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JEGYZŐKÖNYV 
 
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2011. február 07 – én  

13.15 órakor megtartott üléséről 
 
 
 
Ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tanácsterme 
 
Jelen vannak:  Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke 
    Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság alelnöke 
    Sági János Pénzügyi Bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal  
jelen van:   Veres Imre polgármester 
    Jankovics Lászlóné képviselő 
    Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 
    Tancsa Jánosné pénzügyi ügyintéző 
    Lakner Magdolna pénzügyi ügyintéző 
    Domonkosné hadi Éva pénzügyi ügyintéző 
    Horváthné Bezzegi Éva PSZ ASZ. titkára  
 
Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszönti a megjelenteket, a Pénzügyi 
Bizottság ülését megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 3 
főből 3 fő megjelent. 
Javasolja az írásos meghívóval azonos napirend elfogadását. 
 
Megkérdezi, hogy van e valakinek a napirenddel kapcsolatban javaslata. 
 

A Pénzügyi Bizottság az elnök napirendi javaslatát egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 
NAPIREND: 
 
2./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. fordulós 

tárgyalása. ( Írásos előterjesztés ) 
 Előadó: Veres Imre polgármester 

 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. fordulós 

tárgyalása.  
 Előadó: Veres Imre polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke: Megkérdezi polgármester urat, hogy van 
e szóbeli kiegészítése.  
 
Veres Imre polgármester: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 
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Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, hogy tegye 
meg szóbeli kiegészítését. 
 
Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvénnyel 
elfogadta Magyarország 2011. évi költségvetési törvényét. Rendelet tervezetünk 
összeállításakor figyelembe vettük a költségvetési törvény előírásait, valamint az 
államháztartásról szóló új, 2011. december 30-án kihirdetett és 2012. január 1. napjától 
alkalmazandó 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) szabályozásait. 
Az Áht. 23.§. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi 
önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi 
önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) 
költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. 
2012. évtől külön- külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szerv részére is. 
Rendelet tervezetünk ennek értelmében külön tartalmazza az önkormányzat, a polgármesteri 
hivatal, az iskola és óvoda, valamint a tagintézményként működő kajdacsi iskola és óvoda 
költségvetését.  Az új előírások értelmében már nem tartalmazza a nagydorogi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat tervezetét. 
Az 1. sz. a) és b) melléklet Pénzügyi mérleg a bevételek és kiadások alakulásáról, mely 
összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az iskolák és óvodák 
bevételeiről és kiadásairól. 
Az intézményenkénti bevételekről és kiadásokról a 2/a, 2/B., 3.,4/a és .4/b. sz. mellékletek 
adnak tájékoztatást. A 2/a. és 2/b. sz. mellékletek az önkormányzat költségvetési szervekhez 
nem sorolható kiadásait és bevételeit rögzíti, míg a 3-4. sz. mellékletek a költségvetési 
szervekhez sorolt előirányzatokról adnak információt. 
Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete az 5. sz. mellékletben található. 
A hitelfelvételt szükségessé tevő felhalmozási kiadásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.  
 
Az önkormányzat mérleg főösszege 1 862 677 e Ft, melyből a bevétel biztosításához a 
költségvetés tervezésekor 45 296 e Ft működési hitel és 12 920 e Ft fejlesztési c. hitel került 
tervezésre. 
Tavalyi évhez képest csökkent az intézményi bevételünk. Ennek oka, hogy az elmúlt évben 
kettő hónapra megtervezésre került az idősek étkezési díjának bevétele, de az idei 
költségvetésünkben már nem szerepel, mert a paksi kistérséghez tartoznak. Továbbá az 
iskolánál is csökkent az étkezők száma, mely a tervezésnél több mint 3 millió forint bevétel 
kiesést jelent. 
Itt került megtervezésre a földbérleti díjból származó bevétel 750 e Ft összegben. 
Továbbszámlázott szolgáltatásból, lakbérből, terem bérleti díjakból 7 000 e Ft bevételt 
várunk.  
 
Helyi adóknál a magánszemélyek kommunális adóját 13 000 e Ft összegben, az iparűzési adót 
24 000 e Ft összegben terveztük. A magánszemélyek kommunális adója felhalmozási bevételt 
jelent önkormányzatunk részére. Gépjárműadót 15 000 e Ft értékben állítottuk be a pénzügyi 
mérlegünkbe. 
 
2012.évi normatív hozzájárulásként 137 265 e Ft-ot kap az önkormányzat. 
 
A normatív kötött felhasználású támogatások között szerepelnek a pedagógusok 
továbbképzésére, a kedvezményes iskolai és óvodai étkeztetésre és a tanulók ingyenes 
tankönyvellátására utalandó összegek 24 589 e Ft értékben. Ezeket a bevételeket a nettó 
finanszírozás keretében havonta százalékosan utalja a Magyar Államkincstár. 



 5 
33 048 e Ft bevételünk keletkezik a kifizetett segélyek visszaigényléséből. A rendszeres 
szociális segélynek, a lakásfenntartási támogatásnak és az időskorúak járadékának 90%-a, az 
ápolási díjnak és az utána fizetendő járuléknak 75 %-a, a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásnak 80 %-a igényelhető vissza.  
 
Az idei költségvetésünkben megtervezésre kerültek az ivóvíz, szennyvíz nagy beruházásaink, 
valamint a rendőrség épületének felújítása. Valamennyi beruházásunk és felújítás a fordított 
áfa körében valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a szállító nettó értékről állítja ki számláját, és az 
önkormányzatnak kell az adóhatóság felé bevallani és megfizetni az ÁFÁ-t, melyet jogosultak 
vagyunk visszaigényelni, így az ÁFA visszatérülés során 353 396 e Ft-ot terveztünk. Az ÁFA 
vonatkozásában viszont módosításra kerül sor, ugyanis az APEH-al történt egyeztetést 
követően kiderült, hogy a rendőrség épületénél nem tudjuk a fordított ÁFÁ-t alkalmazni, mert 
nem volt építés engedély köteles a felújításunk. Az ÁFA-t saját forrásból kell az 
önkormányzatnak állnia. 
 
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a Dunaág Kft-től származó koncessziós díj 
található. 
A rendőrség épület felújításának nettó értéke 9 961 e Ft. Ezt a teljes összeget támogatásként 
kapjuk az MVH-tól. 
Szennyvíz beruházásunk nettó értéke 474 697 e Ft, ami 84,809393%-ban támogatott, ezért 
402 588 e Ft-ot terveztünk bevételként. Az önrész 15,190607 %, azaz 72 109 e Ft. Ezt az 
összeget a Vizi közmű Társulat utalja át az önkormányzatnak. 
A nem támogatott része a beruházásnak 8 085 e Ft, melyre a Duna-Mecsek Alapítvány 
támogatását terveztük. 
Ivóvíz beruházásunk nettó értéke 161 692 e Ft. EU Önerő Alaptól 16 169 e Ft támogatás 
érkezik. Szintén EU-s támogatás a beruházás fennmaradó része 145 523 e Ft. 
Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről során szerepel a hulladéklerakóra átvett 
pénz a Jövőnk Energiája Alapítványtól 23 994 e Ft összegben. 
Helyi önkormányzatoktól származó felhalmozási bevételünk 1 560 e Ft, melyet a fogászati 
szék lízing díjára és kamataira fizetnek lakosságszám arányosan az érintett önkormányzatok. 
Ez a bevétel módosulni fog – csökkeni – fog ( 466 ezer forinttal ), mivel a díjfizetésben 
Nagydorog is beszámításra került. 
 
Az OEP-től átvett pénzeszköz a tavalyi évhez képest csökkent, 13 648 e Ft összegben 
található meg költségvetésünkben, melyet fogászati és védőnői feladatok finanszírozására 
kapunk. 
A körjegyzőségi hozzájárulás is jelentősen megváltozott. Az idei évtől elkülönül a 
polgármesteri hivatal költségvetése. Bikács és Sárszentlőrinc az eddig is utalt személyi 
kiadásokhoz való hozzájárulásán kívül, a hivatal dologi kiadásaihoz is hozzá fog járulni. 
 
Támogatásértékű bevétel továbbá a Paksi Kistérségi Társulástól kapott pénzeszköz az oktatási 
illetve a mozgókönyvtári feladatokra. 
Mozgókönyvtári feladatokra a Kistérség tájékoztatása alapján 800 e Ft-ot kapunk, mellyel 
félévenként kell elszámolnunk. Oktatási feladatra összesen: 27 250 e Ft-ot. 
Kajdacs Önkormányzatnak a tervezés alapján 28 212 e Ft-tal kell hozzájárulnia iskolája 
működtetéséhez. Havi bontásban 2 351 e Ft-ot kell utalnia. 
A kajdacsi iskola a gazdálkodásra havonta 70 ezer forint működési hozzájárulást szokott 
fizetni.. Ennek tervezésére 52 ezer forintban került sor, de természetesen ez is javításra kerül. 
 
Rövid lejáratú likvid hitelként 45 296 e Ft került tervezésre.  
Felhalmozási hitelként 12 920 e Ft-ot terveztünk, ezt az összeget kell saját forrásként 
biztosítanunk a hulladéklerakóval kapcsolatos pénz átadáshoz. Rövid lejáratú hitelként 
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tervezte be, de szeretné kikérni a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület véleményét 
arra vonatkozóan, hogy rövid, vagy hosszú lejáratú hitelként szerepeljen. 
 
Veres Imre polgármester: Az adóbevételi források a tavalyi évhez képest magasabbra lettek 
betervezve, mintegy 200-300 ezer forinttal, figyelembe véve a tavalyi év tényleges adatait. 
 
Hosnyánszki Jánosné  PÜB elnöke: Normatív hozzájárulások nagymértékben csökkentek. 
Ez miből adódik? 
 
Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Tavalyi évben az alapszolgáltatási központ is ide 
tartozott, ami 60 millió forintot jelentett. 
 
A kiadásoknál a személyi juttatások esetében változást jelent, hogy költségvetésünk már nem 
tartalmazza az Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak illetményét.  
A köztisztviselői illetményalap, maradt 38.650 Ft, valamint a közalkalmazotti pótlékalap 
20.000 Ft. Ennek megfelelően lettek megtervezve a személyi juttatások, figyelembe véve a 
soros előlépők illetmény emelkedését.  
Költségvetésünkben tervezésre került 2 fő köztisztviselő 30 éves jubileumi jutalma, mely 3 
havi illetményének megfelelő összeget jelent, és egy fő köztisztviselő 25 éves jubileumi 
jutalma, mely 2 havi illetményt jelent.  
A törvényben meghatározott pedagógusok kereset-kiegészítése 5.250 Ft/fő/hó. 
Közalkalmazottak számára havi nettó 12 000.-Ft/Fő étkezési térítés lett tervezve. Ez az iskola 
esetében járulékokkal együtt 10 135 e Ft többlet kiadást eredményezett. Önkormányzatunknál 
foglalkoztatott közalkalmazottak számára is 12 000 Ft /fő étkezési térítési díjat terveztünk, 
melynek kiadási oldala járulékokkal együtt 2 075 e Ft. 
 
A közcélú és közhasznú foglalkozatással kapcsolatosan jelenleg semmilyen adatunk nincs, 
ezért a 2011. évi adatokkal terveztünk. 
 
Dologi kiadások esetében jelentős emelkedés tapasztalható. Ez abból adódik, hogy a 
beruházások Áfa összegének befizetését az 56-os számlára kell könyvelni, mely a dologi 
kiadások között van, de ezt elkülönítetten fogjuk kezelni, hiszen ez felhalmozási kiadás. 
A polgármesteri hivatal esetében nőtt a dologi és egyéb folyó kiadások összege, hiszen be kell 
tervezni a körjegyzőség Bikács és Sárszentlőrinc hivatalának dologi kiadásait is. 
 
Támogatás értékű működési kiadásként terveztük a Paksi Kistérségi Társulásnak átadott  
6 377 e Ft-ot tagdíjra, NEFELA díjra, pedagógiai szakszolgálatra és szoc. működéséhez 
település hozzájárulásként. Ezeket az összegeket a tavalyi évi teljesítés alapján terveztük be, 
mert adatot még nem tudott szolgáltatni a Kistérség. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásaként az iskola tervezett 3 156 e Ft-ot, tankönyvtámogatásra a 
tavalyi év teljesítése alapján. 
 
Az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása során 306 538 e Ft található. 
Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat kapja meg a normatívákat, melyből finanszírozza az 
iskolát, óvodát és a polgármesteri hivatalt. A normatívákon és a saját bevételeken felül az 
önkormányzatnak 79 572 e Ft-tal kell hozzájárulnia az iskola  és 40 512 e Ft-tal a hivatal  
működtetéséhez. 
Támogatás értékű felhalmozási kiadásunk 36 913 e Ft. A hulladéklerakóval kapcsolatos 
pénzeszköz átadást tartalmazza. 
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A bevételeknél már szó esett a 12 920 e Ft-os fejlesztési hitelről, melyet csak felhalmozási 
pénzből lehet törleszteni, ha meg akarjuk tartani a működési és felhalmozási bevételek és 
kiadások egyensúlyát. Ezt a célt szolgálja a 13 000 e Ft tervezett magánszemélyek 
kommunális adója és a koncesszióból származó bevétel. 
 
Likvid hitelünk visszafizetésére, valamint a hiány csökkentésére javaslom, hogy az 
önkormányzat adja be ÖNHIKI-s pályázatát. 
 
Az iskola és az önkormányzat vonatkozásában 5 fő részére jubileumi jutalom került 
betervezésre. 
 
Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A támogatásértékű működési kiadás 2011. évben 62 125 
ezer forint volt. Ez azért ilyen magas, mert még benne szerepel az alapszolgáltatás? 
 
Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Igen. 
 
Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Lakásfenntartási támogatás 40 289 ezer forint? 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Ez nagyon sok. Hány személyről van szó? 
 
Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Körülbelül 150 főről. 
 
Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: De ezt az államtól visszakapjuk? 
 
Veres Imre polgármester: Igen 90 %-ban. 
Mielőtt elkezdenénk az iskola költségvetésének tárgyalását, elmondaná, hogy meglepődött 
azon, hogy az iskola vonatkozásában betervezésre került az étkezési hozzájárulás. 
Ezt követően Anitával és Jegyzőnővel összeültek, és arra a következtetésre jutottak, hogy ha 
az iskola betervezte, akkor az önkormányzati közalkalmazottak részére is biztosítani kell, 
természetesen amennyiben a képviselő-testület elfogadja. 
Információ szerint működésre beadható az ÖNHIKI. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Ami nem kötelező arra is adnak ÖNHIKI-t? 
 
Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Működésre beadható. A pályázat maximum a 
forráshiány összege lehet. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Valójában nem most akarta elmondani és már a tavalyi évben 
is volt róla szó, hogy a közalkalmazottaknál a folyószámlaköltség térítése kötelező. 
 
Veres Imre polgármester: Az elmúlt évben fel lett ajánlva az ingyenes számlavezetés az 
OTP Bank-nál, de a pedagógusok nem fogadták el, mivel már van nyitott számlájuk. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: A jogszabály nem úgy szól, hogy a munkáltató szabja meg, 
hogy melyik banknál vezessen a munkavállaló számlát. De a számlavezetés költségeinek 
kifizetése kötelező. 
 
Veres Imre polgármester: A képviselő-testületi ülésre utána fog nézni. 
 
Jankovics Lászlóné képviselő: Megköszöni az Anita munkáját, ilyen formában gondolta 
összeállítani a költségvetés tervezetet. 
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Polgármester úrhoz lenne még kérdése. A társadalom és szociálpolitikai juttatásnál a 
Bursa Hungaricára 210 ezer forint van betervezve. Ő ezt nagyon kevésnek tatja. Tudjuk, hogy 
itt jövőre tandíjak lesznek és már az utóbbi 1-2 évben is elég nagy viták voltak, hogy milyen 
alapon kerüljön felosztásra a pénz. 
Ha 280 ezer forintot a felnőtt képzésre tudunk fordítani, akkor minimum annyit a gyerekek 
tanítására is kellene. Ő legalább 500 ezer forintot javasolna. 
 
Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: A tavalyi év alapján állította be ezt az összeget, 
ugyanis a támogatás január hónaptól kezdődik és e vonatkozásban legközelebb 2012. október-
novemberében hoz a képviselő-testület újabb döntést. 
 
Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Gyakorlatilag azért kapott 4 gyerek, mert az összeg adott 
volt és a tavalyi évtől pluszban csak az Oktatási Hivatal támogatja ezeket a gyerekeket. 
Így az előző évektől eltérően magasabb összeg került meghatározásra. Ő is egyetért képviselő 
asszony véleményével, hogy kerüljön magasabb összeg betervezésre. 
 
Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megköszöni Anitának a részletes, áttekinthető munkáját. 
Felkéri Domonkosné Hadi Éva pénzügyi ügyintézőt, hogy az iskola költségvetése 
vonatkozásában tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Domonkosné Hadi Éva pénzügyi ügyintéző: A bérek vonatkozásában csak a kötelező 
emelésekre kerül sor. 
A dologi kiadásnál az előző évi teljesítést tervezte, annyi változtatással, hogy a nagyiskola 
gázfogyasztására magasabb összeget tervezett be, mivel a tavalyi évben nem történt meg a 
szolgáltató részéről a számlázás. Az EON-nál telefonon és levélben is jelezte az elmaradást. 
2012. évben megérkezett a számla elég magas összegről. Kérte a részletfizetés lehetőségét. 
 
A tandíj vonatkozásában az ingyenes tankönyvek betervezése történt meg a tavalyi teljesítés 
alapján. 
A bevétel szintén a tavalyi év alapján került megtervezésre. 
A juttatások esetében a növekedést a 3 fő nyugdíjba vonulása, valamint 2 fő 5 havi jubileumi 
jutalma növelte meg, ez mintegy 3 016 ezer forint. 
 
Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Felkéri a Pénzügyi Bizottság tagjait, valamint a 
meghívottakat, hogy tegyék fel kérdéseiket. 
 
Horváthné Bezzegi Éva PSZ titkára: A személyi juttatásoknál mutatkozó százalékos 
változást az elmondottak alapján a jubileumi jutalmak növelték meg ilyen mértékben. Tehát a 
bérek nem emelkednek, de az elvárások egyre jobban és egyre nehezebb körülmények között 
tudnak dolgozni. 
 
Domonkosné Hadi Éva pénzügyi ügyintéző: Igen, összességében 5 főről van szó, az iskola 
és óvoda vonatkozásában. 
 
Horváthné Bezzegi Éva PSZ titkár: Örültek az iskolabusznak, de az iskola költségvetését 
elég jelentősen megnövelte. Az iskolabusz támogatásánál szerepel egyszer 4400 ezer forint, 
valamint 1750 ezer forint. Valójában kinek a tulajdona a busz? 
 
Veres Imre polgármester: Az iskolabusz a Paksi Kistérség tulajdona, és az önkormányzat az 
üzemeltetője. A 4400 ezer forint az első nyolc hónapra vonatozik, az 1750 ezer forint viszont 
az azt követőre. Ez összesen 6150 ezer forint támogatást jelent, mely magába foglalja pl. az 
üzemanyagot, szerviz költséget. 
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Különjárat esetén a buszsöfőr bérét az önkormányzat fizeti.  
 
Horváthné Bezzegi Éva PSZ titkár: Tehát csak a buszvezető munkabére terheli az iskolát. 
Kirándulások alkalmával nagyon sok esetben máshonnan kell buszt bérelni, mert 
Nagydorogon nagyon magas a díj. 
Valamint történt-e számítás a gyerekek be és hazaszállításának költsége vonatkozásában. 
Melyik megoldás a költségtakarékosabb, az iskolabusz, vagy a Volán járat. 
 
Veres Imre polgármester: A Volán járattal alacsonyabb a költség, de abban az esetben nincs 
6150 ezer forintos támogatás a Paksi Kistérség részéről.  
 
Horváthné Bezzegi Éva PSZ titkár: A 6150 ezer forintos normatíva támogatással van 
haszon? 
 
Veres Imre polgármester: Igen. 
 
Horváthné Bezzegi Éva PSZ titkár: Ebben az esetben a hasznot miért nem forgatjuk vissza 
és adjuk ki olcsóbban a buszt? Kajdacs 100,- Ft-ért adja bérbe. Ugyanis így nem tudjuk 
kihasználni, mert ha megyünk valahova kirándulni egyértelműen az alacsonyabb díjszabású 
buszt választjuk és nem a nagydorogit. 
 
Veres Imre polgármester: Hogy Kajdacs, hogyan tudja 100,- Ft-ért üzemeltetni azt nem 
tudja, de az biztos, hogy ők nem iskolabuszként üzemeltetik. Sajnos olcsóbban nem tudjuk 
kiadni a buszt, mivel ebben az esetben speciális önköltségek alapján történik a díjszámítás. 
Továbbá a sárszentlőrinci és uzdi gyerekeket elvitték volna Pálfára, ha nem üzemeltetjük. 
Természetesen a normatíva összege is magasabb a jelenlegi létszám végett. 
 
Horváthné Bezzegi Éva PSZ titkár: Az iskolabusz használata óta nőtt a tanulói létszám? 
 
Szabó J. Csabáné képviselő: Igen a tavalyi év óta 10-12 fővel.  
Valamint, ha a vidéki gyerekek ide járnak, akkor lehetnek továbbra is párhuzamos osztályok, 
ugyanis a dorogi gyerekek létszámából nem tevődne ki. Ha már igényeltük és megnyertük, 
akkor üzemeltetni kell. Már azt is megbeszéltük, hogy mibe kerülne az iskolabusz 
visszaadása. Ha visszaadnánk, akkor elég nagy veszteség adódna. 
 
Horváthné Bezzegi Éva PSZ titkár: Tényleg örültek, hogy pályázat útján megnyerték a 
buszt, de hát kirándulásokra nem igazán tudják igénybe venni. 
 
Veres Imre polgármester: Tehát az elsődleges feladata a gyerekek be és hazaszállítása, majd 
az időseké és azt követően a különjárat. 
 
Szabó J. Csabáné képviselő: Ha hétvégén tantestületi kirándulásra kerül sor azok az utak is 
ingyenesek, valamint a hétközbeni versenyekre való utaztatás is, amennyiben a be és 
hazaszállítás ideje mindezt lehetővé teszi. 
 
Szabó J. Csabáné képviselő: Iskolabuszos normatíva is jár a beszállított gyerekek után. 

 
Jankovics Lászlóné képviselő: Tehát iskolabuszos normatíva is jár.  
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Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök. Olyan megoldás nem lehetséges, hogy növelnénk a 
polgármesteri keretet és a nagydorogi iskolás gyerekek esetében ennek terhére tudnánk 
csökkenteni a költségeket. 

 

Veres Imre polgármester: Csak hétvégén oldhatóak meg a szakmai utak, kirándulások, 
ugyanis hétköznapokon más jellegű a busz elsődleges feladata.  

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A hét közben történő szállítások csak abban az esetben 
megoldhatóak, ha nem érintik a gyerekek be és hazaszállítását, valamint ha 16.00 óra utáni 
program megszervezésére kerül sor. Ebben az esetben ingyenes a busz. 

 
Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Összefoglalva, az iskolabusz elsődleges feladata a vidéki 
gyerekek be- és hazaszállítása. Ezen felül kerülhet sor tantestületi kirándulásokra, valamint 
különjáratként történő igénybevételre. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: A vajtai 1. osztályos tanulók kimondottan az iskolabusz miatt 
iratkoztak be Nagydorogra. 

 
Horváthné Bezzegi Éva PSZ titkár: Az iskolában megszűnt a Kollektív Szerződés és kérték 
az újraélesztését. Pl. munkaruha juttatás. Az órákon számít a pedagógus megjelenése is, 
ugyanis az is egyfajta nevelés. Továbbá vannak olyan órák, amikor szükséges a munkaruha. 
Gondol itt pl. testnevelés órára, ahol szabadidőruhában, tornacipőben kell megjelenni, majd 
azt követően meg kell tartani egy másik órát fent a tanteremben. Úgy gondolja, hogy a 
munkabérük viszont nem engedi meg, hogy mindez biztosított legyen. Véleménye szerint, 
mindezt a Kollektív Szerződésben rögzíteni lehetne. 

Örültek annak, hogy betervezésre került az étkezési utalvány, hiszen már ez is egy 
hangulatkeltő tényező. Viszont az lenne a kérés, amennyiben sor kerül a juttatásra, abban az 
esetben egységes legyen és ne annak függvénye, hogy ki hol étkezik. 

A pénzmaradványra vonatkozóan lenne még kérdése. Valamint a Kollektív Szerződésben  
rögzíteni szeretnék, hogy a minőségi béreket miszerint osztják szét. 

 
Domonkosné Hadi Éva pénzügyi ügyintéző: A tervezetben a 2010. évi pénzmaradvány 
látható. 

Augusztus 31-vel történt zárás, ott 368 ezer forint volt a pénzmaradvány, de ez szeptember 1-
től beolvadt az önkormányzatba. 

 

Horváthné Bezzegi Éva PSZ titkár: Ha az iskola jól gazdálkodott, akkor miért nem kerülhet 
az intézményen belül felosztásra. 

 

Veres Imre polgármester: Lehet, hogy jól gazdálkodott az iskola, mivel egész évben nem 
történt gázfogyasztásra számlázás az EON részéről. Nem volt elkülönítve az iskola az 
önkormányzattól. De azt is tudni kell, hogy a fenntartó finanszírozza az iskola költségeit. 
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A Kollektív Szerződést az iskolával kell megkötni, mely javaslatokat az igazgató 
asszony betervez a költségvetésbe és a képviselő-testület hozza meg a döntést. 

Védőruha biztosítása van az iskolánál, ami kötelező juttatás, de munkaruha juttatás nem 
kötelező feladat. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Több értekezleten tárgyaltak a Kollektív Szerződésről. A 
Kollektív Szerződés az adható pluszokat tartalmazza. Amit a munkatörvénykönyv és a Kjt. 
tartalmaz, azt mindent megkapnak a pedagógusok. A képviselő-testület döntése alapján 
kerülhet sor a Kollektív Szerződésben foglaltak aláírására. Ha a képviselő-testület támogatása 
nélkül aláírja, és nem lesz miből a Kollektív Szerződésben foglaltakat biztosítani a 
dolgozóknak, akkor milyen helyzet alakul ki? 

A legutolsó értekezleten részletezésre került, hogy melyik pedagógusnak milyen védőruha jár. 
Azt is elmondta, hogy a legutóbbi munkaszabályzat, amit nem Ő készített, hanem az 
ERGONOM Kft. munkavédelmi megbízottja az pontosan tartalmazza, hogy a testnevelő 
tanárnak és a tanítóknak nem jár semmi.  

Az óvónőknek és a dadáknak jár és azt is mondta, hogy vásárolják meg. 

Pénzmaradvány vonatkozásában a jegyzőnő képviselő-testületi ülésen azt mondta, hogy a 
képviselő-testület hatásköre a pénzmaradvány felett döntést hozni. Ha a testület azt mondja, 
hogy ossza ki, Ő abban a pillanatban megteszi. 

 

Horváthné Bezzgei Éva PSZ titkár: Van olyan intézmény, ahol a pénzmaradvány kiosztásra 
kerül és nem a fenntartó használja fel. 

 

Veres Imre polgármester: A Kollektív Szerződés a munkáltató és a munkavállalók, az iskola 
finanszírozása az önkormányzat feladata. És amit az önkormányzat/ képviselő-testület 
engedélyez, arra kötheti meg az iskola a Kollektív Szerződést. A juttatások terén, ami a 
munkatörvénykönyv és a Kjt. alapján jár, azt megkapják, de plusz költségre nem lát 
lehetőséget. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Ez fix, hogy a közalkalmazottak kapnak étkezési juttatást? 

 

Veres Imre polgármester: A Képviselő-testület hatásköre eldönteni. 

 

Szabó J. Csabáné képviselő: Természetesen támogatja a plusz juttatásokat is, amennyiben 
arra lehetőség van, de Ő nagyon örül annak, hogy egyelőre az iskola működik, van világítás, 
fűtés, tanítás, az alkalmazottaknak munkabér. 

 
Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megköszöni Anitának és a gazdálkodási csoportnak a 
gyors és precíz munkáját. 
 
A szöveges értékelés, valamint a szóbeli kiegészítést követően a 2011. évi költségvetési 
rendelet tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
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A Pénzügyi Bizottság  az elnök javaslatát egyhangúlag 3  igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat ellenében elfogadja, az alábbiak szerint: 
 
 
 
2/2012.(II. 07.) Pénzügyi bizottsági határozat: 
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetés tervezet I. fordulóban történő 
elfogadását az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Több hozzászólás nem lévén, az ülést Hosnyánszki Jánosné elnök 15.00 órakor bezárta. 

 
-Kmf- 

 
 
         Hosnyánszki Jánosné  

        Pénzügyi Bizottság elnöke 
  


