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

 

13/2013. (X. 28.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

a  Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal  

2013. évi költségvetés módosításáról 

14/2013. (X. 28.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata  

2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.  

(III.6.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

15/2013. (X. 28.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

az önkormányzat háromnegyed éves  

gazdálkodásáról szóló tájékoztatójáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2013. október 28- án  

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  jegyző 

    Böndörné Jaksa Judit alpolgármester 

    Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző    

     

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/ Tájékoztató az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról.  

( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Veres Imre polgármester 
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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: A háromnegyed éves 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 pluszkiadással 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. A közös hivatal munkabér átutalása a nagydorogi 

önkormányzat számlájáról történik. Ezt, mint intézmény finanszírozást könyveljük. A 

teljesítési adatokat figyelembe véve kellet az intézmény finanszírozás előirányzatát 9 641 E 

Ft-tal növelni, mely összeggel a működési célú pénz átvétel előirányzat sorát csökkentettük. 

Természetesen a közös hivatal számlájáról visszautalásra kerül a nagydorogi önkormányzat 

számlájára a többletfinanszírozás összege. 

A módosított költségvetést az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

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: 

 

13/2013.(X.28.) 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.  

A II. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 1 018 042 E Ft lett. 

 

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

        

Bevételi főösszeg  részletezése: 

 

Saját hatáskör:  

 

Támogatás értékű működési bevétel:    -       9 641 E Ft 
 

 Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHt-n kívülről:   +      4 747 E Ft 

 Hitel felvétel:        +        250 E Ft 

 

 Intézmény finanszírozás:      +   2 409 E Ft 

 

Előirányzat változás Bruttó :    - 2 235 E Ft 

Előirányzat változás Nettó:                - 4 644 E Ft 

      

Kormány hatáskör: 

 

 

1. Önkormányzat működési célú költségvetési támog.:  -     1 712 E Ft 

 

 

Előirányzat változás:     -  1 712 E Ft 

 

Bevételi összes előirányzat változás Bruttó:  -   3 947 E Ft 

Bevételi összes előirányzat változás Nettó:  -   6 356  E Ft 
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Kiadási főösszeg részletezése: 

 

Saját hatáskör: 

 

1.Személyi juttatások      +  478  E Ft 

 

2.Munkaadókat terhelő járulékok    +  107 E Ft 

 

3. Dologi kiadások      -    1 989 E Ft 

 

4. Támogatás értékű működési kiadás   +    2 896 E Ft   

 

5.Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre:    +   1 800 E Ft 
 

6. Működési célú tartalék:     -  12 933 E Ft 

 

7. Felújítási kiadások:                         +   4 997 E Ft   

 

8.Intézmény finanszírozás        +   2 409 E Ft 

Előirányzat változás Bruttó:   - 2 235 E Ft      

Előirányzat változás Nettó:    -  4 644 E Ft     

 

Kormány hatáskör: 

  

1. Személyi juttatások:                 -    2 923 E Ft 

2. Munkaadókat terhelő járulékok:             -     1 082 E Ft 

3. Dologi kiadások (szerkezetátalakítási tart.)  +   2 293 E Ft  

 

Előirányzat változás:         -  1 712 E Ft 

Kiadási összes előirányzat változás Bruttó: -      3 947 E Ft 

Kiadási összes előirányzat változás Nettó: -      6 356 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. 

 

 

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: 
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14/2013.(X. 28.) 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/ Tájékoztató az önkormányzat háromnegyedéves 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: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 

87. §. /1/ bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 

háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a 

képviselő testületet. 

Az önkormányzat költségvetésének 2013. háromnegyed éves 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.E törvény 85.§-ának (1) bekezdése alapján önkormányzataink 2013.január 1-jei 

hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Nagydorogi 

Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.2013.január 1-től az általános iskolánk 

fenntartása átkerült a Klebensberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá.Óvodánk 

Nagydorogi Szivárvány Óvoda néven működik, melyhez hozzátartozik a konyha működtetése 

is. 

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

adatokat tartalmaz az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az 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 tévő felhalmozási kiadásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

A 7. számú melléklet a működési célú bevételek és kiadások mérlegét, a 8. számú melléklet a 

felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét mutatja be. 

Az önkormányzatunk rendelkezésre álló bevételei fedezték a felmerült kiadásokat. Fizetési 

kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett. 

 

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 munkáját. 
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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: 

 

 

15/2013.(X. 28.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az 

önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját megtárgyalta és a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

Több hozzászólás nem történt, az ülést Hosnyánszki Jánosné elnök 14.50 órakor bezárta. 

 

 

 

 

 

-Kmf- 

 

 

       

             Hosnyánszki Jánosné 

        Pénzügyi Bizottság elnöke 

  


