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

 

2/2016. (II.15. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2016. évi költségvetése 

3/2016. (II.15. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei 

4/2016. (II.15. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

Fogorvosi térítési díjak 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2016. február 15 – 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 

Balog Attila 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 2016. évi költségvetésének  

megtárgyalása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

2/  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

3/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének előterjesztése.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

4/ Fogorvosi térítési díjak megállapítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

5/ Egyebek. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

 

1/  A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének  

megtárgyalása.  

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 Írásos előerjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal éves 

költségvetése Nagydorog Nagyközség Önkormányzata – mint a közös hivatal székhelye- 

költségvetésének részét képezi.  

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

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: 2016. évben forintban kell elkészíteni a beszámolót. 

A bevételek kiadások alakulását az előterjesztésben és a mellékletekben részletesen 

kimutatatta. Részéről egyéb szóbeli kiegészítés nincs. 

 

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: 

 

 

2/2016.(II.15.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését megtárgyalta, és a 

képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 
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2/  Nagydorog Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása. 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése értelmében az 

önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési 

kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem 

haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. 

A képviselő-testületnek a saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit  - évente – legkésőbb a költségvetési rendelet 

elfogadásáig kell megállapítani. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e 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: 

 

 

3/2016.(II.15.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségek megállapítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és a képviselő-

testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 
 

3/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének előterjesztése.  

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, hogy 

szóban is tájékoztassa a Pénzügyi Bizottság tagjait az előterjesztésben foglaltakról. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az Országgyűlés a 2015. évi C. törvénnyel elfogadta 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényét. Költségvetési tervezetünk 

összeállításakor figyelembe vettük a költségvetési törvény előírásait. 

 

2016. évben a költségvetés adatait forintban szükséges megadni. 
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Költségvetési tervezetünk tartalmazza a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal és 

a Nagydorogi Szivárvány Óvoda költségvetését is.  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 2016. 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 349 885 909 .-Ft 

        

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

 
Önkormányzati hivatal működésének támogatása -fajlagos összeg-: 4 580 000 forint/fő. 

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások 

elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. Közös önkormányzati hivatal 

esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. 

Kiszámoltuk az elismert köztisztviselői létszámot, amely 19,38 fő, és felszorozva a fajlagos 

összeggel 88 760 400 Ft-ot kaptunk.  

 

Helyi adók vonatkozásában nem csak a befolyt összeget hanem a kintlévőséget is be kell 

tervezni. 

A közalkalmazott dolgozóknak havi nettó 6 000 Ft étkezési hozzájárulást terveztünk. 

Személyi juttatásunkat jelentősen növeli a közfoglalkoztatottak bére, amelyet egyenlőre 

becsült adattal terveztük. 10 fő június 30-ig lesz foglalkoztatva 100 %-os támogatás mellett. 

Ezen felül átlag 20 fővel számoltunk egész évre 85%-os támogatással. Így 

önkormányzatunknak a tervek szerint 4 312 365 Ft-tal kell hozzájárulni a foglalkoztatáshoz, 

mely összeg elszámolható a települési hozzájárulás között. 

A Közös Hivatal létszáma 24 fő.  Törvény szerinti járandóságaik tervezésre kerültek. A 

köztisztviselők részére bruttó 200 E Ft cafetériát terveztünk. 

Az óvoda esetében 8 fő óvónő és 4 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens illetménye 

található a személyi juttatásoknál. Konyhánál pedig 6 fő konyhai dolgozó és 1 fő élelmezés 

vezető.   
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Külső személyi juttatásoknál 241 000 Ft reprezentációs kiadás is található. Ez a 

korábbi években a dologi kiadások között szerepelt. 

Fogászat vonatkozásban egész évre terveztünk. 

 A civil szerveteknél a tervezett összeg 2500 ezer forint. 

Beruházásnál a térfigyelő kamerát és az önkormányzati parkolót terveztük be. Az év közbeni 

beruházásokra majd költségvetés módosítás során kerül sor. 

Kovács György polgármester: Év közbeni módosítás azért szükséges, mert mínuszba nem 

tervezhetünk. 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: 2015. december hónapban megkaptuk a konyha 

felújítására és tárgyi eszközeire a támogatást. Ez pénzmaradványunkban szerepel. Beszámoló 

leadása után költségvetésünk főösszegét módosítani kell a pénzmaradvány összegével. Ez 

akkor fog megjelenni kiadási oldalon is. 

 

Balog Attila alpolgármester: Az óvoda esetében az önkormányzatnak hozzá kell tennie? Ez 

miből adódik a jubileumi jutalomból? 

 

Bonyai Józsené pénzügyi ügyintéző: Igen. 

 

Feke Lajos PÜB tag: A temetőre milyen mértékű támogatást szoktunk kapni? 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Kb. 380 ezer forintot.  

 

Kovács Márk PÜB tag: Korábban volt róla szó, hogy a hulladéklerakó telepet a rekultiváció 

után zöldterületté alakították, és annak fenntartása a jövőben az önkormányzat feladata lesz. 

 

Kovács György polgármester: Valóban volt róla szó, de csak belterületre vonatkozóan van 

támogatás, melyre 2014-es évi adatok alapján kerül sor. A volt hulladéklerakó telep viszont 

külterületen helyezkedik el. Több esetben próbálta felvenni egy céggel a kapcsolatot a 

támogatás végett, de ezidáig eredménytelenül. 

 

Kovács Márk PÜB tag: Egyében belül nem lehet betervezni ? 

 

Kovács György polgármester: Finanszírozás keretében szeretné megoldani. 

 

Feke Lajos PÜB tag: Szociális juttatásra elég lesz a 21 millió forint? 

 

Kovács György polgármester: Véleménye szerint igen. 

 

Feke Lajos PÜB tag: Talajterhelési díjra vonatkozó tervezet elfogadható? 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Igen, ugyanis a kintlévőségeket is be kell tervezni. 

 

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. 
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Kérem, hogy Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének  

beterjesztését tudomásul venni szíveskedjenek. 

 

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

tudomásul veszi Nagydorog Nagyközség Önkormányzata  2016. évi költségvetés 

beterjesztését. 

 

 

4/ Fogorvosi térítési díjak megállapítása.  

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

Hosnyánszki Jánosné PÜB tag: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény szabályozza az egészségbiztosítási ellátásra jogosultak körét, az 

egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásait.  

A törvény meghatározza a térítésmentesen és a részleges térítés mellett igénybe vehető 

egészségügyi szolgáltatásokat.  

 

Az egészségügyi szolgáltató (fogászati alapellátás esetében az önkormányzat) a hatáskörében 

megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének 

rendjét, valamint a megállapított térítési díj mérséklésére, elengedésére vonatkozó 

rendelkezéseket szabályzatban állapítja meg.  

 

A fogászati alapellátás egyes térítési díjai 2006. évben meghatározásra kerültek, azok 

felülvizsgálatára azóta nem került sor, továbbá a fent említett díjak meghatározása előtt az 

azokat megalapozó szabályzat elfogadása nem történt meg. 

 

Ennek érdekében – egyeztetve a fogorvossal – a mellékelt szabályzat tervezetet kerül 

előterjesztésre. 

 

Feke Lajos PÜB tag: Tudatosítani kell a lakossággal, hogy milyen szolgáltatás lesz ingyenes. 

 

Kovács György polgármester: Természetesen tájékoztatva lesz a lakosság arról, hogy mely 

szolgáltatás a táblázatban nem szerepel az ingyenes. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A képviselő-testület által elfogadásra kerülő díjak addig hatályosak, 

amíg nincs vállalkozó orvos, ugyanis azt követően Ő szabja meg a díjakat. 

 

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: 
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4/2016.(II.15.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 

Fogorvosi térítési díjak megállapítása napirendi pontot 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             Feke Lajos 

Pénzügyi Bizottság elnöke     Pénzügyi Bizottság tagja 


