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

 

5/2015. (IV. 27. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetése módosításának 

megtárgyalása. 

6/2015. (IV. 27. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorogi Közös Önkormányzati  

Hivatal zárszámadásának megtárgyalása.  

 

7/2015. (IV. 27. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata  

2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.  

( II.28. ) önkormányzati rendelet  

módosításának megtárgyalása 

8/2015. (IV. 27. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 

2014. évi költségvetési zárszámadásáról 

szóló rendelet megtárgyalása. 

9/2015. (IV. 27. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Számlavezető pénzintézet váltása. 

10/2015. (IV. 27. ) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés 

elfogadása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 27 – 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 

    Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző 

    Príger József könyvvizsgáló 

     

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/ Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése módosításának 

megtárgyalása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

2/ Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának megtárgyalása.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

3/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.  

( II.28. ) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása.  

( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

4/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési zárszámadásáról 

szóló rendelet megtárgyalása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 
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5/ Számlavezető pénzintézet váltása. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 

6/ A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 
7/ Egyebek. 

 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A napirend tárgyalása előtt átadja a szót Kovács György 

polgármester úrnak. 

 

Kovács György polgármester: Tájékoztatja a Pénzügyi Bizottságot, hogy a polgármesteri 

tisztséggel összeférhetetlennek minősülő jogviszony megszüntetése 2015. 04.14-i időponttal 

határozatlan időre megtörtént. 

 

A Pénzügyi Bizottság a polgármesteri tisztséggel összeférhetetlennek minősülő egyéni 

vállalkozói  jogviszony megszüntetésével  kapcsolatos bejelentést egyhangúlag tudomásul 

vette. 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1/ Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése módosításának 

megtárgyalása.  

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A 2014.évi önkormányzati beszámolókhoz, illetve a 

teljesítési adatokhoz kapcsolódóan a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetését is módosítani szükséges. Átadja a szót Bonyai Józsefné pénzügyi 

ügyintézőnek. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Ez a második módosításunk. A módosítás indoka az, 

hogy a köztisztviselők részére az állam által nyújtott bérkompenzáció összegét be kell 

tervezni a költségvetésbe mind kiadási, mind bevételi oldalon.  

További módosítást jelent, hogy 2014. év októberében zajlottak az önkormányzati 

választások.  

A módosított költségvetést az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

 

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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5/2015.(IV.27.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását megtárgyalta, és a 

képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

2/ Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának megtárgyalása.   

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A 2014.évi önkormányzati beszámolókhoz, illetve a 

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

adatait az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

Megkérdezi Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Részéről szóbeli kiegészítés nincs. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: 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: 

 

 

6/2015.(IV.27.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását megtárgyalta, és a képviselő-

testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 
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3/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

szóló 1/2014  

( II.28. ) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása.  

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Átadja a szót Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőnek. 

 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Az eredeti költségvetés 456 145 E Ft főösszeggel 

került elfogadásra. 

 

Az  I. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 469 133 E Ft-ra változott.  

 

A II. Rendelet módosítás után a költségvetési főösszeg 988 297 E Ft lett. 

 

 Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.  

 

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: 

 

 

7/2015.(IV.27.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. ( II.28. ) 

önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalta, és a képviselő-testületnek egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

4/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról 

szóló rendelet megtárgyalása. 

 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 2014. évi költségvetési zárszámadásáról köteles rendeletet alkotni. 

Rendelet tervezetünk tartalmazza a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal és a 

Nagydorogi Szivárvány Óvoda költségvetésének teljesítését is. 

Átadja a szót Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőnek. 
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Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző:  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 2014. 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. 

Önkormányzati szinten képződött maradvány 69 422 E Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt 

maradvány 16 883 E Ft, szabad maradvány 52 539 E Ft. 

 

Az önkormányzatnak a beszámolási időszakban rendelkezésre álló bevételei fedezték a 

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

volt szüksége. 

 

Príger József könyvvizsgáló: A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az önkormányzat a 

2014. évi beszámolót a számviteli törvényben és az államháztartás számvitelében foglaltak 

alapján és az általános számviteli elvek szerint állította össze. A beszámolóban szereplő 

adatok megbízható reális képet adnak az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről. 

Továbbá tájékoztatja a Pénzügyi Bizottságot, hogy elismerés illeti meg a pénzügyes 

kolleganőket az elvégzett munkájukért. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Megköszöni a gazdálkodási csoport és Príger József úr 

munkáját. 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: 

 

 

8/2015.(IV.27.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 

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

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

5/ Számlavezető pénzintézet váltása.  

 Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Átadja a szót Kovács György polgármester úrnak. 

 

Kovács György polgármester: Az önkormányzat bankszámlájának vezetésére a helyben 

működő 2 bank ajánlatát kértük be. Ajánlatot és szerződés-tervezetet nyújtott be a helyi 

Takarékszövetkezet és az OTP.  

A bankszámla vezetésről az alábbiakról tájékoztatja a Pénzügyi Bizottságot. Az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §(1) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás fizetési számláját választása alapján 

egy belföldi pénzintézet vagy a kincstár vezeti. A (3) bekezdés alapján az államháztartás 

önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számláját az irányító szerv 

által az (1) bekezdés szerint választott számlavezető vezeti. A helyi önkormányzat a választott 

számlavezetőt a hónap első napjával változtathatja meg, azonban a folyamatos pénzellátás 

érdekében e döntésről az Igazgatóság (Kincstár területi szerve) útján legkésőbb a változás 

kitűzött időpontja előtt 30 nappal köteles írásban tájékoztatni a Kincstárat.  

 

Bank választás során fel kell készülni a váltással együtt járó adminisztrációs munkára.  

Önkormányzatunk és intézményeinek számlavezetését jelenleg az OTP Bank Zrt végzi. 

Számla-vezetési ajánlattal megkereste Önkormányzatunkat a Dunaföldvár és Vidéke 

Takarékszövetkezet is. A két banktól kapott számlavezetési ajánlatot az előterjesztéshez 

mellékeljük. Az azokban bemutatott kondíciók közül legnagyobb súlya a bankon kívüli 

átutalások díjtételnek van, ez jelenti a legnagyobb kiadást a számlavezetés költségei közül. E 

tekintetben, de összességében is kedvezőbb a Takarékszövetkezet ajánlata. 

 

Feke Lajos PÜB tag: Véleménye szerint talán egy kicsit jobb a Takarékszövetkezet ajánlata.  

Továbbá a lakosságot is figyelembe kellene venni, hogy milyen a százalékos megosztás a  

bankoknál. 

 

Kovács György polgármester: Több szempontból is végzett számításokat, a Dunaföldvár és 

Vidéke Takarékszöveteket ajánlata jobbnak bizonyul. 
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Balog Attila alpolgármester: Valójában az ajánlatokat a képviselő-testület elé kell 

terjeszteni. 

 

Feke Lajos PÜB tag: A bankok biztonságára is oda kell figyelni. 

 

Kovács György polgármester: Az OTP nyitva tartása 4 óra, az Takarékszövetkezeté 8 óra. 

 

Kovács Márk PÜB tag: A Takarékszövetkezetnél jobbak a feltételek, valamint nagydorogi 

lakosok az alkalmazottak. Ettől függetlenül természetesen a számlavezetéssel kapcsolatos 

költségvonzatokat is figyelembe kell venni. Továbbá a lakosság  körében is célszerű lenne 

felmérést végezni. 

 

Feke Lajos PÜB tag: Az adók befizetésénél érinti a váltás a lakosságot is. 

 

Kovács Márk PÜB tag: A két pénzintézet közötti átutalás mennyibe fog kerülni? 

 

Kovács György polgármester: Két hónap alatt megtérül. 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Azt látja, hogy más önkormányzatoknak is számlavezető 

bankjuk a Takarékszövetkezet. Amitől tart, hogy mi lesz az önkormányzat pénzével.  

 

Kovács György polgármester: Az OTP is kihúzza magát bizonyos felelősség alól. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy évente kétszer lehet váltani, csak 30 nappal előtte a 

Magyar Államkincstárhoz be kell jelenteni. 

 

Kovács Márk PÜB tag: Valaki szakembert még célszerű lenne megkérdezni. 

 

Kovács György polgármester: Plusz egy hónap eltolódást jelentene. 

 

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 ,2  igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

9/2015.(IV.27.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

számlavezető pénzintézet váltása napirendi pontot megtárgyalta, és a képviselő-testületnek a 

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetet, mint pénzintézet megbízását elfogadásra 

javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 
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6/ A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.  

Előadó: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. §. (3.a) 

bekezdése írja elő, hogy a polgármester az éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a 

zárszámadás rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. 

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja által a 2014. évben 

önkormányzatunknál lefolytatott ellenőrzésekről készített jelentést az előterjesztés melléklete 

tartalmazza. 

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: 

 

 

10/2015.(IV.27.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága  a 2014. 

évi belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta, és a képviselő-testületnek egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Több hozzászólás nem lévén, az ülést Hosnyánszki Jánosné elnök 15.00 órakor bezárta. 

 

 

-Kmf-   

 

        

 

            Hosnyánszki Jánosné   

     Pénzügyi Bizottság elnöke   


