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

 

4/2013. (IV. 29.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata  

2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.  

( II.28. ) önkormányzati rendelet  

módosítása. 

5/2013. (IV. 29.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési  

zárszámadásáról szóló rendelet  

megalkotása. 

6/2013. (IV. 29.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési  

koncepciója. 

7/2013. (IV. 29.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Civil szervezetek számára támogatási  

keret biztosítása. 

8/2013. (IV. 29.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. által  

felveendő likvid hitelhez készfizető  

kezesség vállalása. 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2013. április 29- én  

14.00 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 

    dr. Sátor Vera jegyző 

    Böndörné Jaksa Judit alpolgármester 

    Jankovics Lászlóné képviselő 

    Kishonti János képviselő 

    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 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: 

 

1/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.  

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

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2/ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

4/ Civil szervezetek számára támogatási keret biztosítása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

5/ Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. által felveendő likvid hitelhez készfizető 

kezesség vállalása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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6/ Egyebek. 

 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

 

1/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.  

( II.28. ) önkormányzati rendelet módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Veres Imre polgármester: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, amennyiben 

szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: 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. 

A IV. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 1 345 058 E Ft, melyből a működési 

forráshiány 0 E Ft, a felhalmozási forráshiány 26 731 E Ft. 

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

 

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

valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, 

vélemény nem hangzott el. 

 

 Kéri a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A Pénzügyi Bizottság  az elnök javaslatát egyhangúlag 3  igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

 

4/2013.(IV. 29.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. ( II.28. ) 

önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 
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2/ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 

rendelet megalkotása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre  polgármester: Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 

2012. évi költségvetési zárszámadásáról köteles rendeletet alkotni. Átlátható, reális 

beszámolót készült. Köszöni a gazdálkodás munkáját. 

Átadja a szót Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőnek. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: 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 7/a és 7/b mellékleteken kerültek bemutatásra a normatív hozzájárulások és a kötött 

támogatások elszámolásai. 

8.számú mellékleten az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás található. 

9.sz.melléklet az egyszerűsített mérleget tartalmazza. 

A 10.számú melléklet az egyszerűsített költségvetési jelentést mutatja be. 

A 11.számú mellékleten található a 2012.évi eredmény kimutatás. 

12.számú melléklet a2012.évi pénzkészlet változását tartalmazza. 

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 13.a és 13.b számú mellékletek 

mutatják be. 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése 29 691 E Ft volt. Év végén a rendelkezésre álló folyószámla 

hitelkeretből 29 691 E Ft-ot használtunk fel, ennyi volt az év végi hitel állományunk. 

Könyvelés szempontjából ezt a hitelt át kellet sorolnunk rövid lejáratú működési hitellé, mivel 

az önkormányzatok év végén nem rendelkezhettek likvid hitellel. 

A pénzmaradvány tulajdonképpen év végén meglévő pénzeszközt jelenti. A mérlegben a 

december 31-i pénztár egyenlegünk 321 E Ft, melyből az önkormányzat pénztár egyenlege 

321 E Ft. Az önkormányzat Bank egyenlege 56 605 E Ft. Ehhez hozzáadódik a letéti számla 

egyenlege 1 492 e Ft összegben, és az aktív pénzügyi elszámolások (a 39-es függő,átfutó 

számlák ) 1 787 E Ft összegben. Ebből le kell vonni a passzív pénzügyi elszámolásokat 1 492 

e Ft-ot, így kapjuk meg a tartalék összegét. 

A bevételünket növelte az előző évről származó kiegészítések, visszatérülések összege, mely  

4 788 e Ft volt, de mivel ez előző évről származik, le kell vonni a pénzmaradvány 

kimutatásunknál. 

Így az önkormányzat szintű 2012. évi helyesbített pénzmaradvány    53 925 E Ft 

 

Kishonti János képviselő: A beruházási kiadásoknál az 1222 hrsz. épületvásárlás melyik 

épületre vonatkozik? 

 

Veres Imre polgármester: A Martóti Károly féle lakásról van szó, amiről korábban már 

tárgyalt a képviselő-testület. 
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Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal 

kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, 

hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A Pénzügyi Bizottság  az elnök javaslatát egyhangúlag 3  igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

 

5/2013.(IV. 29.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az  

önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletet megtárgyalta, és a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

3/ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ának 

(1) bekezdésében foglalt előírások alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepcióját az előírt határidőben (április 30 -ig), az alábbiak szerint terjeszti elő. 

Az Áht. 13. § (1) bekezdése alapján „Az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a 

Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így 

különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság 

csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt.”   

A Képviselő-testületnek benyújtott 2014. évi irányelvek készítésekor a Kormány 

előterjesztése nem állt rendelkezésünkre. 

A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. 

Elsődleges célja az elkövetkező évi gazdálkodásra vonatkozó elképzelések nagyvonalú 

megfogalmazása és az elérni kívánt célok meghatározása. Ezzel összhangban a költségvetés 

végleges kialakításához szükséges alapelvek, szempontok, célkitűzések meghatározására 

törekedtem az irányelvek összeállításakor.  

A költségvetési koncepció a költségvetés tervezés folyamatában fontos elem, ebben a 

szakaszban már el kell dönteni, hogy milyen feladatokat, milyen módon kíván az 

önkormányzat ellátni, valamint célszerű kijelölni a főbb gazdálkodási, fejlesztési prioritásokat 

is.  

A közoktatás új alapokra helyezése a Kormány évek óta emlegetett célkitűzése. Ennek kívánt 

megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény azzal, hogy a nemzeti 

köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli.  

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, amelyhez a központi 

költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.  

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások történtek. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A tegnapi napon módosították az időpontot október 31-re, de 

megítélésem szerint akkor sem fogunk többet tudni. 
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Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal 

kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, 

hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A Pénzügyi Bizottság  az elnök javaslatát egyhangúlag 3  igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

6/2013.(IV. 29.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága  

a 2014. évre szóló költségvetési koncepciót megtárgyalta, és a képviselő-testületnek  

elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

4/ Civil szervezetek számára támogatási keret biztosítása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )  

 

Veres Imre polgármester: A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésébe – figyelemmel 

arra, hogy az év elején még kevésbé voltak láthatók az önkormányzat anyagi lehetőségei – 

nem tervezett a civil szervezetek számára támogatási keretet. 

Most azonban már úgy tűnik, hogy az állami támogatáson felüli bevételek fedezetet fognak 

biztosítani erre a fakultatív feladatra. 

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat jelen határozat 

kihirdetését követő 30 napon belül lehet benyújtani. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Két éve már nem tudtunk a civil szervezetek részére 

támogatást biztosítani. Mivel most adott a lehetőség javasolja, hogy támogassák az 

előterjesztést. Azt tudni lehet, hogy hány civil szervezet működik? 

Reális a 2 millió forint? 

 

Veres Imre polgármester: Reálisnak tartja. Kevesebb a civil szervezet, mint a tavalyi évben, 

mivel nem működik a sportegyesület sem, amely elég nagy támogatásban szokott részesülni. 

 

Kishonti János képviselő: Ez a 2 millió forint egész évre vonatkozik? 

  

Veres Imre polgármester: 2013. májusától - december 31-ig. 
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Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal 

kapcsolatban van e még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több 

kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Kéri a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A Pénzügyi Bizottság  az elnök javaslatát egyhangúlag 3  igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

7/2013.(IV. 29.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a civil  

szervezetek számára a támogatási keret biztosítását megtárgyalta, és a képviselő-testületnek  

elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

5/ Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. által felveendő likvid hitelhez készfizető 

kezesség vállalása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 ( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Veres Imre polgármester: A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2013.04.23-án megtartott társulási ülésén a következő döntés született: 

 

A társulás engedélyezi, hogy az üzemeltető cég maximum 50.000.000 Ft éven belüli lejáratú 

likvid hitelt vegyen fel az üzemeltetési feladatok ellátására (a lakossági szerződéskötések 

elhúzódása miatt). 

 

A hitelfelvételhez a tag önkormányzatok készfizető kezessége szükséges. A kezességet a 

tulajdoni hányad arányában állapítják meg. Az anyag képviselők felé történő kiküldést 

követően került sor az összeg megváltoztatására ( téves számítások miatt ) a 3. 160.048 Ft 

helyett, 4 492 283,- Ft erejéig kell készfizető kezességet vállalnia Nagydorognak. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: A parlamenti képviselők nem tudják leellenőrizni, hogy 

milyen döntést hoznak? Nem elvégzett szolgáltatásokért kell fizetni. 

 

Szabó J. Csabáné PÜB alelnök: És aki nem fizet? 

Van aki egyedül él és minimális a fogyasztása. 

 

Jankovics Lászlóné képviselő: Hány embernek adtak munkát? 

 

Veres Imre polgármester: Két főt alkalmaznak. 

 

Kishonti János képviselő: Elsősorban nem arról van szó, hogy nem akarnak fizetni az 

emberek, hanem arról, hogy az el nem végzett szolgáltatás után miért kell fizetni. 

Sokszor alapvető dolgokat nem tudnak megvásárolni. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Mi történik akkor, ha nem fogadjuk el? 
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Veres Imre polgármester: Nagyobb a kár abban az esetben, ha nem fogadjuk el. 

 

Kishonti János képviselő: Ha ezt elfogadjuk, akkor a többi feltételt is el kell fogadnunk. 

 

Sági János képviselő: Ha most elfogadásra is kerül, az érintett települések polgármestereinek 

valamit lépnie kellene. 

 

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

még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? Megállapítja, hogy több kérdés, 

hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Kéri a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

 

A Pénzügyi Bizottság  az elnök javaslatát egyhangúlag 3  igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

 

8/2013.(IV. 29.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Paksi  

Hulladékgazdálkodási Kft. által felveendő likvid hitelhez készfizető kezesség vállalása  

előterjesztést megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

6/ Egyebek. 

 

Egyebek napirendi pont keretében hozzászólás nem történt, az ülést Hosnyánszki Jánosné 

elnök 14.45 órakor bezárta. 

 

 

 

 

 

-Kmf- 

 

 

       

             Hosnyánszki Jánosné 

        Pénzügyi Bizottság elnöke 

  


