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

 

2/2015. (II. 11.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Talajterhelési díjról szóló önkormányzati 

rendelet megtárgyalása. 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. február 11 – én  

14.15 órakor megtartott üléséről 

 

 

Ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tanácsterme 

 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 81. 

 

Jelen vannak:  Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke 

    Feke Lajos Pénzügyi Bizottság tagja 

    Kovács Márk Pénzügyi Bizottság tagja 

 

Tanácskozási joggal  

jelen van:   Kovács György polgármester 

    dr. Sátor Vera  jegyző 

    Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 

    Príger 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 2015. évi költségvetésének I. fordulós 

tárgyalása. ( Írásos előterjesztés )  

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 
 

2/ Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása. 

 ( Írásos előterjesztés ) 

  Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

3/ Egyebek 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

 

1/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. fordulós 

tárgyalása.  

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 
Írásos előterjesztés  a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 
Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló törvényét. Rendelet tervezet összeállításakor figyelembe 

vettük a költségvetési törvény előírásait. A költségvetési tervezet tartalmazza a Nagydorogi 

Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagydorogi Szivárvány Óvoda költségvetését is. 

Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Köszönti a megjelenteket. A költségvetési bevételek 

forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, 

továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1.1. melléklet tartalmazza. A bevételek 

és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 

önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 

1.4. mellékletek mutatják be. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai 

mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. Az 

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az 

adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 

4. melléklet tartalmazza.     Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési 

céljait az 5. melléklet részletezi.      Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások 

kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. Az 

önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet 

szerint részletezi. A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri 

(közös)  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) 

létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, 

feladatonként a 9.1; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.2; 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3;  

mellékletek szerint határozza meg. 

Az önkormányzat mérleg főösszege 341 704 E Ft. 

        

Az idei évben is feladat finanszírozás rendszere szerint kapjuk az állami támogatást. 

2015. március 1. napjától lép életbe a szociális segélyezés új rendszere.  

 

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása (lakásfenntartási 

támogatás és rendszeres szociális segély) a járási hivatal hatáskörébe kerül 2015. március 1-

jétől. Ezt követően az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípust állapíthat majd meg 

a járási hivatal:  

a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és új ellátásként az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatást (a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része 

válik erre jogosulttá) 
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A módosítás az Szt. által szabályozott ellátások közül érinti továbbá az alábbiakat, ezekre 

vonatkozóan az Szt. 2015. március 1. napjától nem tartalmaz szabályozást. 

 

- lakásfenntartási támogatás 

- adósságkezelési szolgáltatás 

- méltányossági ápolási díj 

- méltányossági közgyógyellátás 

 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve tehát 2015. március 1-jétől egységesen 

települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk 

támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.  

 

Az Önkormányzat ezen a jogcímen 16 846 420.-Ft-ot kap. 

 

Tervezésünk alapján 3 havi foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadási oldala 2 116 E Ft, 

bevétele 80 %-os visszaigénylés alapján 1 693 E Ft. 

Rendszeres szociális segély kiadása 212 E Ft, bevétele 90 %-os visszaigénylés alapján 191 E 

Ft. 

Lakásfenntartási támogatás esetében a 2014. december 31-e előtt megállapított segélyek 1 

éves időtartamra szólnak, így 6 134 E Ft-ot terveztünk kiadásként, és 90 %-át bevételként. 

(5 521 E Ft-ot). 

 

Balog Attila alpolgármester: A kifizetett igények utófinanszírozottak? 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Nem, a 16 846 420,- Ft-ot előre megkapjuk, de ebből 

már le kell vonni a tavaly megállapított lakásfenntartási támogatásokra, méltányossági 

közgyógyellátásokra, FHT-kra – amíg nálunk vannak – eső, az önkormányzatot terhelő önrész 

kifizetéseket. 

 

Kovács György polgármester: A fennmaradó kb. 10 millió forint az önkormányzatnak 2015. 

március 1-től, 2015. december 31-ig áll a rendelkezésére. 

 

Kovács Márk képviselő: Ha a 10 millió forint felhasználásra kerül abban az esetben nincs 

több lehetőség a támogatásra, vagy a későbbiekben módosítható? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A véglegesítés során fog kiderülni, hogy a rendelkezésre álló 10 

millió forint mire lesz elég, de lehetőség van a módosításra. 

 

Kovács Márk képviselő: Amennyiben nem kerül felhasználásra, akkor azt vissza kell fizetni 

az állam felé? 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, vissza kell fizetni. 

 

Kovács György polgármester: Év közben látható lesz, hogy a keret hogyan alakul. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Mint polgármester úr is mondta, jelen helyzet egy 

kiinduló alap, év közben módosítható. 
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Feke Lajos képviselő: Civil keret az idei évben is csak ennyi lehet? 

 

Kovács György polgármester: Tavalyi év alapján terveztek. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A talajterhelési díj betervezése év közben fog 

megtörténni? 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Igen a későbbiekben kerül sor módosításra. 

 

Honyánszki Jánosné PÜB elnök: A fogászati szék lízingje mikor jár le? 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Tavalyi évben kifizettük, a tovább számlázásnak kell 

megtörténnie a települések felé. 

 

Kovács Márk képviselő: Ezek az adatok arányaiban megegyeznek az előző évivel? 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Igen, mivel a tavalyi év alapján terveztek. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Átadja a szót Príger József úrnak. 

 

Príger József tanácsadó: Véleményem szerint Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

2015. évi költségvetési tervezetének előterjesztése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően történt. A bevételi és kiadási előirányzatok a jelenlegi adatok, információk 

alapján megalapozottak. 

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési tervjavaslata a pénzügyi egyensúlyát a számításba 

vett bevételekből biztosítani tudja.  

Megítélésem szerint az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végleges kialakításához az 

első fordulós tárgyalásra előterjesztett számszaki adatok a szükséges információkat 

tartalmazzák. 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megköszöni Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző és 

Príger József tanácsadó munkáját. 

Megkérdezi, hogy van e valakinek még kérdése, hozzászólása, véleménye? 

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Kéri, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

A Pénzügyi Bizottság  egyhangúlag, 3  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  

tudomásul veszi a 2015. évi költségvetés beterjesztését. 

 
 

2/ Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása. 

  Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Kovács György polgármester: Nagydorogon a 2013. évben, év közben került átadásra a 

csatornahálózat, így a működés első teljes éve a 2014. év volt. 

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 11. § 

(1) bekezdése értelmében talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, 

illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt 

szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a 

díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól 

terheli. 

 

Erre és a törvény 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel a helyi vízgazdálkodási hatósági 

jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos 

megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, 

valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit az önkormányzatnak rendeletben kell 

megállapítania. Ez a felhatalmazás nem csupán lehetőséget, de kötelezettséget teremt a helyi 

jogalkotásra a fentiekben felsorolt minden kérdésben. 

 

A mellékelt rendelet-tervezet ezeket a szabályokat rögzíti. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A bevallási nyomtatványon a fogyasztók eleget tehetnek majd 

bevallási kötelezettségüknek. Ez a nyomtatvány minden évben kiküldésre kerül azon 

fogyasztóknak, akik a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján talajterhelési díj fizetésére 

kötelezettek. 

 

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

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

vélemény nem volt. 

 

Kéri, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

A Pénzügyi Bizottság  egyhangúlag, 3  igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

2/2015.(II. 11.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Talajterhelési díjról szóló előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek  egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Több hozzászólás nem lévén, az ülést Hosnyánszki Jánosné elnök 14.55 órakor bezárta. 

 

-Kmf-   

 

               Hosnyánszki Jánosné   

      Pénzügyi Bizottság elnöke   


