
JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: 2010. február 09-én 17 órakor a szihalmi Művelődési Házban (Szihalom, Hunyadi út 
138.) megtartott közös-együttes pénzügyi bizottsági ülésről. 
 
Jelen voltak: 
Szihalom: 

1. Póka Sándorné Pü. bizottság elnöke 
2. Ragány András tag 
3. Koós Jánosné tag 
4. Zsámba Albertné tag 

Egerfarmos: 
1. Petrik László Pü. bizottság elnöke 
2. Cseh Józsefné tag 
3. Nagy Kálmánné tag 
4.  

Mezőszemere: 
1. Bartók István Pü. bizottság elnöke 
2. Bukta Ferenc tag 

 
Jegyzőkönyvvezető: Majoros Viktória 
 
Napirend: 

1. A fogászat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása 
Ea: Póka Sándorné Pü. bizottság elnöke 

 
Zelei András az ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Póka 
Sándornénak 
 
Póka Sándorné köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta, hogy a fogászat költségvetése a 
2009. évi tényadatokon alapul. A kiadási oldal 6940 e/Ft-ban (a 2009. évihez viszonyítottan 
kisebb összegben), a bevételi oldal 5986 e/Ft-ban lett megtervezve. A költségvetést a szihalmi 
pénzügyi bizottság már elfogadta. 
 
Bartók István elmondta, hogy a kiadott költségvetési adatok átszámolása után megállapítást 
nyert, hogy a főszámok rosszul lettek összeadva, így a községekre jutó hányad is kevesebb. 
 
Majoros Viktória elnézést kért a hibáért és elmondta, hogy a főszámok helyesek de egy tétel a 
járulékok között, nevezetesen a munkaerőpiaci járulék nem 29 hanem 42 és a dologi kiadások 
közül kimaradt a munkáltatói SZJA, mely 36. 
 
Petrik László az iránt érdeklődött, hogy nem-e kellett volna jegyzőkönyvi hitelesítőket 
választani, mi az a 6000 Ft étkezési hozzájárulás. Nehezményezte, hogy a 2008. évi 
költségvetési beszámoló nem volt megtartva. 
 
Majoros Viktória elmondta, hogy természetesen elkészült a 2008. évi beszámoló, részletesen 
ki lett dolgozva, majd elküldésre került a községek polgármestereinek és azoknak 
nyilatkozniuk kellett arról, hogy a visszajáró összeget visszakérik vagy számítsuk be a 2009. 
évi hozzájárulásba. Egerfarmos meg is tette a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy utaljuk 
vissza a visszajárót. Azzal egyetértett az elnök úrral, hogy a társulási megállapodás szerint 



közös képviselő testületi ülésen kellett volna elfogadni a beszámolót, de ez azért nem történt 
meg, mert a polgármesterek megegyeztek abban, hogy elegendő ez a fajta beszámoló. 
 
Poczokné Blanár Gabriella elmondta, hogy a könyvelés miatt tényleg visszakérték a 
visszajáró és az egerfarmosi Képviselő testület tájékoztatva lett a beszámolóról. Az iránt 
érdeklődött, hogy miért történt hivatkozás a közalkalmazotti törvény 1. sz. mellékletére, ami 
minősítések és az étkezési hozzájárulás hideg vagy melegétkezés. 
 
Majoros Viktória elmondta, hogy a mellékletre való hivatkozás az téves, a jogszabály csak azt 
mutatja, hogy a dolgozók bérei a közalkalmazotti törvény szerint lettek megállapítva, az 
étkezési hozzájárulás elnevezés a kiadási nemre hivatkozás, egyébként melegétkezési 
utalványról van szó. 
 
Petrik László az iránt érdeklődött, hogy a 2009. évi szinten való kiadástervezés nem-e 
bizonyul kevésnek. 
 
Póka Sándorné elmondta, hogy esetleges túllépés az év végi beszámoláskor kompenzálásra 
kerül. 
 
Poczokné Blanár Gabriella javasolta, hogy ezen számok alapján gondolkodjon a képviselő 
testület az elfogadáson, majd a beszámolás során lehet dönteni esetlegesen a költségvetési 
kiadások módosításán. Javasolta, hogy a 2009. évi beszámolás során is üljön össze a közös 
képviselő testület és esetlegesen a fennmaradó többletet a 2010. évi költségvetésre lehet 
fordítani. 
 
Póka Sándorné felhívta a figyelmet, hogy a társulási szerződésben nincs szó közös pénzügyi 
bizottsági ülésről. 
 
Poczokné Blanár Gabriella elmondta, hogy a 2000 fő alatti településen nem is kötelező a 
pénzügyi bizottság. 
 
Petrik László elmondta, hogy törvényszerűen kell működni, a bevételek is módosíthatók, így 
elfogadásra javasolja Egerfarmosnak a fogászat 2010. évi költségvetését. 
 
Bartók István elfogadta a szóban tett módosításokat és javasolja, hogy Mezőszemerének a 
fogászat 2010. évi költségvetésének elfogadását. 
 
Póka Sándorné elmondta, hogy miután a szihalmi pénzügyi bizottság ezen ülést megelőzően 
már elfogadta a 2010. évi költségvetést, így a fogászat költségvetését is, javasolja a képviselő 
testületnek annak elfogadását. 
 
Miután több kérdés, kérés, észrevétel nem érkezett Póka Sándorné 17.20-kor a közös pénzügyi 
bizottsági ülést bezárta. 
 

K.m.f 


