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

 

15/2012. (XI. 19.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata  

2012. évi költségvetéséről szóló 

5/2012.(II.28.) Önkormányzati rendelet  

módosítása. 

16/2012. (XI. 19.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Beszámoló az önkormányzat 

háromnegyedéves gazdálkodásáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2012. november 19– én  

15.00 órakor megtartott üléséről 

 

 

 

Ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tanácsterme 

 

Jelen vannak:  Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke 

    Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság alelnöke 

 

Tanácskozási joggal  

jelen van:   Veres Imre polgármester 

    dr. Sátor Vera jegyző 

    Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 

    Priger József könyvvizsgáló 

     

     

Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszönti a megjelenteket, a Pénzügyi 

Bizottság ülését megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 3 

főből 2 fő megjelent. Sági János Pénzügyi Bizottság tagja távolmaradását előzetesen 

bejelentette. 

Javasolja az írásos meghívóval azonos napirend elfogadását. 

 

Megkérdezi, hogy van e valakinek a napirenddel kapcsolatban javaslata. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

NAPIREND: 

 

1/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

5/2012. (II.28.) Önkormányzat rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Veres Imre polgármester  

 

2/ Beszámoló az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról.  

( Írásos előterjesztés )   

Előadó:Veres Imre polgármester  
 

 

3/ Egyebek. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

5/2012. (II.28.) Önkormányzat rendelet módosítása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester  

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Látható, hogy az előirányzatokhoz képest nem nagy az 

elmozdulás. A táblázatokban pontos, részletes és precíz kimutatást kaptunk. Felkéri Bonyai 

Józsefné pénzügyi ügyintézőt, amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Köszönti a megjelenteket.  

Az eredeti költségvetés 1 535 088 E Ft főösszeggel, 44 205 E Ft működési forráshiánnyal és  

5 656 E Ft felhalmozási forráshiánnyal került elfogadásra. 

 

Az  I. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 1 535 088 E Ft, a működési forrás 

hiány 31 205 E Ft, a felhalmozási forráshiány 18 656 E Ft lett.  

 

A II. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 1 544 027 E Ft-ra változott,melyből a 

működési forráshiány 24 008 E Ft, a felhalmozási forráshiány 18 656 E Ft . 

 

A III. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 1 548 398 E Ft, melyből a működési 

forráshiány 23 054 E Ft, a felhalmozási forráshiány 18 656 E Ft. 

 

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

A táblázatok valóban részletes kimutatást tartalmaznak. Részéről több szóbeli kiegészítés 

nincs. 

 

       

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. 

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

 

A szóbeli kiegészítést követően indítványozza az előterjesztés támogatását. 

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

 

15/2012.( XI. 19.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testületnek a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről szóló 5/2012. ( II.28. ) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 
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2/ Beszámoló az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról.  

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

 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A táblázatokban egyértelműen láthatóak a módosítások és 

a százalékos arányok alakulása. Az adók vonatkozásában a helyi iparűzési adónál a teljesítés 

125,6 %, a kommunális adónál és a gépjármű adónál van elmaradás, de bízzunk benne, hogy 

az év végéig nagy része befizetésre kerül.  

Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye 

meg. 

 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzat költségvetésének 2012. 

háromnegyed éves helyzetéről készített tájékoztató bemutatja a helyi önkormányzat 

előirányzatainak alakulását. 

 

Az 1. sz. a) és b) melléklet Pénzügyi mérleg a bevételek és kiadások alakulásáról. 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. 

A szöveges beszámolóban tájékoztató jelleggel csatolta a működési és fejlesztési bevételek és 

kiadások egyensúlyát mutató táblázatot, mely részletesen tartalmazza a tényleges működési és 

fejlesztési adatokat. A működési bevételek fedezték a kiadásokat, ugyanez tapasztalható a 

felhalmozási bevételek, kiadások esetében is.  

A bevételi és kiadási főösszeget figyelembe véve a teljesítés elmaradt az időarányos tervhez 

képest, mely azzal indokolható, hogy a szennyvíz beruházás pénzügyi vonzatai ezt követően 

fognak megjelenni. 

Önkormányzatunk második körben is beadta ÖNHIKI-s pályázatát, de döntés még nem 

született róla. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Felkéri Priger József könyvvizsgáló urat, hogy tegye meg 

szóbeli kiegészítését. 

 

Priger József könyvvizsgáló: I-III. negyedéves szinten a működési bevételek meghaladták a 

kiadásokat, természetesen azt tudni kell, hogy nem minden tétel időarányosan jelenik meg. Az 

év végéig az adóbevételek esetében is várható a nagyobb mértékű teljesítés. 

 

Az  I-III. negyedévet tekintve elmondható, hogy jól alakult az önkormányzat bevétele. 

Átmeneti hitelfelvétel még a legjobban gazdálkodó önkormányzatoknál is előfordulhat. 

Véleménye szerint az önkormányzat hitelállománya finanszírozható. 
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Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi egyensúlyában mutatkozó 

működési hiány nem a helyi gazdálkodással összefüggő hiányosságokra, hanem a 

feladatoknak a központi forrásból történő alulfinanszírozására vezethető vissza. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megköszöni Anita és a könyvvizsgáló úr munkáját. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még valakinek kérdése, 

hozzászólása, véleménye. 

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

 

A szóbeli kiegészítést követően indítványozza az előterjesztés támogatását. 

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

 

16/2012.( XI. 19.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testületnek a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata háromnegyed 

éves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 
3/ Egyebek. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megkérdezi, hogyaz egyebek napirendi ponton belül van 

e valakinek hozzászólása, kérdése? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Az I-III. negyedéves beszámoló tárgyalásakor szokott sor kerülni a 

következő évi koncepció megtárgyalására is.  

Jelen esetben a koncepció elkészítéséhez nincsenek meg az alapvető információk ahhoz, hogy 

meg tudjunk felelni a tartalmi követelményeknek, másrészt törvényjavaslat formájában a 

Parlament előtt van, hogy 2013-ra a koncepciót nem kell elkészíteni. 
 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, az elnök 

a Pénzügyi-Bizottság ülését 15.30 órakor bezárta. 

 

 

 

-Kmf- 

 

 

             Hosnyánszki Jánosné 

        Pénzügyi Bizottság elnöke 

  


