolleganőket arra, hogy a mai pénzügyi bizottsági 

ülésen itt legyenek, mert napi szinten ők dolgoznak ezekkel az adatokkal, és ebből eredően 

válaszolni tudnak  a felmerülő kérdésekre. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A képviselő-testület 5 nappal az ülés előtt megkapja az 

anyagot. Szerinte van idejük felkészülni. Továbbá ha a képviselő-testületi ülés napjának 

reggelén, vagy előtte nap megkapná a felmerülő kérdéseket, abban az esetben Ő is jobban fel 

tudna készülni. 

 

Hosnyánszki Jánosné képviselő: Nem gondolja, hogy egy-egy felmerülő kérdésre ne lehetne 

megválaszolni. A képviselő-testületi ülésnek az a lényege, hogy mindent megbeszéljenek, 

pontosítsanak és tisztázzanak. 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Nagyobb horderejű kérdések vonatkozásában gondolja 

az előrejelzést. 

 

Veres Imre polgármester: A következőkben a Pénzügyi-Bizottsági üléseket előbb fogják 

megtartani.  

 

Kishonti János képviselő: Miért kell annyira kisarkítani az anyag kiküldését? Ha az ember 

észlel egy hibát, azt orvosolni kell. Minden ügyiratnak meg van az elintézési ideje. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A képviselő-testületnek joga van az SZMSZ-ben módosíttatni az 

előterjesztések kiküldésére vonatkozó határidőt. 

 

Kishonti János képviselő: A Polgármesteri hivatal kiadásainál a szervezetek támogatása mit 

takar: 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: Ez egy összesítő sor. 

 

Kishonti János képviselő: De valójában mit takar? 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A támogatásokat.  

 

Tancsa Jánosné pénzügyi ügyintéző: A Duna-Sió Turisztikai Egyesület, valamint a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége vonatkozásában tagdíjat, a FIDESZ 



 6 

Magyar Polgári Szövetségnél Kishonti János képviselő úr tiszteletdíjából 2 % juttatást, és a 

Polgármesteri keret vonatkozásában pl. a kispolgárok ünnepségét, jó tanulók támogatását.  

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Szeretné, ha könyvvizsgáló asszony is mondana egy- két 

mondatot az előterjesztéssel és a mellékletekkel kapcsolatban. 

 

Gellérné Balassa Éva könyvvizsgáló: Valóban vannak még hibák. A tervezésnél az egyik fő 

probléma a helyismeret. A tervezéskor mindjárt a számok mögé kell nézni, akkor lesznek 

pontosak az adatok. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Köszöni a könyvvizsgáló asszony hozzászólását. Valóban 

minden a tervezésnél dől el. 

 

Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság alelnöke: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal 

kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye.  

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

A szóbeli kiegészítést követően indítványozza az előterjesztés támogatását. 

 

A Pénzügyi Bizottság  az alelnök javaslatát egyhangúlag, 2  igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

14/2011.(X.13.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló javított 

beszámolójának elfogadását az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság alelnöke 

 

2./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. 

(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bot Sándorné pénzügyi ügyintéző: A javított, ismételten előterjesztett rendeletmódosításban 

a 2011. szeptember 12-én előterjesztettekhez képest tett javítások részletes magyarázatát az I. 

félévi beszámoló előterjesztése tartalmazza. 

Az eredeti költségvetés 1 179 317 e Ft főösszeggel és 99 964 e Ft forráshiánnyal került 

elfogadásra. 

A  I. Rendeletmódosítás után a költségvetési főösszeg 756 505 e Ft, a működési forrás hiány 

27 549 e Ft, a felhalmozás forráshiány 12 304 e Ft, 

A  II. Rendeletmódosítás után a költségvetési főösszeg 765 393 e Ft, a működési forrás hiány 

26 780 e Ft, a felhalmozás forráshiány 12 304 e Ft, 

Az előirányzat módosítások kormányzati és intézményi hatáskörben történtek. A kormányzati 

módosítások bért, járulékot és támogatásokat érint.  

 

dr. Sátor Vera jegyző: Javasolja, hogy a továbbiakban a pénzügyes kolleganők is vegyenek 

részt a pénzügyi-bizottsági üléseken. 

 

Veres Imre polgármester: A jövőben az elemi költségvetés készítésében a képviselők is 

részt vesznek. 



 7 

 

 

Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság alelnöke: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal 

kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye.  

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

A szóbeli kiegészítést követően indítványozza az előterjesztés támogatását. 

 

A Pénzügyi Bizottság  az alelnök javaslatát egyhangúlag, 2  igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

15/2011.(X.13.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testületnek Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló 1/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet javított módosításának 

elfogadását az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság alelnöke 

 

 

Megállapítja, hogy bejelentés nem hangzott el, az ülést Szabó J. Csabáné alelnök 14.55 órakor 

bezárta. 

 

 

-Kmf- 

 

 

 

        Szabó J. Csabáné   

               Pénzügyi Bizottság alelnöke 

   


