
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-ei soron 
kívüli üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Fekete József, Fejes László, Szentiványi András, 
Tibádné Nagy Zsuzsanna, Vargáné Kalmár Éva képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak:
Tóth Ildikó jegyző, Baginé Czékus Ilona 

Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 
fő képviselőből 7 fő jelen van. 
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szentiványi András testületi tagot.
Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  és  1  tartózkodik  szavazással  elfogadta 
Szentiványi András  testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Pollák Tibor polgármester: Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontot az szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontot az alábbiak 
szerint:

Napirend:           Előadó:

1. Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának módosítása Pollák Tibor
    polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint és felkéri Baginé Czékus Ilonát 
a szükséges kiegészítések megtételére. 

Baginé  Czékus  Ilona:  2011.  november  5.  napjáig  kell  benyújtani  az  ÖNHIKI-s  pályázatot,  melynek 
elengedhetetlen feltétele a 2010. évi zárszámadás módosítása és a módosítás elfogadása. A zárszámadáshoz  
megérkezett a könyvvizsgálói jelentés, mely elfogadta az auditálási eltérésekkel módosított beszámolót. 
A zárszámadás módosítása előtt többször folytattak egyeztetést a könyvvizsgálóval a hiányosságok, hibák 
kiküszöbölése miatt. A betegszabadsága ideje alatt megbízott pénzügyes kolléganő sajnos nagyon sok hibát  
követett  el,  tévesen kerültek könyvelésre bizonyos tételek,  melyek közül  nagyon sokat  idén tudnak csak  
„helyre  tenni”.  Az  először  elfogadott  rendelethez  képest,  figyelemmel  a  záró  főkönyvi  kivonatra,  sok 
változtatást kellett végrehajtani.  

Szentiványi András: a helyettesítő ezek szerint nem végezte el a megbízási szerződésben foglaltakat, így 
véleménye szerint a díját nem kell kifizetni.

Fekete József: fontos dologról kellene beszélniük, ilyen gyorsan nem lehet dönteni. Ő már jelezte év elején  
is, hogy a számok nem egyeznek a valóssággal. 

Pollák Tibor polgármester: a megbízott helyettesítő február végéig kapott díjazást, utána nem fizették ki. 

Fekete József: a  helyettesítő felelősséggel tartozik,  a hiányosságok feltárásra kerültek.  Meg kell  jelölni,  
hogy  ki hibázott. 

Baginé  Czékus  Ilona: tartottak  a  könyvvizsgálóval  egy  megbeszélését,  ahova  Pomázi  Károlynét,  a 
helyettesítő pénzügyes kolléganőt is meghívták, de nem jelent meg. Erről az egyeztetésről jegyzőkönyv is  
készült, mely rögzíti a feltárt hiányosságokat.   Ez egy lezárt év, nagyon sokat lehetne róla beszélni, de az  
ÖNHIKI benyújtásához elengedhetetlen ezen módosítás elfogadása.



Pollák Tibor polgármester: amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki elfogadja 
az önkormányzat 2010. évi beszámolójának módosítását a melléklet szerint az szavazzon.

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  szavazással  a  melléklet  szerint 

megalkotta az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2011. (V.26.) számú 

rendelet módosításáról szóló 15/2011. (X.27.) rendeletét.

Pollák  Tibor  polgármester: amennyiben  több  kérdés,  vélemény  nincs  az  ülést  berekeszti.  Köszöni  a 
megjelenést.

Kmf.

/:Pollák Tibor:/                /:Tóth Ildikó:/
              polgármester                     jegyző

/: Szentiványi András :/
jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:280/16/2011
     Jegyzőjétől

XVI.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. október 27-ei soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

15/2011. (X.27.) az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának
rendelet zárszámadásáról szóló 7/2011. (V.26.) számú

rendelet módosításáról

Készült: 3 példányban
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