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Tartalmazza: 14 /2018. (II.20.) számú PÜB határozatot 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2018. február 20-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.  

 

Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög, Arany János utca 53.)  

 

Jelen vannak: Dr. Bonyhády Elemér               elnök 

  Némethné Vadócz Erika  tag 

  Antal Péter     tag 

 

Tanácskozási joggal:    Hegedűsné Kripák Ildikó  polgármester 

    Kendrovszi József  képviselő 

    Pataki Ferencné  képviselő 

    Grancsa Péter    képviselő     

 Chrobák Zoltánné dr.  jegyző 

                                        Czinege Éva                              pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

                                        Majer Kinga                              tanácsadó 

 

A jegyzőkönyvet Együd Sándorné vezeti. Az ülésről hangfelvétel nem készül.  

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, a bizottság 3 tagja az ülésen jelen van. Megkérdezi, hogy van e valakinek javaslata a 

napirendi pontokra.  

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök megállapítja, hogy módosító javaslat nem volt, így az eredeti 

napirendet teszi fel szavazásra. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbi napirendet:  

 

NYÍLT ülés: 
 

1. Napirend 

Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

2. Egyebek 

 

 

 

1.Napirend 

Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Felkéri a polgármester asszonyt, 

hogy egészítse ki a leírtakat.   

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom a 2018. évi 

költségvetési rendelet-tervezetet a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. 

törvényt alapul véve.  



A költségvetési rendelet felépítését, tartalmát, beterjesztésének módját és rendjét az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtását a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet foglalja 

magában. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 

 

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-

tervezetét, és annak 1-10. mellékletét, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 

(1) bekezdése értelmében a rendelet előkészítése során elvégzett előzetes hatásvizsgálat összegzését.   

 

Tájékoztató jelleggel a rendelet-tervezet 11-16. mellékleteiben bemutatjuk a 2018. évi költségvetés 

összevont mérlegét közgadasági tagolásban,  a 2018. évi összevont költségvetés előirányzat-

felhasználási tervet,  a közvetett támogatásokat,  a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése 

évenkénti bontásban,  a 2019-2021. évekre tervezett összevont költségvetés keretszámait főbb 

csoportokban és a céljelleggel nyújtott támogatásokat.  A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet a 

korrigált bázis szemlélet megtartásával, a Képviselő-testület által korábban hozott döntéseket, vállalt 

kötelezettségeket, a jogszabályi rendelkezéseket alapul véve az érintettek javaslatainak figyelembe 

vételével került összeállításra. A korábbi évhez hasonlóan a 2018. évi költségvetési rendelet 

előkészítése során is figyelembe kellett vennünk számos jogszabály módosítást és a költségvetési 

egyensúly biztosítását. 

 

A költségvetési rendelet-tervezet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő 

bontásban tartalmazza a 2018. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az Önkormányzat és 

költségvetési szervei szerint, elkülönítve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat. 

 

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző egyeztette az 

önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetőjével. Az egyeztető tárgyalásokról, azok 

eredményéről emlékeztető készült, mely a Hivatalban megtekinthető.   

 

Ezt a költségvetést a hivatal új pénzügyi vezetője, Majer Kinga instruálta. Szeretné megkérni a 

tanácsadó asszonyt, hogy összegezze álláspontját. 

Majer Kinga tanácsadó elmondja, hogy nagyrészt az ő instrukciói alapján készült ez a költségvetési 

előterjesztés. Kiemeli, hogy fegyelmezet gazdálkodást képvisel azért, hogy a képződő 

maradványokból fejlesztéseket lehessen végrehajtani.   

Kendrovszki József képviselő megkérdezi, hogy mennyi az önkormányzat adó erőképessége. 

  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester válaszában felhívja a figyelmet, hogy nem könnyű a 

gazdálkodás. 

 

Kendrovszki József képviselő felhívja a figyelmet a céltartalékra, az önrészt onnan tudjuk biztosítani.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a rendeletalkotáson kívül négy határozati 

javaslat is támogató döntésre vár. 

  

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta a 

következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

 

 



14/2018. (II.20.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

1. A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

Határidő:   2018.02.20. 

Felelős:     Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő testületnek:  

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. §, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. 

§ (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 

szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és 

adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre 

szóló „kitekintést” az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal állapítja meg. 

Határidő:   2018.02.20. 

Felelős:     Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

3. A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő testületnek:  

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete szerinti pályázati úton igényelhető 

támogatásokra vonatkozó pályázatokon részt kíván venni. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a pályázatok benyújtására, aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: a pályázati internetes felület megnyitását követő 30. nap 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

4. A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő testületnek: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági 

Minisztérium belterületi utak fejlesztését támogató pályázaton részt kíván venni. A Képviselő-testület 

felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésére, valamint forgalomtechnikai létesítmények telepítésére gondoskodjon a pályázat 

elkészítéséről és felhatalmazza a pályázat aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.   

Határidő: 2018. május 30.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

5. A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő testületnek: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a közalkalmazottak 2018. évi 

cafetéria juttatását és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ezután megállapítja, hogy további napirend, kérdés, 

hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt és berekeszti a Pénzügyi Bizottság rendkívüli  ülését.  

k.m.f. 

 

 

 Dr. Bonyhády Elemér      Némethné Vadócz Erika  

 Pénzügyi Bizottság elnöke    Pénzügyi Bizottság tagja 


