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

 

2/2017. (III.13. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2017. évi költségvetése 

3/2017. (III.13. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettség 

4/2017. (III.13. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

2017. évi költségvetése 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2017. március 13 – án  

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 

    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. 

 

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 2017. 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 2017. évi költségvetésének előterjesztése. 

( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 
 

4./  Egyebek. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1./ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének  

megtárgyalása.  

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Átadja a szót dr. Sátor Vera jegyzőnek. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: 2017. évben kevesebb támogatást kapunk, mivel az 

elismert hivatali létszám csökkent, ami az előterjesztésben részletesen megbontásra került.  

A 2017. évi költségvetési kiadások meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a 

járulékok képezik. A cafetéria rendszerét is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a 

törvény 59.§ (2) bekezdése alapján 2017. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja 

meg a bruttó 200.000 forintot. 

 

Kovács Márk PÜB tag: Az előterjesztés szöveges részében összesítette a bevételeket, mely 

99.727.739,- Ft, a táblázatban kimutatott 99.885.600,- Ft-tal szemben. 

 

Kovács György polgármester: Igen, 157.861,- Ft az eltérés. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: A 157.861,- Ft a 2016. évről áthúzódó 

bérkompenzáció támogatás. A táblázatban szereplő adatok jók, csak a szöveges beszámolóban 

nem került beépítésre. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: A táblázatban foglalt adatok a fontosak, azt kell, hogy elfogadja a 

pénzügyi bizottság és a képviselő-testület. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

2/2017.(III.13.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését megtárgyalta, és a 

képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

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 képviselő-testületnek a saját bevételi összegét, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit  - évente – 

legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. 

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 (adósságvállalási lehetőség felső határa).  

 

Feke Lajos PÜB tag: Ez egy kötelező feladat. 

 

dr. Sátor Vera jegyző: Igen, mindenkinek el kell fogadnia. 

 

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: 

 

 

3/2017.(III.13.) Pénzügyi bizottsági határozat:  

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az 

önkormányzat egyes saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegére vonatkozó előterjesztését 

megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 
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3./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének előterjesztése.  

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Az Országgyűlés a 2016. évi XC. törvénnyel elfogadta 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényét. Költségvetés 

összeállításakor figyelembe lettek véve a költségvetési törvény előírásai. 

Átadja a szót Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőnek. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Költségvetési tervezetünk tartalmazza a Nagydorogi 

Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagydorogi Szivárvány Óvoda és Konyha költségvetését 

is. A költségvetési bevételek, kiadások az előterjesztésben és a mellékletekben részletesen 

kimutatásra kerültek. 

A február 15-én tárgyalt költségvetési tervezet módosításra került a KUBOTA M6060 CAB 

típusú erőgép és a hozzá tartozó munkagépek beszerzése megvalósításához szükséges 10 

millió,- Ft összegű önerővel. 

A közfoglalkoztatottak vonatkozásában 10 fő lett betervezve, mely 95 %-os támogatottságú. 

A Paksi Kistérségi Társulás 2015. évi elszámolása során kimutatta, hogy az 

Önkormányzatnak 7.140.718,- Ft fizetési kötelezettsége van. Az egyeztetéseket követően 

megállapodás született, melynek értelmében a fenti összeget 34 hónap alatt fizeti vissza az 

önkormányzat. Ez havonta a tény évi hozzájárulás mellett 210. 021,- Ft kiadást 

eredményezett. 

Összességében a Paksi Többcélú Kistérség részére havi 906.000 forint kerül átutalásra., 

melynek törlesztése 2019. októberig tart. Ez az összeg a Kistérség részéről történő  

elszámolást követően változhat. 

 

Feke Lajos PÜB tag: Az óvodához és a konyhához tavalyi évben is hozzájárultunk. 

2017-es évben is hozzá kell járulnia az önkormányzatnak? 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Beterveztük, de, hogy mi lesz a tényleges kiadás azt 

egyelőre nem lehet tudni. 

 

Príger József tanácsadó: A 2017. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső 

finanszírozást szolgáló bevétel, azaz adósságot keletkeztető ügylet tervezésére nem volt 

szükség.  

A rendelet-tervezet a bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és a felhalmozási célú 

bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten tartalmazza. 

A költségvetési tervjavaslatban figyelembe vett bevételek a számításba vett működési és 

felhalmozási feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják, több évre kiható kötelezettségeket 

nem tartalmaz. 

 

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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Kéri, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

4/2017.(III.13.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetését megtárgyalta, és a 

képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

 

 

4./ Egyebek. 

 

Az egyebek napirendi ponton belül hozzászólás nem volt, az ülést Hosnyánszki Jánosné elnök 

14.50 órakor bezárta. 

 

 

-Kmf-   

 

        

 

   Hosnyánszki Jánosné             Feke Lajos 

Pénzügyi Bizottság elnöke     Pénzügyi Bizottság tagja 


