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

 

9/2013. (IX. 9.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

a  Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal  

2013. évi költségvetés módosításáról 

10/2013. (IX. 9.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata  

2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.  

(III.6. ) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

11/2013. (IX. 9.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

az önkormányzat fél éves gazdálkodásáról  

szóló beszámolójáról 

12/2013. (IX. 9.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

közterületek használatáról  

szóló rendeletről 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2013. szeptember 9- én  

14.30 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. Orova Dániel  aljegyző 

    Böndörné Jaksa Judit alpolgármester 

    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/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása. 

 ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

2/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013. (III.6. ) önkormányzati rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 

3/ Beszámoló az önkormányzat féléves gazdálkodásáról. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
 

4/ A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
 

5/ Egyebek. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

 

1/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása. 

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, 

amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az I. félévi gazdálkodásról szóló önkormányzati 

beszámolókhoz, illetve a teljesítési adatokhoz kapcsolódóan a Nagydorogi Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetését is módosítani szükséges, amiről az öt 

önkormányzatnak határozatot kell hoznia.  

A módosítás indoka az, hogy a köztisztviselők részére az állam által nyújtott bérkompenzáció 

összegét be kell tervezni a költségvetésbe mind kiadási, mind bevételi oldalon. Ez az összeg 

az önkormányzatnak plusz kiadással nem jár, ezt az állam e célra teljes egészében átutalja. A 

bérkompenzációra az a közszférában dolgozó jogosult, akinek a 16%-os adókulcs bevezetése 

miatt csökkent a fizetése. 

 

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: 

 

9/2013.(IX. 9.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a  

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés módosítását megtárgyalta, 

és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 
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2/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013. (III.6. ) önkormányzati rendelet módosítása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, 

amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az eredeti költségvetés 966 546 E Ft főösszeggel 

került elfogadásra. 

Az  I. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 1 024 398 E Ft-ra változott .  

 

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

        

Bevételi főösszeg: 

 

Saját hatáskör:   

 

1. Intézményi működési bevételek     +         3 309 E Ft 

 

2.Támogatás értékű működési bevétel:    +            38 E Ft 
 

3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel:    +    57 811 E Ft 

4. Hitel felvétel:       -     11 148 E Ft 

 

5. Intézmény finanszírozás:      + 6 391 E Ft 

 

Előirányzat változás Bruttó :    + 56 401 E Ft 

Előirányzat változás Nettó:                + 50 010 E Ft 

      

 

Kormány hatáskör: 

 

1. Önkormányzat működési célú költségvetési támog.:  +    6 123 E Ft 

 

2.Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támog.:  +  1 719 E Ft 

 

 

Előirányzat változás:     +  7 842  E Ft 

 

Bevételi összes előirányzat változás Bruttó:  +  64 243  E Ft 

Bevételi összes előirányzat változás Nettó:  +  57 852  E Ft 
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Kiadási főösszeg részletezése: 

 

Saját hatáskör: 

 

1.Személyi juttatások      +  3 189  E Ft 

 

2.Munkaadókat terhelő járulékok    +     578 E Ft 

 

3. Dologi kiadások      -     598 E Ft 

 

 

4. Támogatás értékű működési kiadás   +     430 E Ft    

 

5.Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre:    +   320 E Ft 
 

6.Ellátottak pénzbeli juttatásai:    -      572 E Ft 

 

7. Működési célú tartalék:     + 47 659 E Ft 

 

8. Beruházási kiadások:     -        996 E Ft   

 

9.Intézmény finanszírozás     +   6 391 E Ft 

 

Előirányzat változás Bruttó:   +     56 401  E Ft 

Előirányzat változás Nettó:    +     50 010  E Ft 

 

Kormány hatáskör részletezése: 

 

1. Személyi juttatások:                +    2 591 E Ft 

2. Munkaadókat terhelő járulékok:             +       617 E Ft 

3.Beruházási kiadások ÁFÁ-val:              +    1 719 E Ft 

4. Dologi kiadások (szerkezetátalakítási tart.)  +   1 960 E Ft  

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai:    +     955 E Ft 

 

Előirányzat változás:         +  7 842 E Ft 

Kiadási összes előirányzat változás Bruttó: +   64 243 E Ft 

Kiadási összes előirányzat változás Nettó: +   57 852 E Ft 

 

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

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

vélemény nem hangzott el. 
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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: 

 

10/2013.(IX. 9.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága  

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.6. )  

önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra  

javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

3/ Beszámoló az önkormányzat féléves gazdálkodásáról.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, 

amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Veres Imre polgármester: Az önkormányzat költségvetésének 2013. I. féléves helyzetéről  

készített tájékoztató bemutatja a helyi önkormányzat előirányzatainak alakulását. 

2013.évtől átalakult az önkormányzati feladatellátás, és a finanszírozási rendszer is. Erre 

mutat rá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 117.§-

118.§-a. Az önkormányzatnak az első félévben rendelkezésre álló bevételei fedezték a 

felmerült kiadásait. Fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett, hitelfelvételre nem 

került sor. 

         

Kishonti János képviselő: A működési kiadások alakulásánál kimutatásra került a 

részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása és a helyettesítési díj.  

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Részmunkaidőben dolgozik a Závodiné Czigler 

Erzsébet és Gárdonyi Ákos. 

Helyettesítési díj pedig a védőnőknél van. 

 

Kishonti János képviselő: Nyelvpótlék? 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Lakner Magdolna részére került megállapításra. 

 

Kishonti János képviselő: Közlekedési költségtérítés mit foglal magába? 
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Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: A köztisztviselők munkába járását. 

 

Kishonti János képviselő: És az óvoda esetében? 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Továbbképzés útiköltsége, és a Kasos Angéla óvónő 

bejárása. 

Príger József könyvvizsgáló: A félév során a rendelkezésre álló bevételek teljes mértékben 

fedezték a felmerült kiadásokat. Az önkormányzat a fizetési kötelezettségeinek folyamatosan 

eleget tett, határidőn túli rendezetlen tartozásai nincsenek. 

Az önkormányzat a beszámolási időszakban finanszírozási hitel igénybevétele nélkül 

gazdálkodott. Mindezek figyelembevételével az önkormányzat az első félévi gazdálkodás 

során a működőképességét biztosította.  

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása, 

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

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző és Príger József könyvvizsgáló munkáját. 

 

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: 

 

11/2013.(IX. 9.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az 

önkormányzat fél éves gazdálkodásáról szóló beszámolóját megtárgyalta és a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 
 

4/ A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása.  

 Előadó: Veres Imre polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Felkéri Veres Imre polgármester urat, amennyiben 

szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 
 

Veres Imre polgármester: Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának jelenleg egy olyan 

rendelete van, amely a közterületek használatának rendjét szabályozza: az önkormányzati 

tulajdonú közutak nem közlekedési célú használatáért fizetendő díjak mértékéről, illetve 

csupán a köztisztaság fenntartásáról szóló, még 1991-ben megalkotott rendelet tartalmaz 

néhány általános rendelkezést. 
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Úgy vélem, a település nagysága, az ügyek gyakorisága, jellege mára elodázhatatlanná 

teszi, hogy ezeket egyértelműen, mindenki számára átláthatóan szabályozzuk.  

 

A rendelet előkészítésekor megpróbáltuk sorra venni mindazon élethelyzeteket, melyek során 

rendeltetéstől eltérő közterület-használat valósulhat meg. Ennek ellenére a gyakorlatban 

könnyen előfordulhatnak olyan közterület-használati kérelmek, melyeknek tárgyát a rendelet-

tervezet nem fedi le. Így a jogalkalmazás nyomán a rendelet ezen §-a a későbbiekben  

pontosabbá válhat. 

Mivel a közterület-használat gyakori ügytípusnak tekinthető, célszerű a képviselő-testületet a 

törvény erejénél fogva megillető, engedélyezési hatáskört a polgármesterre delegálni.  

A közterület-használati engedély elméletileg akár határozott, akár határozatlan időre kiadható 

volna. Javaslom, hogy ilyen engedélyeket csak határozott időre, legfeljebb egy évre adjunk 

ki, azzal, hogy az engedély új eljárásban meghosszabbítható, ha annak feltételei fennállnak.  

A közterület használatát szabályozó rendelet megalkotásának célja kettős – a rendezett 

településkép kialakítása és a bevételnövelés -, mégis indokolt bizonyos kör számára 

mentességet biztosítani a díjfizetési kötelezettség alól. 

 

Mivel a rendeletnek nem elsősorban a szankcionálás, hanem a rend fenntartása és megőrzése 

a célja, amit a szabályos közterület-használat csak elősegíthet, javaslom, hogy a szabálytalan 

használónak adjuk meg az önkéntes jogkövetés lehetőségét. Amennyiben ezzel nem kíván 

élni, úgy viszont sort kell keríteni vele szemben a hátrányos jogkövetkezmények 

alkalmazására. 

 
 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A közterület használatáról szóló rendelet 

díjtételeinél a haszongépjárműveknél a buszokra, valamint a teher és áruszállításra vonatkozó 

gépjárművekre is vonatkozik a díjtétel?  

 

Veres Imre polgármester: Ha munkaidő végén leáll, és reggel munkába indul, arra nem 

vonatkozik. 

 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: A buszvezetőknek kell engedély kérniük? 

 

Veres Imre polgármester: A mellékletek tartalmazzák az eljárás menetét. 

 

 

Kishonti János képviselő: A mozgóárusításra, szolgáltató tevékenységre vonatkozik a 

díjtétel? 

 

dr. Orova Dániel aljegyző: Nem, törlésre kerül. 

 

Mint polgármester úr is mondta nem a szankció a cél, hanem a rend fenntartása. 

 

Kishonti János képviselő: Télen előfordul, hogy a disznóvágást az utcán végzik, ez nem túl 

célszerű. 

 

Veres Imre polgármester: Kéri, tájékoztassák konkrétan kiről van szó, hogy a jövőben meg 

tudják előzni ezeket a dolgokat. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Szomszédok egymás közötti problémája: a tuja 

beárnyékolja a kertet, illetve elszívja a nedvességet a növények elől. Mi a teendő? 
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dr. Orova Dániel aljegyző: A Helyi Építészeti Szabályzatban meg kell nézni, hogyan vannak 

ezek a dolgok leszabályozva. 
 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megkérdezi, hogy 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: 

 

12/2013.(IX. 9.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata közterületek használatáról szóló rendelet tervezetet 

megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

 

5/ Egyebek. 

 

 

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

elnök 15.00 órakor bezárta. 

 

 

 

 

 

-Kmf- 

 

 

       

             Hosnyánszki Jánosné 

        Pénzügyi Bizottság elnöke 

  


