
Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8458 Oroszi, Szabadság u. 27.

Szám: D- 20-1 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16 
órai kezdettel megtartott   nyilvános képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala
8458 Oroszi, Szabadság u.43.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Dániel Ferenc   polgármester
Szabó Istvánné     alpolgármester
Debreczeni Rozália települési képviselő
Jóna László             települési képviselő
Viola László települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Dániel  Ferenc polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./  Oroszi Község Önkormányzat 2014.évi Dániel Ferenc 
      költségvetése polgármester
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2./ A Gemara LEADER akciócsoporthoz Dániel Ferenc
    tartozás fenntartása polgármester
     
               
      

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Oroszi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dániel  Ferenc  polgármester:  Az  előterjesztést  a  képviselő-testület  tagjai  megkapták.
Ismerteti az előterjesztést. 
 
Debreczeni  Rozália:  Elmondja,  hogy  a  szöveges  beszámolóban  szerepel,  hogy  az
önkormányzatot 4.602.528 Ft visszafizetési kötelezettség terheli, nem tudja, hogy miért.

Dániel Ferenc polgármester: Érdeklődött ez ügyben, de azt mondták, hogy jogszerűtlen a
visszakövetelés.  Iparűzési  adó  számláról  van  szó,  ami  év  végén  automatikusan  átmegy  a
költségvetési számlára. Ez az ügy már három éve tart.

Debreczeni Rozália: Ezt le kell tisztázni.

Szlottáné Turi Edina jegyző: A cég nem adott be záró bevallást, csak 2013. októberében.

Kiss Lászlóné pénzügyi előadó: Elmondja, hogy felhívta a noszlopi kolléganőt, aki az adót
könyvelte és azt a tájékoztatást kapta, hogy 2012-ben ezt az ügyet teljesen lerendezte, mert
2012. szeptemberében szűnt meg a cég.

Dániel Ferenc polgármester: Ő a cégtől összegszerűen nem látta  hogy ilyet kértek volna. 

Debreczeni Rozália: Akkor nem érti miért szerepel még mindig ez a kötelezettség.

Szabó Istvánné alpolgármester: Nincs gondja a költségvetéssel, csak azt kellene tudni, hogy
ez a követelés egyáltalán jogos-e. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: A cég beadta a záró bevallást,  és az évek alatt sokkal több
iparűzési adót fizettek be, mint kellett volna. Amennyivel többet fizettek be, az visszajár a
Kft-nek. 

2



Szabó Istvánné alpolgármester: Elhiszi, hogy többet fizettek be, de nem ennyivel. Ő így
biztosan  nem fogadja  el  a  költségvetést.  Ha 2012-ben volt  egy záró  bevallás  és  állítólag
lerendezték, akkor miért kell a 2014-es költségvetésnél ezzel foglalkozni. Tavaly is elmondta
már,  hogy semmiről nem látnak egy normális  elszámolást,  voltak a költségvetésben olyan
számok, amiket nem tudták, hogy honnan lettek. Nem tudja hova lett a pénz, mindig kevesebb
lett, pedig nem költötték el.

Debreczeni  Rozália:  Tavaly  év  végén  majdnem  10  millió  forint  megtakarítása  volt  az
önkormányzatnak.

Szabó Istvánné alpolgármester: emlékszik, hogy még a régi jegyző idejében ennek a cégnek
800 e Ft plusz adótúlfizetése volt. A tavalyi év könyvelése nem tudja kin múlik, pl. 160 e Ft-
os bérkifizetés. De nem akarja újra elővenni.

Kiss Lászlóné pénzügyi előadó: A tavalyi évet ő könyvelte és azért vállalja is a felelősséget.
Újra elő kell venni, főleg ha azt mondja, hogy a könyvelés átláthatatlan és nem világos, mert
ezzel az ő munkáját kritizálják. Ő minden tételről el tud számolni, egy forint jogtalan kifizetés
nem volt. Lehet, hogy nem arra a szakfeladatra volt könyvelve a költségvetés tervezésekor, de
az utána a helyére lett rakva. Hogy fogy Oroszi megtakarítása, az abból van, hogy az állami
támogatás tavaly is inkasszóval vissza lett véve, ha jól emlékszik 1,5 millió forinttal. 

Szabó Istvánné alpolgármester: Mindenképpen rendbe kell tenni, mert ennyit nem fizettek
be. Ő már tavaly javasolta az ellenőrzést. Legyen mínuszos a költségvetés.

Kiss  Lászlóné  pénzügyi  előadó:  Mínuszos  költségvetés  nem  lehet,  mindkét  oldalnak  a
kiadási és bevételinek is meg kell egyezni.

Debreczeni  Rozália:  Ezt  tisztába  kell  tenni,  mert  ez így nem működik,  mert  ha görgetik
maguk  előtt  csak  több  lesz.  Nincs  az  önkormányzatnak  tartaléka,  pénze,  se  normatív
támogatása.

Dániel Ferenc polgármester: Egyszerűbb lenne kifizetni, de jogszerűtlennek tartja.

Szabó Istvánné alpolgármester: Nem azt mondja,  hogy nem kell  kifizetni,  de kérni kell
2012-re egy utólagos ellenőrzést.

Kiss Lászlóné pénzügyi előadó: Kérni kell az adósoktól egy részletes kimutatást.

Szlottáné Turi Edina jegyző: Az adós kolléganők Dobán átnézték a bevallásokat.  8 millió
forintról indult a cég követelése, de akkor még nem volt záró bevallása a Kft-nek. Azt nem
lehet a cégnek felróni, hogy az önkormányzatnak kevesebb lett a normatívája. 
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Kiss Lászlóné pénzügyi előadó: Az iparűzési adót minden évben az önkormányzat állapítja
meg az éves bevallás alapján, az önkormányzat küldi ki, hogy mennyi összeget kell befizetni.

Szabó Istvánné alpolgármester: Ő akkor is azt mondta, hogy azzal a feltétellel fogadják el a
2012  évi  költségvetést,  ha  ez  a  tétel  ki  lesz  tisztázva.  De  nem  tudják  mi  történt,  mert
jegyzőkönyvet sem láttak sosem. Megbíztak abban, hogy ez megtörtént, de ezek szerint nem.
Nem fogadhatnak el olyan költségvetést, amire azt mondják, hogy jó és működésképtelen lesz
az önkormányzat.

Dániel  Ferenc  polgármester:  Ha  előzőleg  odáig  jutottak  volna,  hogy  nincs  pénze  az
önkormányzatnak, már a kormány kétszer kifizette volna a település adósságát.

Kiss Lászlóné pénzügyi előadó: Elmondja, hogy őt lepte meg a legjobban az ügy, mert ő
ismeri  a  legrégebben  Oroszit,  évekig  könyvelt  és  soha  nem  volt  gond.  Mindig  volt
megtakarítása Oroszinak, kölcsön is tudott adni, segített más önkormányzatoknak. 

Debreczeni Rozália: ennek a végére kell járni, biztosan van olyan szakember, akinek ez a
feladata.

Viola László: a költségvetést el tudják fogadni, azzal a feltétellel, hogy ez a tétel tisztázásra
kerül. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Az adós ügyintézővel kigyűjteti, hogy mikor mennyi iparűzési
adót fizetett be a cég, mikor szűnt meg. 

Debreczeni Rozália: A felelőst meg kell állapítani és felelősségre kell vonni.

Szabó  Istvánné  alpolgármester:  A  testület  hibázott  abban,  hogy  nem  látta  a
jegyzőkönyveket, és nem kérték bemutatásra, hogy ez az ügy tisztázva lett. Megszavaztak úgy
dolgokat, ahogy megszavazták, de ki kell javítani. Nem érkezett visszajelzés.

Kiss Lászlóné pénzügyi előadó: A költségvetési bevételeket ismerteti.

Szabó Lászlóné alpolgármester: Elmondja, hogy a megkapott táblázatok nem egyeznek az
ismertetett  adatokkal.  Nem  érti,  hogy  akkor  milyen  költségvetést  fogadjanak  el.  A
költségvetés elfogadását nem támogatja, a szavazástól tartózkodni fog.

Dániel Ferenc polgármester:  A költségvetés  elfogadását nem javasolja. Kéri,  hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

Oroszi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – Oroszi Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről az alábbi
határozatot hozta:
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6 /2014.  (II. 04.) Kt. határozat

Oroszi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetést nem fogadja el,
azt visszaküldi átdolgozásra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. 02.20.

2./ A Gemara LEADER akciócsoporthoz tartozás fenntartása
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Szlottáné  Turi  Edina jegyző:  Elmondja,  hogy Oroszi  a  Gemara  Leader  akciócsoporthoz
tartozik. Most van lehetőség arra, hogy változtassanak. Át lehet menni egy másik Leaderhez
is, vagy maradhatnak a jelenleginél.

Dániel  Ferenc  polgármester:  Javasolja  a  Gemara  Leader  akciócsoporthoz  való  tartozás
fenntartását. Kéri, ha valakinek van más ötlete az jelezze.

Viola László települési képviselő: Véleménye szerint jó az ahol most vannak.

Több hozzászólás nem volt.

Dániel  Ferenc  polgármester  a  képviselő-testület  nyilvános  ülését  16  óra  50  perckor
berekesztette.

kmf.

Dániel Ferenc    Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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