JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án
14.00 órakor tartott közös Képviselő-testületi ülésén.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom
Szihalom Község részéről jelen vannak:
• Bóta József Sándor polgármester
• Farkas József képviselő
• Ficsór Kálmánné képviselő
• Dr. Joó Csaba képviselő
• Virágh Dénes képviselő
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.
Mezőszemere Község Képviselő-testülete részéről jelen vannak:
• Bukta Gábor Polgármester
• Bukta Imre képviselő
• Bukta Lajos képviselő
• Bukta Mária képviselő
• Gazsi László Tivadar képviselő
• Molnár Irén képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Meghívottak közül megjelent:
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház vezető
• Koós Jánosné pénzügyi bizottság külső tagja
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos
• Menyhárt Károlyné Intézményvezető
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, képviselőket,
megállapítja, hogy Szihalom Képviselő-testülete határozatképes, 2 fő jelezte távollétét.
Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testületek egyhangúlag elfogadtak.
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Köszönti a megjelent képviselőket,
megállapítja, hogy Mezőszemere Község Képviselő-testülete határozatképes, 1 fő jelezte
távollétét.
Napirendi pont:
1. Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának
megtárgyalása.
Ea.: Bóta József Sándor polgármester

I. Napirendi pont: Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetési
beszámolójának megtárgyalása.

Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos
részére.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Mindkét testület részére kiküldésre került a 2013.
I. félévi költségvetési beszámoló a közös hivatal tekintetében. Látni, hogy a kiadási és a
bevételi oldalon időarányos a teljesítés. A jogszabályi előírásoknak megfelelően mutatta ki,
hogy a költségvetésben tervezetthez képest mi valósult meg, mi Szihalom és mi Mezőszemere
kötelezettsége. Kiemelendő probléma a finanszírozás átutalása a közös hivatalnál, mivel
félévkor 3 havi elmaradásban volt a támogatás átutalása, most 2 havi az elmaradás. Hogy a
kiadások finanszírozottá váljanak, Szihalom önkormányzatának kellett ezt az összeget
megfinanszírozni. A bérek ki lettek fizetve, a dologi kiadások is rendezve voltak. A hivatal
gazdálkodása jónak mondható, az előbb említett probléma kivételével.
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: A probléma abból adódik, hogy volt
Mezőszemere Községnek át nem adott pénzeszköze, onnantól megpróbálták rendezni a
soraikat. Az adóhivatal felé kellett egy 2009-2010. évi elmaradást teljesíteni, ezért voltak
csúszásban a kifizetéseknél. A gyermekétkeztetésnél az ÁFA-t kell kifizetniük, mert az
adóhatóság szerint a 0-s számla után is be kell fizetni az ÁFA-t, ezt inkasszóval teljesítik, ez 1
millió forint feletti összeg volt. Július-augusztus volt ilyen, a 2. havi elmaradás tekintetében
már augusztus is benne van. Előre nem látható kiadások jöttek közbe, próbálják rendezni az
elmaradást minél hamarabb. A kolléganő fogja látni, hogy fog alakulni a helyzet, és
teljesítésre kerül.
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Ami számunkra gondot jelent, hogy
átláthatatlan a mezőszemerei önkormányzat működése.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Ma kapott egy e-mailt, melyszerint az első három
hónapban ki van mutatva, hogy 413 ezer forint az első negyedévi elmaradás. Volt egy olyan
kikötés, hogy nem fizethetünk ki bért, amíg ez nem kerül rendezésre. Két havi tartozásuk van,
és ez most esedékes lenne.
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Azt nem várhatja el Mezőszemere, hogy
minden hónapban mi finanszírozzuk meg ezt az összeget, ha hitelből kellene fizetni, akkor
annak kamatai lennének. Az önkormányzatot ebből a szempontból hátrány éri, nekünk is
vannak kötelezettségeink, ezért egyszer rendet kellene tenni. Azt kérné, hogy a testület,
aljegyző, polgármester tegyék már helyre, mert nem akarunk kellemetlen helyzetbe kerülni.
Elképzelhető, hogy eljutunk oda, hogy mi sem tudunk finanszírozni, senki nem kötelezhet
bennünket arra, hogy olyat hitelezzünk meg, amire nem kapunk forrást. Teljesen átláthatóvá
kell tenni az energiaszámláktól kezdve mindent, továbbá, hogy mi hogyan kerül kifizetésre. A
felelősség Szihalomé, és nem látjuk tisztán, hogy mi hová kerül kifizetésre, hogy az átutalási
normatívák tisztába kerüljenek. A tiszta sor az lenne, ha a közös önkormányzat rendelkezne
ezzel a pénzzel, innen teljesítenénk, de így most viaskodni kell a kifizetésekkel. Jó lenne
ebben tisztán látni, ezért kéri, hogy ebben legyenek partnerek.

Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Az energia számlák már Szihalomra
jönnek. A korábbi tervezetek szerint úgy volt, hogy a közös hivatal kapja meg áprilistól a
finanszírozást, de nem így lett, ezután sem Szihalom kapja meg az összeget. Ígéretet tesz arra,
hogy az összegek teljesítésre kerülnek.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: A közös hivatal látja el a két önkormányzat
gazdálkodását. A lényeg az lenne, hogy Szihalom vezetésének át kellene látnia Mezőszemere
gazdálkodását, itt vannak a gondok. A számlák kifizetésével nincsenek problémák, nincsenek
kifizetetlen számlák. A probléma az, hogy egyéb dolog van, amire azt szokták mondani, hogy
nincs köze hozzá, de igen is van, mert ebből adódik, hogy Mezőszemere nem tud fizetni a
hivatalnak.
Bukta Mária képviselő: A Polgármester Urat megerősítve a beszámoló időpontjáig ez a 413
ezer forint nincs kifizetve, nincs más olyan tétel, ami nem a közös hivatalé lenne. Úgy
gondolja, hogy már nem lesznek átláthatatlan dolgok, az összeg átutalásra kerül. A Pénzügyi
bizottság nevében is türelmet kér Szihalom Képviselő-testületétől. Náluk is most lesz ülés,
megvárják a beszámolót, és megteszik a lépéseket, igyekeznek utána utolérni magukat, hogy
Szihalomnak ne okozzanak gondot.
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Ha csak a közös hivatal
finanszírozásáról van szó, nem lehet elkülöníteni az intézményeket és az önkormányzatot,
egyik a másikat magával húzza. Az intézményi étkeztetésnél komoly gondok vannak a
beszállítók felé. Nem lehet nagy összegű tartozásokkal másokat ellehetetleníteni. Ezért nem
lehet teljesen elkülöníteni a közös önkormányzat működésétől az intézményi üzemeltetési
kiadásokat, mert vannak átfedések. Megdöbbentő, hogy most jelenik meg az adóhatóság
követelése, mondhatnák, hogy ehhez nekünk semmi közünk, nem hátráltathatná a közös
gazdálkodást. Nekünk sem mindegy, hogy ez az összeg a számlánkon van, vagy
jótékonykodunk vele. Sürgősen rendet kell tenni ebben az ügyben. Felül kellene vizsgálniuk
az intézményi rendszert, és akkor azt lehet mondani, hogy erre nem képesek, és felajánlanák
az államnak. Ha az idősek otthona nem rentábilis, akkor nem kell csinálni.
Dr. Joó Csaba: Mégegy adósságkonszolidáció nem lesz, erre nem lehet már számítani, ezeket
a dolgokat át kell gondolni.
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Volt belső ellenőrzésük, jó lett volna, ha
tájékoztatják az önkormányzatot ezekről a dolgokról, de senki nem világosította fel őket. 27
önkormányzat volt, akiket ellenőriztek, és mind ebben a helyzetben volt. Január 1-től minden
intézmény önálló intézmény lett, a támogatások feladatfinanszírozásúak, az első félév
felülvizsgálatánál fog kiderülni a dolog. Most megvizsgálják, megpróbálják rendbe tenni a
közös hivatal működését.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: A gyermekjóléti szolgálatot közösen
működtetjük, nem írt róla, mert viszonylag kis költséggel jár, júliusban minden hátralékát
kifizette Mezőszemere, ez a rész rendezve van. Július 1-től olyan társulásként működnek, ami
jogi személyiség, teljesen új könyveléssel, ami megint plusz feladattal jár a számukra. Kapott
egy olyan utasítást, hogy addig nem lehet bért fizetni, amíg a hátralék meg nem érkezik a
számlánkra. Kérdezné, hogy akkor mi legyen? A július-augusztus hónap nincs kifizetve. Mire
oda jutunk, hogy bérfizetés van, gyakorlatilag 3 havi lesz a tartozás, ez 1,2 millió forint
havonta.

Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: A normatíva megérkezésekor utalásra
kerül az 1 havi összeg.
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Amikor megtörtént az 1 havi összeg
átutalása, akkor történhet meg a bérek kifizetése. Továbbra is azt kéri a testülettől,
aljegyzőtől, polgármestertől, hogy gondoljanak arra, hogy óriási összegeket görgetnek maguk
előtt. Augusztusig az étkezésben 6,2 millió forint a tartozásuk a vállalkozó felé. Nem várható
el egy vállalkozótól sem, hogy ekkora tartozást göngyölítsen maga előtt. Próbáljunk meg egy
tiszta képet kialakítani, szintre kell hozni a dolgokat, mert bármikor beüthet a krach.
Farkas József: Mivel adótartozásba került az önkormányzat, a kistérségnek fizettek a belső
ellenőrzésért, hol van akkor a felelősségük?
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: December 31-vel a társulás megszűnt. Ha
időben szólnak, akkor ezt az önkormányzat kivédhette volna.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: A belső ellenőrzési terv alapján történt az
ellenőrzés, kérték, hogy ezt ellenőrizzék?
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Amikor idekerült, mint új polgármester,
ő volt az első, aki elmondta, hogy nem hajlandó elfogadni az ellenőrzést, mert látszott a hozzá
nem értés. Ezért megfogadtunk egy külső céget, aki az ellenőrzést végzi.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere szavazásra bocsátja a közös
önkormányzati hivatal féléves költségvetésének beszámolóját, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA
Tárgy: 2013. első félévi beszámoló elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere szavazásra bocsátja a közös önkormányzati
hivatal féléves költségvetésének beszámolóját, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

Tárgy: 2013. első félévi beszámoló elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szihalom, 2013. augusztus 28.

Bóta József Sándor
Polgármester

Bukta Gábor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző

Dr. Szűcs Szilárd
Aljegyző

