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

 

5/2016. (II.22. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

2016. évi költségvetési rendeletének 

megtárgyalása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2016. február 22 – én  

14.45 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:   dr. Sátor Vera jegyző 

    Kovács György polgármester 

    Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 

    Príger József tanácsadó 

   

   

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. 

 

 

A Pénzügyi Bizottság az elnök napirendi javaslatát egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint: 

 

NAPIREND: 

 

 

1/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének 

megtárgyalása. (Írásos előterjesztés)  

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

2/ Egyebek. 
 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének 

megtárgyalása.   

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Az Országgyűlés a 2015. évi C. törvénnyel elfogadta 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényét. Költségvetési tervezet 

összeállításakor figyelembe vettük a költségvetési törvény előírásait. 

Átadja a szót Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőnek. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: 2016. évben a költségvetés adatait forintban szükséges 

megadni. 

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. 

 

Feke Lajos PÜB tag: A február 15-i előterjesztéshez képest módosításként mutatkozik, hogy  

a Nagydorog Nagyközség Bora elismerő cím birtokosának adományozható jutalom összege  

-40.000,- Ft/fő-, betervezésre került. 
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Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megköszöni Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőnek a 

szóbeli kiegészítését. Felkéri Príger József urat, hogy véleményezze a rendelet tervezetet. 

 

Príger József tanácsadó: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési 

rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. 

Tartalma összhangban van a jogszabályi és szakmai követelményekkel. A bevételi és kiadási 

előirányzatok a jelenlegi adatok, információk alapján megalapozottak.  

A költségvetési tervjavaslatban figyelembe vett bevételek a számításba vett működési és 

felhalmozási feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják, több évre kiható kötelezettségeket 

nem tartalmaz. Az önkormányzat rendelkezik pénzmaradvánnyal, melyről később fog döntést 

hozni a képviselő-testület. A 2015-2016. évi adatok alapján megállapítható, hogy az 

önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. 

 

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: 

 

 

5/2016.(II.22.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletét 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 


