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

 

5/2017. (V.30. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2016. évi költségvetésének 

módosítása 

6/2017. (V.30. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2017. évi költségvetésének 

módosítása 

7/2017. (V.30. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2016. évi zárszámadása 

8/2017. (V.30. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

2016. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 

9/2017. (V.30. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

2017. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 

10/2017. (V.30. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési 

zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2017. május 30 – án  

14.00 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 

Orova Renáta 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. 

 

 

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 

módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

2/  A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 

módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

3/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása. 

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

4/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló  

2/2016. ( II.24.) Önkormányzati rendelet módosítása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 
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5/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  

1/2017. ( III.14.) Önkormányzati rendelet módosítása. (Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

6/ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 
7/ Egyebek. 

 

 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 
 

1/  A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

módosítása.  

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A 2016. éves önkormányzati beszámolóhoz, illetve a 

teljesítési adatokhoz kapcsolódóan a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetését  módosítani szükséges.  

Bevételi előirányzatot módosította a választásra kapott támogatás 2 400 141 Ft,  

177 390  Ft összeggel módosult a házasságkötés lebonyolításáért fizetett igazgatási díj, 414 E 

Ft-tal az előző évi pénzmaradvány. Az egyéb működési bevétel, a kamatbevételek, és a 

finanszírozási bevételek a teljesítési adatok összegével módosultak. 

Összes bevételi előirányzat változás: 2.340.715 Ft. 

 

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: 

 

 

5/2017.(V.30.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés módosítását megtárgyalta, 

és a képviselő-testületnek, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Határidő: azonnal 
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2/  A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 

módosítása.  

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Hosnyászki Jánosné PÜB elnök: A 2017. évi Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetését módosítani szükséges. Felkéri Orova Renáta pénzügyi ügyintézőt egy –két 

mondatban indokolja meg a költségvetés módosítását. 

 

Orova Renáta pénzügyi ügyintéző: A módosításra azért került sor, mert a köztisztviselők 

részére az állam által nyújtott bérkompenzáció összegét be kell tervezni a költségvetésbe 

mind kiadási, mind bevételi oldalon, melyet minden hónapban az államkincstár külön listán 

közöl. Valamint a köztisztviselők személybeli cseréje, az illetmények változása miatt.  

 

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: 

 

 

6/2017.(V.30.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés módosítását megtárgyalta, 

és a képviselő-testületnek, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

3/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása. 

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A 2016. évi önkormányzati beszámolókhoz, illetve a 

teljesítési adatokhoz kapcsolódóan el kell fogadni a közös hivatal zárszámadását is, melynek 

adatait az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

7/2017.(V.30.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

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

képviselő-testületnek, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

4/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló  

2/2016. ( II.24.) Önkormányzati rendelet módosítása. 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Az eredeti költségvetés 349 885 909 Ft főösszeggel került 

elfogadásra. 

Az  I. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 449 677 888 Ft-ra változott.  

A II. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 509 573 701 Ft. 

 

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

 

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: 

 

 

8/2017.(V.30.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2/2016. ( II.24. ) önkormányzati rendelet  

módosítását megtárgyalta, és a képviselő-testületnek, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Határidő: azonnal 
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5/ A Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  

1/2017. ( III.14.) Önkormányzati rendelet módosítása. 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Az eredeti költségvetés 446 049 293 Ft főösszeggel került 

elfogadásra. 

Az  I. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 447 877 891 Ft-ra változott .  

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

A részletes tájékoztatások az előterjesztésben és a mellékletekben kimutatásra kerültek. 

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: 

 

 

9/2017.(V.30.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 1/2017. ( III.14. ) önkormányzati rendelet  

módosítását megtárgyalta, és a képviselő-testületnek, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

6/ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása.  

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 
Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogkörében 

eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról köteles rendeletet alkotni. 

Rendelet tervezet tartalmazza a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagydorogi 

Szivárvány Óvoda költségvetésének teljesítését 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 
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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 önkormányzatnak 2016.évben a rendelkezésre álló bevételei fedezték a 

felmerült kiadásait. Fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett. Hitel felvételére nem 

volt szüksége. 

Feke Lajos PÜB tag: Príger úr anyagában olvasta, hogy az önkormányzatnak december 31-

én 106 950 E/Ft pénzállománya volt. Ezt az adatot a táblázatban nem találta. 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: A 106 milliós pénzállomány pénztár és a bank záró 

egyenlege összesen. 

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: 

 

 

10/2017.(V.30.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról szóló rendeletet   

megtárgyalta, és a képviselő-testületnek, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 
7/ Egyebek. 

 

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 


