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J e g y z ő k ö n y v 

 
 

 

Készült: Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága  

              által 2016. május 19-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Helye: Önkormányzat hivatalának tanácskozó terme 

 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

Bizottság határozatképes, mivel a 4 fő bizottsági tag közül 4 fő jelen van.  A jegyzőkönyv 

hitelesítésére Gősi Gyula képviselő urat, bizottsági tagot kéri fel. Ismerteti a napirendi 

pontokat: 

 

1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

2.) Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének és a belső ellenőrzés 

eredményének megtárgyalása 

 

3.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.9.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

4.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása a „Mosonszolnok Községért” Közalapítvány 2015. 

évi tevékenységéről 

 

5.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. 2015. évi 

tevékenységéről 

 

6.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. 2015. évi 

tevékenységéről 

 

7.) Beszámoló és mérleg megtárgyalása az Alfa Szélpark Kft. 2015. évi tevékenységéről 

 

8.) Beszámoló és mérleg a Hanság Biogáz Kft. 2015. évi tevékenységéről 

 

Tóth Ferenc képviselő úr megkérdezi kíván-e valaki napirendet módosítani.  

 

Módosítási javaslat nem volt. 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke javasolja, hogy a Bizottság a napirendi pontokat 

fogadja el. 

 

A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontokat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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9/2016.(V.19.) határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi Bizottsága az alábbi napirendi pontot fogadja el: 

1.)Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

2.)Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének és a 

belső ellenőrzés eredményének megtárgyalása 

3.)Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016.(II.9.) önkormányzati rendelet módosítása 

4.)Beszámoló és mérleg megtárgyalása a „Mosonszolnok 

Községért” Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről 

5.)Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok 

Községüzemeltető Kft. 2015. évi tevékenységéről 

6.)Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok 

Kábeltévé Kft. 2015. évi tevékenységéről 

7.)Beszámoló és mérleg megtárgyalása az Alfa Szélpark Kft. 

2015. évi tevékenységéről 

8.)Beszámoló és mérleg a Hanság Biogáz Kft. 2015. évi 

tevékenységéről 

Felelős: Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 N a p i r e n d:  

 

 1.)Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.15.) önkormányzati  

    rendelet módosításának megtárgyalása 

  

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a 

költségvetési beszámoló elkészítését követően a Magyar Államkincstár felülvizsgálat 

keretében kérte az intézményeknél realizált többletbevételekkel összhangban a bevételei 

előirányzatok megemelését.  Ismerteti a költségvetési rendelet előterjesztését, indokolását és 

tervezetét, illetve a táblázatokat. (1. sz. melléklet) Javasolja a rendelet módosításának 

elfogadását. Felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

10/2016.(V.19.) határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testületnek javasolja a 2015. 

évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.15.) önkormányzati 

rendeletet módosító rendelet megalkotását az előterjesztés 

alapján. 

Felelős: Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal 
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N a p i r e n d:  

 

2.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadási rendeletének és a belső 

ellenőrzés eredményének megtárgyalása 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke ismerteti a zárszámadási rendelet előterjesztését, 

indokolását és tervezetét. Javasolja, hogy tételesen beszéljék meg a rendelet mellékletét 

képező táblázatokat. (   . sz. melléklet)  

 

A jelenlévők áttekintik a rendelet tervezet mellékleteit, megbeszélik a felmerült kérdéseket. 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke javasolja a rendelet tervezet elfogadását. Felkéri 

a jelenlévőket, hogy tegyék fel további kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 11/2016.(V.19.) határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testületnek javasolja a 2015. 

évi költségvetési zárszámadási rendelet megalkotását az előter-

jesztés alapján. 

Felelős: Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke emlékezteti a jelenlévőket, hogy a zárszámadási 

önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg fogja tárgyalni a Képviselő-testület a 

tavalyi évre meghatározott belső ellenőrzés eredményét. Felkéri Gálné dr. Takács Eszter 

jegyzőt a belső ellenőrzés eredményének ismertetésére. 

  

Gálné dr. Takács Eszter jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2014 decemberében döntött a 

Képviselő-testület arról, hogy a 2015. évi Belső ellenőrzés témája az új államháztartási 

rendszerre történő átállás és a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése legyen. Ez 

magában foglalta az újfajta könyvelésre való átállást, kötelezettségvállalást, gazdálkodási 

jogköröket. A vizsgálandó időszak 2014. II. félév és 2015. I. félév volt. A belső ellenőrzést 

Vámosné Áder Anna megbízott belső ellenőr végezte. A Belső ellenőrzésről kapott írásos 

anyag összefoglalója a Bizottság tagjainak megküldésre került. (   . sz. melléklet) 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke megköszöni az előterjesztést. Megkérdezi, hogy 

az elhangzottakhoz kapcsolódóan kívánnak-e a jelenlévők kérdést feltenni, vagy hozzászólni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke javasolja, tegyenek javaslatot a Képviselő-

testületnek a 2015. évi Belső ellenőrzés megállapításait tudomásul vételére és kérjék az 

Intézkedési terv elkészítését a hiányosságok mielőbbi megszűntetésére. 
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A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 12/2016.(V.19.) határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

2015. évi Belső ellenőrzés megállapításait vegye tudomásul és 

kérje az Intézkedési terv elkészítését a hiányosságok mielőbbi 

megszűntetésére. 

Felelős: Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

N a p i r e n d:  

 

3.)Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.9.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság felkéri Török Sándor polgármester urat a napirendi pont 

megtartására. Ismerteti a költségvetési rendelet előterjesztését, indokolását és tervezetét, 

illetve a táblázatokat. (     . sz. melléklet) 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke megköszöni az előterjesztést. Javasolja a 

költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék fel 

kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

A jelenlévők egyetértenek az elhangzott előterjesztésekkel. Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 13/2016.(V.19.) határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testület  

Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testületnek javasolja a 

2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.9.) önkor-

mányzati rendeletet módosító rendelet megalkotását az 

előterjesztés alapján. 

Felelős: Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

N a p i r e n d:  

 

4.)Beszámoló és mérleg megtárgyalása a „Mosonszolnok Községért” Közalapítvány  

    2015. évi tevékenységéről 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság tagjai kézhez kapták 

a „Mosonszolnok Községért” Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről készült beszámolót és 

mérleget. (    . sz. melléklet) Javasolja, hogy a beszámoló és mérleg elfogadására tegyenek 

javaslatot. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 



5 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

14/2016.(V.19.) határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 

„Mosonszolnok Községért” Közalapítvány 2015. évi tevékeny-

ségéről készült beszámoló és mérleg elfogadását. 

Felelős: Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

N a p i r e n d:  

 

5.)Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. 2015. évi  

    tevékenységéről 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság tagjai kézhez kapták 

a Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. 2015. évi tevékenységéről készült beszámolót és 

mérleget. (    . sz. melléklet) Javasolja, hogy a beszámoló és mérleg elfogadására tegyenek 

javaslatot. Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 15/2016.(V.19.) határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 

Mosonszolnok Községüzemeltető Kft. 2015. évi tevékeny-

ségéről készült beszámoló és mérleg elfogadását. 

Felelős: Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

N a p i r e n d:  

 

6.)Beszámoló és mérleg megtárgyalása a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. 2015. évi  

    tevékenységéről 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság tagjai kézhez kapták 

a Mosonszolnok Kábeltévé Kft. 2015. évi tevékenységéről készült beszámolót és mérleget.     

(    . sz. melléklet) Javasolja, hogy a beszámoló és mérleg elfogadására tegyenek javaslatot. 

Felkéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 16/2016.(V.19.) határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 

Mosonszolnok Kábeltévé Kft. 2015. évi tevékenységéről 

készült beszámoló és mérleg elfogadását. 

Felelős: Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

N a p i r e n d:  

 

7.)Beszámoló és mérleg megtárgyalása az Alfa Szélpark Kft. 2015. évi tevékenységéről 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság tagjai kézhez kapták 

az Alfa Szélpark Kft. 2015. évi tevékenységéről készült beszámolót és mérleget. (    . sz. 

melléklet) Javasolja, hogy a beszámoló és mérleg elfogadására tegyenek javaslatot. Felkéri a 

jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 17/2016.(V.19.) határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Alfa 

Szélpark Kft. 2015. évi tevékenységéről készült beszámoló és 

mérleg elfogadását. 

Felelős: Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

N a p i r e n d:  

 

8.)Beszámoló és mérleg a Hanság Biogáz Kft. 2015. évi tevékenységéről 

 

Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság tagjai kézhez kapták 

a Hanság Biogáz Kft. 2015. évi tevékenységéről készült beszámolót és mérleget. (    . sz. 

melléklet) Javasolja, hogy a beszámoló és mérleg elfogadására tegyenek javaslatot. Felkéri a 

jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 
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18/2016.(V.19.) határozat 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 

Hanság Biogáz Kft. 2015. évi tevékenységéről készült beszá-

moló és mérleg elfogadását. 

Felelős: Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Tóth Ferenc képviselő úr, a Bizottság elnöke 

megköszöni a részvételt, és az ülést 17.55 órakor bezárja. 

K. m. f. 

 

 

 

 

Gálné dr. Takács Eszer             Tóth Ferenc 

    jegyző                     a Bizottság elnöke 

 

 

 

 

         Gősi Gyula         Patakyné Farkas Kinga 

                   a Bizottság tagja    előadó, jegyzőkönyvvezető 
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 4/2016/Pü. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Mosonszolnok Község Önkormányzat 

Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága által  

2016. május 19-én 17.00 órakor  

megtartott üléséről 










