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

 

2/2014. (II. 4.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetési  

tervezetének beterjesztése   

3/2014. (II. 4.) Pénzügyi bizottsági 

határozat 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata  

2014. évi költségvetési tervezet 

beterjesztése 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2014. február 4 – én  

14.30 órakor megtartott üléséről 

 

 

 

Ülés helye:  Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tanácsterme 

 

Jelen vannak:  Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke 

    Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság alelnöke 

    Sági János Pénzügyi Bizottság tagja 

 

Tanácskozási joggal  

jelen van:   Veres Imre polgármester 

    dr. Orova Dániel jegyző 

    Bonyai Józsefné 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. 

 

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 2014. évi költségvetési tervezetének 

beterjesztése. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: dr. Orova Dániel jegyző 

 

 

2/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervezet 

beterjesztése. ( Írásos előterjesztés ) 

Előadó: Veres Imre polgármester  

 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1/ A Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezetének 

beterjesztése.  

Előadó: dr. Orova Dániel jegyző 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök: Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, hogy 

szóban is ismertesse az előterjesztést. 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzataink 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan 

időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Nagydorogi Közös Önkormányzati 

Hivatal elnevezéssel.  

A 2013. évtől kezdődően átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a 

finanszírozási rendszer is. A korábban normatíváknak nevezett központi támogatás helyett új 

finanszírozási struktúra került kialakításra „feladatfinanszírozás” bevezetésével.  

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 2014. 

január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben az általános 

önkormányzati választásokat követően vagy bírósági döntés alapján év közben változik a 

közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás között 

pénzeszközátadással rendezik. 

Amennyiben év végén a teljes támogatás a fentiek szerint nem kerül felhasználásra, úgy az 

nem az önkormányzatokat, hanem a támogatást nyújtó Magyar Államot illeti meg, és 

elszámolás után részére vissza kell utalni. 

A közös hivatal költségvetésében a  bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének 

támogatása, ami a fenti elvek szerint kerül utalásra.  Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján a központi 

költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz.  A 

támogatás meghatározása az elismert hivatali (köztisztviselői) létszám alapján a személyi és 

dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. Közös 

Önkormányzati Hivatal esetében támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. 

A részletes kimutatást az előterjesztés és a táblázat tartalmazza. 

 

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: 

 

 

2/2014.(II. 4.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezetének beterjesztését  

megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek  egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 
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2/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervezet 

előterjesztése.  

Előadó: Veres Imre polgármester  

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Veres Imre polgármester: Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXX. törvénnyel elfogadta 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényét. Rendelet tervezetünk 

összeállításakor figyelembe vettük a költségvetési törvény előírásait. 

2014.év január elsejétől az egész számviteli rendszer teljesen átalakult.  

Átadja a szót Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőnek. 

Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző: Költségvetési tervezetünk tartalmazza a Nagydorogi 

Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagydorogi Szivárvány Óvoda költségvetését is.Az 1. sz. 

a) és b) melléklet Pénzügyi mérleg a bevételek és kiadások alakulásáról. Összevont adatokat 

tartalmaz az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az óvoda bevételeiről és 

kiadásairól. Az intézményenkénti bevételekről és kiadásokról a 2/a, 2/b., 3.,.4. sz. mellékletek 

adnak tájékoztatást. A 2/a. és 2/b. sz. mellékletek az önkormányzat költségvetési szervekhez 

nem sorolható kiadásait és bevételeit rögzíti, míg a 3-4. sz. mellékletek a költségvetési 

szervekhez sorolt előirányzatokról adnak információt. Az önkormányzat engedélyezett 

létszámkerete az 5. sz. mellékletben található. A hitelfelvételt szükségessé tévő felhalmozási 

kiadásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. A 7. számú melléklet a működési célú bevételek és 

kiadások mérlegét, a 8.számú melléklet a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét mutatja 

be. Az önkormányzat mérleg főösszege 452 172 E Ft. Az idei évben is feladat finanszírozás 

rendszere szerint kapjuk az állami támogatást. 

Az óvoda működéséhez 47 399 E Ft-ot kapunk. Tervezésünk szerint a bér, járulék és a dologi 

kiadások összege 48 611 E Ft. Önkormányzatunknak 1 212 E Ft-ot kell plusszban hozzáadni a 

kiadások fedezetére. 

A konyha működtetése estében gyermekétkeztetésre 17 588 E Ft-ot, míg a dolgozók 

bértámogatására 8 340 E Ft-ot kapunk. A konyha saját bevétele 13 144 E Ft-ban került 

megtervezésre. Összes bevétel  39 072 E Ft, míg a kiadás 41 488 E Ft.  

Személyi juttatások: 

Tervezésnél figyelembe vettük a törvény előírásait. Önkormányzat esetében 10 fő teljes, és 3 

fő részmunkaidős foglalkoztatott van, valamint 1 fő polgármester illetménye is itt szerepel. 

Idei évben nyugdíjba vonul Molnár Józsefné. Vele kapcsolatosan 1,5 hónap bér a felmentett 

munkavállalók bére között szerepel. Védőnőink esetében, Bakonyiné nyugdíjazása miatt 

jubileumi jutalom is tervezésre került, mely 5 havi illetményének felel meg. 

Szintén a személyi juttatások között szerepel a polgármester költség általánya, a védőnők 

helyettesítési díja, a képviselők tisztelet díja, közlekedési költségek, Markó János, Miklósné 

megbízási díjai. 

Polgármester esetében 148 E Ft Cafetéria került tervezésre. A közalkalmazott dolgozóknak 

havi nettó 6 E Ft étkezési hozzájárulást terveztünk. 
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Személyi juttatásunkat jelentősen növeli a közfoglalkoztatottak bére, de mivel 

többségében 100 %-ban finanszírozza a Munkaügy, ezért önkormányzatunknak csak 1 044 E 

Ft-tal kell kiegészítenie. 

A Közös Hivatal létszáma 20,5 fő. Polgármester urakkal egyeztetve 23,5 fő-re változik. Ez a 

létszám fog szerepelni az engedélyezett létszámok között. Hivatalunktól is 2 fő nyugdíjba 

megy. Törvény szerinti járandóságaik tervezésre kerültek. A köztisztviselők részére bruttó 

200 E Ft cafetériát terveztünk. 

Az óvoda esetében 8 fő óvónő és 4 fő dajka illetménye található a személyi juttatásoknál. 

Konyhánál pedig 6 fő konyhai dolgozó és 1 fő élelmezés vezető. Összesített kiadásuk a 4.sz. 

mellékletben szerepel. 

 

A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások 

egyensúlyát úgy tudjuk csak megteremteni, hogy a működési bevételeknél mutatkozó 9 195 E 

Ft többletet, a felhalmozási kiadások fedezetére fordítjuk. Ugyanis ott hiány mutatkozik. 

 

 

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: 

 

 

3/2014.(II. 4.) Pénzügyi bizottsági határozat: 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervezet beterjesztését 

megtárgyalta és a képviselő-testületnek  egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Hosnyánszki Jánosné PÜB elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Több hozzászólás nem lévén, az ülést Hosnyánszki Jánosné elnök 15.15 órakor bezárta. 

 

 

-Kmf- 

 

 

       

             Hosnyánszki Jánosné 

        Pénzügyi Bizottság elnöke 

  


