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

 

3/2015. (III. 9.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

2015. évi költségvetési rendeletének 

megtárgyalása. 

4/2015. (III. 9.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

A kiadások készpénzben történő 

teljesítésének esetei meghatározásáról 

szóló önkormányzati rendelet 

megtárgyalása. 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. március 9 – én  

14.30 órakor megtartott nyilvános 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 

     

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 költségvetési rendeletének 

megtárgyalása. Írásos előterjesztés  

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

2/  A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei meghatározásáról 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 költségvetési rendeletének 

megtárgyalása.  

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 
Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Az Országgyűlés a 2014. évi C. törvénnyel elfogadta 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényét. Rendelet tervezet 

összeállításakor figyelembe lettek véve a költségvetési törvény előírásai. 

A Pénzügyi Bizottság 2015. február 11-én I. fordulóban már tárgyalta a 2015. évi 

költségvetést. 

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

meg. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az előterjesztés összességében ugyanaz, mint ami a 

február 11-i ülésre kiküldésre került. 

Munkaügyi Központtól 10 fő kerül foglalkoztatásra, melyhez jelenleg 20 %-os önerőt kell 

biztosítani. Az önerő költségvetésbe beépítésre került. 

 

Kovács Márk képviselő: Elég lesz ennyi ember? 

 

Kovács György polgármester: Véleménye szerint igen, mivel a tanfolyamot elvégzőket is 

alkalmazni kell, a 10 főn felül. 

 

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, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

3/2015.(III. 9.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletét megtárgyalta, és a 

képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 



 5 

2/  A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei meghatározásáról szóló 

önkormányzati rendelet megtárgyalása.  

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Hosnyásnzki Jánosné PÜB elnök: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. 

§ (6) bekezdésében foglaltak értelmében a települési önkormányzatok kötelesek meghatározni 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. Átadja a szót Kovács György 

polgármester úrnak. 

 

Kovács György polgármester: Az Áht. 85. §-a kimondja, hogy a „bevételek beszedésekor, 

kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A 

kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben 

kerülhet sor.” Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) 

Korm 148. § (1)-(3) bekezdése részletezi a központi költségvetési szervek készpénzben 

történő kifizetéseinek körét. A kisösszeg értékhatárát tekinthetjük 100 000 Ft-nak, abból 

kiindulva, hogy a mindenkori költségvetési törvény szabályozza a kisösszegű követelés 

értékhatárát. 

A számviteli politika kötelező eleme a pénzkezelési szabályzat, ahol részletezésre kerül a 

kifizetések rendje, valamint a készpénzben történő kifizetések konkrét esetei is.  

A házipénztárból való kifizetések eseteinek lehetséges körét az előforduló leggyakoribb 

esetek figyelembe vételével állapítottuk meg. A rendelet kizárólag a kifizetés jogcímeit 

tárgyalja.  

 

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: 

 

4/2015.(III. 9.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei meghatározásáról szóló önkormányzati 

rendeletet 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   


