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2. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2019. május 30-án 
megtartott üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:            
                         Fuder Lászlóné elnök 
  Hajnal Istvánné bizottsági tag 
                         Simai Mihály bizottsági tag 
  
 
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 
 
Fuder Lászlóné elnök: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, köszöntöm Aljegyző 
Asszonyt a mai Pénzügyi bizottsági ülésünkön. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  
 
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság Tóthné Kovács Piroskát 3 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

4/2019. (V.30.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
Fuder Lászlóné elnök: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 
 

5/2019. (V.30.) számú határozat  
 

- A napirend elfogadásáról -  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az alábbi napirendi pontokat 
fogadta el: 
 

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. 
(II.22.) számú önkormányzati rendeletének módosítása megtárgyalásáról 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének teljesítése 
megtárgyalásáról 

3. 2018. évi belső ellenőrzés megtárgyalásáról 
4. Egyebek 

 



Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 2/2018. (II.22.) számú önkormányzati rendeletének 
módosítása megtárgyalásáról 
 
Első napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.22.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Szeretné megkérdezni a jelenlévő Pénzügyi Bizottsági 
tagokat, hogy az első napirendi ponthoz 2018. évi költségvetés módosításáról című részhez 
van-e hozzá fűzni valójuk? Ez a 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatának növeléséről 
szól, ami 53.426 e Ft és ugye ennek a levezetését tartalmazza ez a rendelet módosítás. 
 
Hajnal Istvánné bizottsági tag: Áttanulmányoztam, én is és a bevétel állomány az egész rész 
majdnem 100%-ban teljesült. 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, 
hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, hogy 
javasoljuk a Képviselő-testületnek elfogadásra a rendelet tervezetet. Tiszagyenda Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta a határozati javaslatot.  
 
6/2019. (V.30.) számú határozat 
 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018. 
(II.22.) számú önkormányzati rendeletének megtárgyalásáról, 
véleményezéséről – 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy döntött, hogy javasolja 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.22.) számú 
önkormányzati rendeletének elfogadását.  
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
teljesítéséről 
 
Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetésének 
teljesítéséről 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Van-e valami kérdésetek, kiegészíteni valótok? 
 
Simai Mihály bizottsági tag: Rendezvényre terveztünk pénzt? 
 
Balogh Henrietta aljegyző: Nem volt tervezve év elején, megkaptuk egyrészt a 3.000.000.-
Ft-os támogatást a lovas napra, azt előirányzat módosításként eszközölni kellett. Egyéb 
rendezvényre nem volt. 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Itt a Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018.évi 
kiadásainak cofog kódonkénti könyvelésénél azonban kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények támogatása címszó alatt 4.038. e Ft ha ebből lejön a 3 millió az 1.038 e Ft 
gyakorlatilag mi volt? 



Balogh Henrietta aljegyző: Ezt meg kellene nézni tételesen. 
 
Simai Mihály bizottsági tag: Jó volna, mert erről nem volt szó. 
 
Balogh Henrietta aljegyző: Annyit tudok mondani, hogy szerintem ebben benne volt a 
nőnapi rendezvény, igaz hogy az óvoda főzött, de az óvoda az idősnapi étkeztetést is 
átszámlázta az önkormányzatnak. Én ezekre gondolok, hogy ezek és hasonló jellegű 
rendezvények lettek ide könyvelve. 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Ugyanitt, de ez csak megjegyzés céljából, ami nagyon 
bánt, hogy a sportegyesület úgy nyilatkozott az újságnak, hogy nem kapnak támogatást és 
sportlétesítmények működtetésére 583 e Ft került kifizetésre.  
 
Balogh Henrietta aljegyző: Annyi kiegészítést tennék, hogy igaz minimális összegben, de 
ami ott van a kispályán az épület annak a költsége is ezen a cofog kódon van. 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Illetve ami a másik, hogy a helyi közösségi tér 
működtetése 343 e Ft ez alatt mit értünk? 
 
Balogh Henrietta aljegyző: A teleház működését. 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: A másik civil szervezetek működési támogatása 20 e Ft és 
a civil szervezetek program támogatása 20 e Ft és önkormányzati funkcióra nem sorolható 
kiadás 20 e Ft. A civil szervezetek támogatása igaz hogy kétszer jelenik meg összességében 
40 Ft-al de az én véleményem szerint civil szervezeteket csak pályázat útján lehet támogatni, 
tehát abban az esetben, ha ez a támogatást a polgármester úr adta akkor nem volt joga a civil 
szervezetek támogatásaként oda adni mivel ezt csak is kizárólag pályázat útján lehet. A másik, 
amit még szeretnék növénytermesztés és állattenyésztés címszó alatt van 2 157 e Ft kiadás 
ugyanakkor ezen az oldalon semmiféle közfoglalkoztatási személyi járulék nem jelenik meg, 
miért? 
 
Balogh Henrietta aljegyző: Válaszolnék az első kérdezésre is, Marika néni ez nagy 
valószínűséggel elkönyvelésből adódik ez a 20 e Ft –os tétel is, de mivel a nagy beszámolóba, 
amit a kincstárba küldtek ez ment be a kormányhivatal nekünk a beszámolónkat ahhoz fogja 
egyeztetni így ide én sajnos nem tudtam mást írni. Én is kerestem, hogy mi volt ez, de 
elkönyvelésből adódik, civil szervezetet nem támogattunk. A növénytermesztés és 
állattenyésztésre mind bevétel, mind kiadás lett tervezve, de sajnos a könyvelés az nem oda 
történt. De egyébként a következő napirendi ponthoz kapcsolódóan igaz, de le is írja a belső 
ellenőr, amikor ő átnézte a könyvelést, hogy hiába kapta meg a könyvelő cofog kódonként, 
hogy mit hogy terveztünk, hiába írtuk rá a számlákra a szerződésekre, hogy könyvelődjenek 
nem oda könyvelték ezeket a tételeket. 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Ebből adódóan ezekből az elkönyvelt tételekből adódóan 
nem fordulhat elő, hogy esetleg az önkormányzatot a Magyar Államkincstár megbünteti, vagy 
visszafizetési kötelezettség keletkezik valahol? 
 
Balogh Henrietta aljegyző: Büntetés az nem, viszont fizetési kötelezettség az lesz, azt 
viszont még nem tudom megmondani, hogy mekkora összegben. 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Arra sincs lehetőségünk, hogy ezt módosítsuk? 



Balogh Henrietta aljegyző: Nincs.  
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Megjelenik itt olyan, hogy ifjúság és egészségügyi 
gondozás személyi kifizetés 32 e Ft, járulék 7 e Ft ez mi? 
 
Balogh Henrietta aljegyző: Ez a doktornőnek a díja, amiért csinálja nálunk az ifjúsági 
gondozást ő kapja. 
 
Hajnal Istvánné bizottsági tag: Fogadjuk így el és bízzunk benne, hogy nem lesz 
visszafizetés, nem tudunk mit csinálni. 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Javasoljuk a Képviselő testületnek elfogadásra azokkal a 
kiegészítésekkel, hogy nagyobb odafigyeléssel kell a könyvelést végezni, különösen a 
tervezett költségekre, elsősorban a cofog kódokra hogy oda legyen könyvelve, ami oda kell. 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.  
 
7/2019. (V.30.) számú határozat 
 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítésének 
megtárgyalásáról, véleményezéséről – 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy döntött, hogy javasolja 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
önkormányzati rendeletének elfogadását.  
 

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi ellenőrzési 
jelentéséről  
 
Harmadik napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi ellenőrzési 
jelentéséről. 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: 2018. évi jelentés, ami szépen és fekete-fehéren leírja, 
hogy a 2018 évben az aggodalmunk ellenére is Gizike, számlák teljesítésigazolás és 
utalványozás nélkül kerültek kifizetésre és könyvelésre. Ezek mind olyan dolgok, amelyek 
egyrészt a túlköltekezéshez vezethetnek, ellenőrizetlen felhasználáshoz és ugye nincs kontroll 
a pénztár fölött. Ez így nem lesz jó. Igenis szükség van a kötelezettségvállalás meglétére, ettől 
függ, hogy most utalványozni, kifizetni, engedélyezni tudják-e, benne van-e a 
költségvetésben, és ha már ez megvan, utána ott legyen az a teljesítési igazolás. 
 
Hajnal Istvánné bizottsági tag: Vizsgálták a KMSZI hozzájárulás megállapításáról szóló 
részben, hogy a tervezett szerint kevesebb önkormányzati támogatás kiegészítést kell fizetni, 
mint az előző években, ennek örültem. 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Javasoljuk a Képviselő testületnek elfogadásra. 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.  
 
 
 



8/2019. (V.30.) számú határozat 
 

- Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi ellenőrzési jelentéséről – 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy döntött, hogy javasolja a 
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi ellenőrzési jelentésének az elfogadását. 
 
Fuder Lászlóné bizottsági elnök: Van-e még valakinek esetleg kérdése, észrevétele? Ha 
nincs, akkor köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
          Fuder Lászlóné        Simai Mihály 
           Bizottsági elnök                                               Bizottsági tag  
  
 
 
 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyzőkönyvvezető 
 
  
 
 


