PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 793-3/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának
2017. február 13-án (hétfőn) 13:00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről
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Az ülés helye:

Pátyi Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem,
2071 Páty, Kossuth utca 83.

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:
Dr. Monostori Ernő elnök
Temesszentandrási Gábor alelnök
Dr. Bognár András tag
Dr. Balló Zsófia külsős tag
Boros Géza külsős tag
Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Székely László polgármester
Szabó István alpolgármester
Szeitz Zsolt képviselő
Az ülésre meghívást kapott személyek:
Polgármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Veres Erika aljegyző
Király Anna adóigazgatási irodavezető
Báldogi Éva jegyzőkönyvvezető

*****

Dr. Monostori Ernő elnök:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy minden bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
33/2017. (II. 13.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A 2017. február 13-i nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2017. február 13-i
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.
2.
3.

Páty Község Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről
Páty Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
Tájékoztató folyamatban lévő ügyekről, egyebek
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1. napirend
Páty Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester

Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, szeretné bemutatni a bizottság tagjainak és a jelenlévőknek a Pénzügyi Iroda
leendő új munkatársát, aki főkönyvi könyvelést fog végezni, illetőleg a szakmai
tapasztalataira is fognak majd támaszkodni, hiszen felsőfokú végzettségű, az ELTE
matematikai szakán végzett, mérlegképes könyvelő, húsz évi költségvetési gyakorlattal
rendelkezik, jelenleg a Fejér Megyei Kincstárban dolgozik az állampénztári irodában.
Március 1-jétől fog munkába állni. Bízik abban, hogy munkájával hozzá tud járulni ahhoz, a
Pénzügyi Iroda szakmailag minél jobb szinten működjön.
Másik dolog: emklékeztet a korábban elhangzott bizonyos DAKÖV ÁFA történetre, szóban
megkeresték, hogy az egyébként a NAV által náluk lefolytatott vizsgálat eredményeként
létrejött határozatban, (mely kizárólag a DAKÖV részére tartalmaz előírásokat), hogy
bizonyos ÁFA tartalmaz az önkormányzat fizessen meg; nem részletezi, de ezt a hivatal nem
fogja megtenni, mert iratellenes lenne, tehát ellenkezne a kincstár határozatával, illetve az
annak indokolásában foglaltakkal; a végleges szakmai álláspont kialakítása még folyamatban
van, de a DAKÖV vezetőségével közölte, hogy kizárólag írásban hajlandó kommunikálni
ezekben a kérdésekben, ha le merik írni azt, amit szeretnének, akkor további lépések is
vannak, de egyelőre csend van.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Megnyitja az általános vitát az előterjesztésről. Ezt azért is nevezi általános vitának, mert
miután az előterjesztéstől azért kér valamiféle felvezetést, hogy állt össze az anyag, stb.; utána
minden bizottsági tag elmondhatja véleményét.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Az első szó legyen a köszöneté, mert ebben a helyzetben, a Pénzügyi Iroda hiányában nem is
gondolta volna, hogy a költségvetést ilyen szinten össze tudják állítani, ezért köszönet a
Pátyolgató Óvoda vezetőjének, a Művelődési Ház igazgatójának, illetve a hivatal dolgozói
közül kiemelten Veres Erika aljegyző asszonynak; köszöni továbbá azt a szakmai segítséget,
amit a bicskei hivatal kollégája nyújtott. Az újszerűséggel kapcsolatban elmondja, a
jogszerűséget követték. Volt egy belső ellenőrzés 2015. évre nézve, amelyre majd intézkedési
tervet kell készíteni, abból szeretne idézni a költségvetésre vonatkozó megállapítások közül.
Az egyik az, hogy a költségvetés szerkezeti felépítése nem felelt meg az Áht. és az Ávr.
vonatkozó paragrafusainak. A szerkezeti felépítés most ennek megfelel, mind a táblák, mind
pedig az előterjesztésben a szöveges rész nem véletlenül van, hiszen jogszabályi előírás
szerint minden egyes tételt meg kell indokolni, az előterjesztés ezt most megteszi. A bevételi
és kiadási előirányzatok a 2015. évi költségvetésben, így a 2016. éviben sem jól voltak
megállapítva, igyekeztek ezt a hibát is kiküszöbölni. Az állami támogatásokat megküldi a
kincstár, az konkrét adat. Ami nehézséget okozott, az a saját bevételek megtervezése, ott
jelezte is a bizonytalanságokat, illetve azt, hogy mi alapján került megtervezésre; az
indokolásban azt is jelezték, hogy ezek nyomottan lettek tervezve, azért, mert pl. az iparűzési
adó tekintetében van ezer adózó, de igazából majd a bevallási időszakban derül ki, hogy ez
több, vagy kevesebb; ezért ott nem tervezték a kivetett adómértéket, ugyanígy egy kisebb
tételnél, bírságok, pótlékok, termőföld bérbeadás esetén sem tudták megmondani a teljes
összeget, ez inkább a teljesítésből származó bevétel megjelölését jelenti; külön szedték az
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intézmények költségvetését, az elemi költségvetési minden intézménynek megvan; maga a
rendelet szövege – már korábban jelezte - egy minimalizált változata lesz a korábbiaknak;
csak azok kerültek be, amelyek kifejezetten jogszabályi előírásokból következnek, tehát csak
a kötelező, illetve a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos minimális jogosítványok
vannak, alapvetően minden testületi döntést igényel. A rendelet a szakmai szabályoknak
megfelelően készült el, a teljes nyíltság és jó szándék jegyében kéri, hogy fogadják el.
Szabó István alpolgármester:
Hiányolja, hogy az óvodapályázat 59 millió forintos önrészét nem tervezték be. Továbbá több
tételt is tudna mondani, amire tavaly volt előirányzat, de nem történt vele semmi, kérdezi, hol
szerepelnek ezek az összegek.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Elmondja, az óvodánál 47 millió forintot terveztek be felújításra. Ha az önkormányzat nyer a
pályázaton, akkor az arra fordítható. A céltartalékban nevesítettek mindent, amiről tudomásuk
volt; az általános tartalék fölött a Képviselő-testület rendelkezik, ha aktuális lesz egy pályázat,
akkor onnan átcsoportosítható. Hozzáfűzi, az adóbevételeket is alultervezték, nincs benne pl.
a NIPÜF 300 milliója. Egyébként a költségvetés intézményi szinten jól meg van tervezve,
kevés esélye van annak, hogy új előirányzatot kell létrehozni. A Pénzügyi Iroda analitikus
nyilvántartást vezet, a pénzügyi beszámoló tartalmazza, mire lett költve, továbbá amikor egy
fajsúlyosabb kérdés merül fel, akkor előterjesztés formájában a Képviselő-testület elé kerül.
Ha valami fölmerül, és oda forrást kell biztosítani, arra van az általános tartalék. Felhívja még
a figyelmet, hogy a 9. mellékletben a prioritást fel kellene állítani, hogy a hivatalnak legyen
ideje időben felkészülni, pl. egy közbeszerzésre.
Szeitz Zsolt képviselő:
Elmondja, súlyos hibának tartja a polgármester részére megjelölt havi 2 millió forint összeg
fölötti rendelkezést, úgy, hogy arról utólag tájékoztatásul számol be.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Egyetért, ezt a tételt ő is megjelölte; 1 millió forintot tartana elfogadhatónak. Kérdezi továbbá,
miért nincs könyvvizsgáló igénybevételére előirányzat, korábban beszéltek róla, hogy jó
lenne.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Nem tudtak mit tervezni, mert nem volt adat. Egyébként a negyedéves kötelező módosításkor
még meg tudják tenni. A rendelet szövegében egy apróbb, jogszabályszerkesztésre
visszavezethető módosítást szükséges, a 4.§ (2) bekezdésében hivatkozik az Ávr-re, ez az
Áht. végrehajtási rendelete, ott a jogszabály szöveget teljes mértékben ki kell írni, nem elég a
rövidítés.
A jogszabály fölhatalmazza a polgármestert két millió erejéig; azért ilyen kicsiig, mert magát
az előirányzatokat az elemi költségvetésbe a rendelkezésre álló adatok, információk alapján,
(testületi döntések, kötelezettség vállalások) alapján tudták tervezni. Tehát ez összesen 20
millió forint, és ha fölhatalmazza a rendelet, akkor ő erről beszámol, és a testület elfogadja,
vagy mondhatja azt, hogy nem ért egyet azzal, amire költötte, de alapesetben arról van szó,
hogy fölhatalmazta, hogy elkölthesse; magából a tervezési folyamatból meggyőződése, hogy
a bevételi-kiadási előirányzatok a költségvetési szerveknél jól meg vannak tervezve, tehát
mindenféle igényt, ami fölmerült, az igyekeztek beépíteni; illetőleg ami nem kiszámítható, és
nincs betervezve, akkor van ez a lehetőség a polgármester úrnak.
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Dr. Balló Zsófia külsős tag:
Kérdezi, hol szerepel a tavalyi maradvány; továbbá nem találja a római katolikus templom
parkolójára és a kerékpárút tervezésére az előirányzatot.
Dr. Monostori Ernő elnök:
A 9. tábla hasonló a tavalyihoz, véleménye szerint eléggé eklektikus; nem tudni minden
sorról, hogy az hogy került oda, volt-e képviselő-testületi döntés róla, ha nem volt, hogy
került be.
Szeitz Zsolt képviselő:
Lehet azt mondani, hogy fogadják el a költségvetést, de a múltból jönnek elő képek, és ezért
nem ilyen egyszerű a dolog, mivel testületen belül sincsenek sokszor egyforma álláspontok.
Úgy látja, ha most elfogadják, akkor lesznek olyan tételek amik nem fognak ebben az évben
már bekerülni, módosításban sem, és azt nagyon sajnálná. Tavaly is sokáig egyeztettek, mire
végül egyetértésre jutottak.
Temesszentandrási Gábor alelnök:
Egyetért az elhangzottakkal, ő is abból indul ki, hogy ez a tervezet egy gyorsan elkészített
költségvetés; a február 15-e csak a benyújtásra határidő, az elfogadásra még van onnan
számított egy hónap, tehát lesz még elég idő a tovább tárgyalására.
Dr. Monostori Ernő elnök benyújtott egy módosító indítványt, amit felolvasott és szavazásra
tett fel.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
34/2017. (I. 30.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság első olvasatban megismerte és megvitatta Páty
Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről készült előterjesztést.
A Bizottság javasolja, hogy a 2017. évi költségvetést érintő bizottsági és testületi viták során
kifejtett álláspontok, valamint rész döntések összefoglalásaként készüljön új előterjesztés,
melyet Bizottság ismételten tárgyalni kíván.

*****
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2. napirend
Páty Község Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről
Előterjesztő: polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Itt különösen kéri a kommentet, mert ilyet még nem láttak. Honnan származik, miért ilyen
szűkös az adattartalma, egyáltalán, miért foglalkoznak vele.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Ezzel azért kell foglalkozni, mert a jogszabály előírja. A középtávú fejlesztési terv nem egy
kőbe vésett történet. Arról van szó, hogy valamennyire becsülje meg az önkormányzat azt,
amivel szeretne gazdálkodni, ez az előterjesztésben benne is van, tartalmazza a szempontokat,
amelyek alapján ez megtervezésre került. Kéri, hogy fogadják el.
Temesszentandrási Gábor alelnök:
Az anyagban az a megállapítás szerepel, hogy a helyi adóbevételek körében évenként
növekvő bevételeket számolnak, és közben nem így történik. Kérdezi, akkor miért ez van
leírva.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Azért, mert nem lehet megbecsülni, elmondta a költségvetésnél is, hogy az adóbevételeket
nem lehet megbecsülni; ami egyébként látszik, hogy miért írta le mégis ezt a mondatot, azért,
mert Pátynak vannak szabad területei, és ide fognak jönni fejleszteni, itt van most a NIPÜF,
és ha üzembe kerül, akkor kb. 100 millió forinttal megnő az iparűzési adó. Ez a
prognosztizálás inkább a politológusoknak és a hírmagyarázóknak szól. Az anyag azért van
itt, mert előírja a jogszabály, messzemenő következtetéseket nem kell belőle levonni.
Dr. Monostori Ernő elnök benyújtott egy módosító indítványt, amit felolvasott és szavazásra
tett fel.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
35/2017. (I. 30.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság első olvasatban megismerte Páty Község
Önkormányzata költségvetésének középtávú tervezéséről készült előterjesztést. A Bizottság
javasolja, hogy a tárgybani bizottsági és testületi vita során kifejtett álláspontok ismeretében a
2017. évi költségvetés véglegesítésével egyidőben készüljön új előterjesztés, melyet Bizottság
ismételten tárgyalni kíván.

*****
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3. napirend
Tájékoztató folyamatban lévő ügyekről, egyebek
Előterjesztő: polgármester

Dr. Monostori Ernő elnök:
Korábban ígérte, hogy a bizottság tárgyalni fogja a vagyonpolitikai irányelveket, Tarjányi
jegyző úr úgy látta, hogy a hivatalnak ehhez semmi köze, ezt csinálja a bizottság, szerencsére
jegyző úr azt mondta, hogy ő szeretne ezzel foglalkozni, ezért majd később kerül ide.
Dr. Bognár András bizottsági tag:
Megköszöni a hivatalnak, hogy ebben a nehéz időszakban, amikor december 1-től nem volt
jegyző, mégis kiváló munkát végeztek.
Kérdezi továbbá, mit tudnak az izlandi utazásról, mert többen keresték már telefonon ez
ügyben.
Székely László polgármester.
Elmondja, tavaly év vége felé megkeresték néhányan a cserkész csapatból, és elmondták,
hogy 2017-ben Izlandon van a cserkésztalálkozó, és most három pátyi tag menne, és
szeretnének támogatást kérni az utazásukhoz; kérte őket, hogy kérelmüket nyújtsák be írásban
az önkormányzathoz; ennyit tud róla.

*****

Dr. Monostori Ernő elnök:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

*****

határozatok: 33-tól 35-ig

Kmf.

Dr. Monostori Ernő
elnök

Temesszentandrási Gábor
alelnök
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