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

5/2009. (IV. 21.) Pénzügyi bizottsági
határozat

A 2008. évi költségvetési rendelet
módosítása

6/2009. (IV. 21.) Pénzügyi bizottsági
határozat

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési
zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása

mailto:nagydorogonk@axelero.net
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JEGYZŐKÖNYV

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2009. április 21-én
15.30 órakor megtartott soron következő nyilvános üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nagydorog, Kossuth L. u. 81.

Jelen vannak: Szabó József Csabáné
Kishonti János pénzügyi bizottsági tagok

Tanácskozási joggal
jelen van: Dobri István polgármester

Veres Imre alpolgármester
dr. Sátor Vera  jegyző
Zsinkó Lajos okleveles könyvvizsgáló
Balogh Zoltánné gazdasági ügyintéző

dr. Sátor Vera jegyző: Jankovics László elnök úr előre nem látható ideig tartó
akadályoztatás miatt a Pénzügyi Bizottság  ülésén nem tud részt venni.
Az ülés napirendi pontjának megtárgyalása érdekében döntést kell hozni a levezető elnök
személyére vonatkozóan, tekintettel arra, hogy az elnök helyettesítése nincsen leszabályozva.

Szabó József Csabáné: Kishonti Jánost javasolom levezető elnöknek.

A Pénzügyi Bizottság Szabó József Csabáné javaslatát egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Kishonti János levezető elnök: Pénzügyi Bizottság ülését megnyitja, megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert a megválasztott 3 főből 2 fő megjelent.
Javasolja az írásos meghívóval azonos napirend elfogadását, továbbá Szabó József Csabáné
bizottsági tag jegyzőkönyv hitelesítéssel történő megbízását.

A Pénzügyi Bizottság a levezető elnök napirendi javaslatát, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő
személyére tett javaslatot egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

elfogadja, az alábbiak szerint:

NAPIREND:

1./ A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.
( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

2./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet
megalkotása. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

3./ Egyebek
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA.
Előadó: Dobri István polgármester
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kishonti János levezető elnök: Felkéri Balogh Zoltánnét az előterjesztés ismertetésére.

Balogh Zoltánné: Tájékoztatja a Pénzügyi Bizottságot, hogy a rendelet módosítások
pénzügyi változásai az előterjesztésben, valamint a mellékelt táblázatokban részletesen
kimutatásra kerültek. Szóbeli kiegészítés részéréről nincs.

Hozzászólás, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Kishonti János levezető elnök: Az írásos előterjesztés, valamint a rendelet tervezet részletes,
áttekinthető. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítást alkalmasnak tartja és javasolja a
Képviselő-testület elé történő előterjesztésre.

A Pénzügyi Bizottság a levezető elnök javaslatát egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint:

5/2009.(IV. 21.) Pénzügyi bizottsági határozat:
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek a 2008. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását a mellékelt
előterjesztés alapján.

Határidő: 2009. 04.21.
Felelős: Pénzügyi - Bizottság elnöke

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ
RENDELET MEGALKOTÁSA.
Előadó: Dobri István polgármester
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a Pénzügyi Bizottságot és a meghívottakat, hogy az
Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben meghatározott
jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési zárszámadásáról köteles rendeletet alkotni.
Ezt megelőzően a rendelet tervezetet a Pénzügyi Bizottság részéről meg kell tárgyalni.
Elmondja továbbá, hogy előreláthatólag az idei évet tekintve a pénzügyi lehetőségek eléggé
behatároltak lesznek, számításba véve a leendő megszorításokat.

Kishonti János levezető elnök: Egyetért polgármester úrral, miszerint az országos szinten
történő megszorítások az Önkormányzatok költségvetési helyzetére is nagymértékben ki
fognak hatni.

Zsinkó Lajos okleveles könyvvizsgáló: Tájékoztatja a Pénzügyi Bizottságot, hogy a 2008.
évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, valamint a Nagydorog Nagyközség
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Önkormányzata 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet
tervezetet hitelesítő záradékkal látta el, mely a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó
kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készült.
Kevés önkormányzatról mondható el, hogy költségvetési többlettel zár.

A 2008-as évhez hasonló hatékony gazdálkodással a 2009-es évben is eredményes működés
várható.

Több hozzászólás, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Kishonti János levezető elnök: A Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról
szóló rendeletet alkalmasnak tartja és javasolja a Képviselő-testület elé történő előterjesztésre.

A Pénzügyi Bizottság a levezető elnök javaslatát egyhangúlag 2 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint:

6/2009. (IV. 21.) Pénzügyi bizottsági határozat:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
javasolja az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotását a mellékelt
előterjesztés alapján.

Határidő: 2009. 04.21.
Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke

Több hozzászólás nem lévén az ülést Kishonti János levezető elnök 16.00 órakor
bezárta.

-Kmf-

Kishonti János sk. Szabó József Csabáné sk.
Pénzügyi Bizottság tagja Pénzügyi Bizottság tagja
levezető elnök jegyzőkönyv hitelesítő


