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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 6-án 8 óra 9 perctől 

tartott, rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem  

 

Jelenlévők: 

 

Juhász Csaba polgármester 

Rácz József alpolgármester 

Hajbin Tímea képviselő  

Somfai Sándorné képviselő 

Szűcs Márta jegyző  

Vendégek: 

Speil Anita 

 

Juhász Csaba polgármester: köszöntöm a megjelenteket, megnyitom a rendkívüli nyilvános 

testületi ülést. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Kérem a 

napirend előtti hozzászólásokat. 

Nincs. 

Javasolt napirend: 

1. 2016. évi zárszámadási rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

A napirenddel kapcsolatban nincs hozzászólás. A képviselő-testület 4 igen, egyhangú 

szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

1. 2016. évi zárszámadási rendelet elfogadása 

Juhász Csaba polgármester: átadnám a szót a pénzügyi bizottság elnök asszonyának. 

Hajbin Tímea képviselő: a pénzügyi bizottság megtárgyalta a kérdéseket, amit feltettem, 

összefoglalnám mi történt. Múlt hét keddre volt előterjesztve a zárszámadási rendelet, egy 

nappal előbb kaptuk meg a táblázatokat, nem volt időnk és alkalmunk áttekinteni és a 

pénzügyi bizottsággal megtárgyalni, ezért kedden azt javasoltam, hogy nézzük meg a 

módosított előirányzat megfelel-e annak amit utoljára elfogadtunk a háromnegyed éves 

beszámolónál. Erre választ csütörtökön kaptam egy táblázat formájában, amibe be voltak írva 

a számok, de nem egyeztek azzal, amit mi elfogadtunk, mint háromnegyed éves beszámoló. 

Annak érdekében, hogy ne veszítsünk el több időt. a módosított előirányzatot adottnak 

vettem. Nem jelenti azt, hogy alá van támasztva, ugyanis a módosított előirányzat úgy áll elő, 

hogy a képviselő-testület által elfogadott módosításokat lehet csak felvinni a rendszerbe, 
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kivéve az állami támogatásokat, mert azt a Magyar Államkincstár értesítője alapján. A mai 

napig nem kaptam erre a levélre választ, holott este tízkor ezzel foglalkoztam, nem egyezett 

semmi. Kértem a jegyzőasszonytól telefonon is pénteken, hogy legyen kinyerve a rendszerből 

a módosítások listája és legyen összevetve azzal a listával, amit elfogadtunk a 

háromnegyedéves beszámolónál, erre nem kaptam választ. Mit sikerült az ügyben lépni? 

Speil Anita: én egy hónap alatt nem tudok ezekre a kérdésekre választ adni. Láttam a két 

levelet, amit én készítettem arra megpróbáltam válaszolni, illetve a további kérdést 

továbbítottam Zsuzsikának, melyre választ is adott.  

Hajbin Tímea képviselő: felolvasnám a levelemet, melyet elküldtem a jegyzőasszonynak, a 

pénzügynek, polgármesternek és a pénzügyi bizottság tagjainak. „Nem egyezik a tábla, és egy 

dolgot tudok még javasolni, hogy ki kell listázni az összes előirányzott módosító tételt és meg 

kell nézni mi az új, a háromnegyed éves beszámoló óta. Ezt most csatolom, hogy biztosan 

ugyanabból induljunk ki.” Kitől tudjuk megkérdezni, hogy a rendszerből hogyan lehet 

kinyerni a módosító tételeket. Zsuzsika is elkészítette. 

Juhász Csaba polgármester: külön elkészítettük, és nem a programból nyertük ki. Úgy 

érzem, hogy a beszámoló elkészítéséhez lettek módosítva olyan tételek, amiről mi nem 

tudunk. 

Hajbin Tímea képviselő: a módosításokat addig nem lehet felvezetni, míg a képviselő-

testület el nem fogadja. Ezen most hogyan tudunk túllépni? 

Szűcs Márta jegyző: a Zsuzsika felé volt egy kérésem, hogy a zárszámadás előtt kell-e 

költségvetést módosítani.  

Hajbin Tímea képviselő: ilyen nincs, hogy elment a Zsuzsika és senki nem tudja kinyerni a 

módosításokat a rendszerből. Felhívtátok azt az embert, aki a rendszertámogatást végzi. 

Speil Anita: megrendelőt kérnek és ez után személyesen kijönnek. 

Hajbin Tímea képviselő: ez miért nem történt meg a múlt héten. Tegyek feljelentést? Talán 

ki lesz nyomozva ki nyúlt bele a rendszerbe és módosította az előírásokat. Ugyanott járunk, 

mint egy héttel ezelőtt.  

Juhász Csaba polgármester: a Zsuzsikán kívül más nem tudott a rendszerbe nyúlni. 

Szűcs Márta jegyző: hívtuk a testületi ülésre, de azt a választ kaptam, nem jön el. 

Hajbin Tímea képviselő: egy hét múlva szeretnék erre választ kapni, különben kénytelen 

leszek feljelentést tenni.  

Szűcs Márta jegyző: ha nem lesz elfogadott beszámolónk az Államkincstár megvonja tőlünk 

a támogatást. 

Hajbin Tímea képviselő: térjünk át a teljesítésekre. A gépjárműadónál bevételnek állítjuk be, 

ami egyébként nem nekünk jár, és ezt hiába mondtam már a háromnegyed éves beszámolónál, 

nem lett kijavítva. Bevételként könyvelünk el valamit, ami nem bevétel, időbeli elhatárolást 

nem határoljuk el. Tehát ez nem jó.  

Szabályozott bevételek összesen egyéb működési célú támogatás Államháztartásról szóló 

törvényen belülről. A választ nem tudom értelmezni, leírja az egyenleg részletezését. Azt 

kérdeztem mit terveztünk el, miért változott ennyire. Továbbra is várom a választ.  

40. sor válasza, másik soron terveztük be a pályát. A pálya összesen 10 millió volt, nem 
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tudom, hogy lett 20 millió a beszámolóban.  

Kiadás részletes tábla gyermekétkeztetés, itt nagyon nagy baj van, erre egy részletes 

vizsgálatot kérek. Saját bevételek az étkezési díjból 14 millió forint, ehhez jön egy 6,1 millió 

forintos állami támogatás az eredeti előirányzat szerint, összesen húszmillió forint, ehhez 

képest 35,5 millió forint a ráfordítás. Ha az előirányzatot nézzük, az előirányzathoz képest 4 

millió forintos túllépésről beszélünk. Elfogadhatatlan. Ki kell vizsgálni, nem lehet 4 millió 

forinttal túllépni.  

Önkormányzat működése finanszírozási műveletek között van, csak sejtem, hogy a civil 

szervezetek támogatásánál is van egy átsorolási probléma. A 15 millió forintra nem kaptam 

választ. 

Juhász Csaba polgármester: a civil szervezetek támogatásába lett rakva a civil szervezetek 

és a sport támogatása és az önrészek is. 

Hajbin Tímea képviselő: előirányzatban is ott kellene lennie. A 15 millió forint részletezését 

továbbra is kérném. Kerékpárút 6,5 millió forint, nem volt kiadás csak 2016. január elsején 

lett aktiválva. Az aktiválás azt jelenti, hogy nincs pénzforgalmi kiadás ez a 6,5 millió itt 

szerepel a pénzforgalmi táblában kiadásként. Nézzük meg volt-e kiadás a kerékpárútra 2017-

ben. 

A rendeletben az alábbi módosításokat javaslom kiegészíteni :  

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit teljesítés 

önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(2) A bevételek teljesítés részletező tábláját a 2. melléklet szerint fogadja el. 

(3) A kiadások teljesítés kormányzati funkciók szerinti megosztását a 3. melléklet szerint 

fogadja el. 

(6) A bevételeket és kiadásokat teljesítés tartalmazó pénzügy mérleget a 6. melléklet szerint 

fogadja el.  

(7) A maradvány kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el.  

(10) A szociális juttatásokat teljesítés a 10. melléklet szerint fogadja el.  

(13) Az átadott pénzeszközöket teljesítés a 13. melléklet szerint fogadja el.  

3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait teljesítés a 14. és a 15. melléklet 

szerint fogadja el.  

Juhász Csaba polgármester: aki az alábbi módosításokkal elfogadja a rendeletet, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2017. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 

[A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 
 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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66/2017. (VI. 6.) számú határozata 

önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról 
 

1./ Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzati 

környezetvédelmi alapba 2016-ban 796.838,- Ft környezetterhelési díj folyt be. 

 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a környezetvédelmi alapból 0 Ft került 

környezetvédelmi célból elköltésre. A fennmaradó összeg a 2017. évben kerül felhasználásra. 

 

Somfai Sándorné képviselő 8 óra 36 perckor eltávozik. 

Hajbin Tímea képviselő: további kérdések: a 15. sor támogatási célú finanszírozási 

műveletek, itt szerepel a hivatal támogatása, nem válasz arra, hogy eltér az előirányzathoz 

képest 5 millióval. Továbbra is várom a választ. 

Óvoda többlettámogatást kaptunk, kiderül mennyivel volt túltervezve az erre jutó bevétel, 

amit az előbbiekben említettem.  

Pénzmaradvány kimutatás ne így hívjuk, ez maradvány, ugyanis ebben benne vannak a 

követelések és a kötelezettségek egyenlege.  

A mérleg sem jó minimum 19 millióval, a beruházás, felújítások immateriális javak soron, 

ugyanis ilyen nincs.  

69. soron kérdeztem az adóhátralékot és mennyi az értékvesztés, erre a válasz: „a Hajni 

adótábla alapján”. Szeretném ezt a táblázatot látni. Szerintem az értékvesztést bruttó módon 

számoljuk el, nem pedig a Hajni az adóprogramban. Tehát ez sem jó.  

76. sor szemétszállítás, lakbér, csatorna, étkezési díj hátralék: ezt is meg szoktam kapni 

részletesen, mivel nem mindegy, hogy étkezési díj vagy szemétszállítási díjból van több. 

Engem az érdekelne mennyi a lejárt tartozás.  

A sportegyesület az idén visszafizette a kölcsönt? 

Juhász Csaba polgármester: még nem fizette vissza teljes mértékben. 

Hajbin Tímea képviselő: 14 millió forint volt a le nem járt kifizetetlen számlánk? Nekem ez 

túl soknak tűnik, előző évben pedig nulla volt. A beruházás táblában 6,7 millió szerepel mint 

bicikliút, amit az előbb említette, de leírja maga is, hogy nem volt ilyen kiadás, ennek a 

tételnek itt nincs helye. 

Speil Anita: aktiválva lett 2016-ban, én a kartonból dolgoztam ezért került ide bele. A 

beruházást kérdezted és én ez alapján dolgoztam. 

Juhász Csaba polgármester: amiben pénzmozgás van abban az évben. 

Hajbin Tímea képviselő: mindent a beszámolóhoz kérek, nem kérek plusz dolgot. 

Speil Anita: én a beszámoló összességét nem látom át. Teljesen másképp működő rendszer, 

mint amihez én hozzá vagyok szokva, mivel én vállalkozói területről jöttem. Ott a 

pénzforgalom és a konkrét megnyilvánulás teljesen eltér, itt pedig mindent a pénzforgalom 

alapján határozunk meg. Én abból indultam ki, ami egy általános beszámolónál van, ott az 
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aktiválásos rész alapján töltünk ki egy ilyen beruházásos táblázatot. 

Hajbin Tímea képviselő: akkor ez is kérdés, hogy a részletes beruházás mit tartalmaz, 

összesen 26,3 milliónak kell lenni. Azt szeretném, hogyha úgy állnának össze ezek a táblák, 

hogy van az eredeti előirányzat oszlop utána legyen egy változásoszlop, utána jön a 

módosított előirányzat, ami a kettőnek az összege legyen képletezve. A részletező táblák is 

ugyanígy álljanak össze. A féléves beszámolót már így szeretném megkapni. A változás 

oszlop minden eleme linkelve legyen egy külön munkalaphoz, ahol az összes módosítás fel 

van sorolva, sorszámozva, megnevezéssel, dátummal, amikor elfogadta a képviselő testület. 

Szeretném, ha jegyző asszonyon keresztül érkezne a képviselő-testülethez, illetve a pénzügyi 

bizottsághoz minden adat akár a beszámolókhoz, akár külön kérésre, nem szeretnénk az 

ügyintézőkkel levelezni. Rajta keresztül várjuk a leveleket, természetesen az információ 

ellenőrzése után. Az adótáblával kapcsolatosan jegyezném meg, hogy legutóbb úgy kaptam 

meg a táblázatot, amit már évek óta vezet a kolléganő, hogy hiányzott az összegző sor, ezáltal 

a képletek is, amelyek mutatták, hogy állunk a kivetéshez és a zárszámadáshoz képest. Ez azt 

jelenti, hogy az adóügyi előadót vagy nem érdekli, vagy nem érti a táblát, vagy nem érzi, 

hogy az ő felelőssége a költségvetés módosítás, ha elmarad az adóbevétel a tervezetthez 

képest. Mindhárom ok nagy baj, kérem erről elbeszélgetni vele. A zárszámadáshoz már tavaly 

is kértem és a belső ellenőrnek is az volt az egyik észrevétele, hogy nem egyezik az ingatlan 

kataszterrel. Az ingatlankataszter az egy alátámasztás, az az analitika a főkönyvhöz. Ki lett 

tisztázva? 

Szűcs Márta jegyző: igen, Zsuzsika úgy nyilatkozott, hogy ki lett tisztázva.  

Hajbin Tímea képviselő: jó, akkor nézzük meg. Ha készítjük ezeket a beszámolókat, akkor 

azt szeretném kérni, hogy minden oszlop tetejére legyen aláírva, hogy „egyeztettem a 

költségvetési rendelettel”, vagy a módosításoknál pedig legyen feltüntetve, hogy elfogadta-e a 

testület. Szerintem a rendszerbe csak azt lehet felvinni, amit a testület már elfogadott. Ha 

határozatokkal fogadjuk el, legyen ott a határozat dátuma, hogy nyomon követhető legyen. 

Mindenkitől kérem, aki a költségvetéssel dolgozik, hogyha lát benne veszélyt, azonnal jelezze 

a képviselő testületnek. Ne utólag kelljen módosítani. 

Juhász Csaba polgármester: egyéb kérdés hozzászólás? 

Nincs több hozzászólás, Juhász Csaba polgármester 9 óra 6 perckor bezárja a rendkívüli nyílt 

ülést. 

Kmf. 

 Juhász Csaba Szűcs Márta 

 polgármester jegyző 


