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JEGYZtÍrÖNyv

KészüIt:2000'szeptember 27-én 9.00 órai kezdettel nlegtarton RENDKIVÜLI
képvise lőte s tüle ti üléSről'

Jelen vannak: }vÍorvai István polgármester,Peidtir Sándor alpolgármester, Fentor Lúszló,
Gál Tiborné, Hubainé Szabó Margit,Magyar G),org/, Milk lstyán,
Ptidár Isntin, Sőregi Ferencné,Tassy Mória képviselők (10Jő)

Tanúcskoztisi joggal megjeIent: Dr' Balázs LászIó jeglző,
Megg})es Attila és Bohtics Jilnos Pü.Biz.kül'tag,
Ézsi,i's Ti horné gazd' e l'

Morvai lsfuán polgármester:

KöSZTnti a képviselőtestalet ta4iai|, yalamint a tanácskozdsi joggal megjelenteket.
Megúllapítja, hogl a testületi ülés határozatképes, mivel a 10 megv/tlasztott testület tag k()lüI
10lő megielent, aZ ülésl megnyitja.

Juvasolja a képviselőtestület tagjainak, hogl napirendi ponrWnt tárg/alják meg a jelentést
az ]dősek otthonában végzett pénzügyi ellenőrzés lapasztalatairól.
,,1 képvisel(ítestülel tagjai a javaslattal epyetértenek és 10 igen szavazattal, ellenszayazat
nélhil az ctlábbi határozatot hozziik'.

4 2/2 0 0 0. (IX. 2 7.) s z. képv.te st. h ltú ro 7ot :

Csdny Község Ónkormányzatának Képviselőtestlilete a napirendi pontra tett javaslatot

elftlgadja és a mai napon me4tafiott ülésen az alábbi napirendi pontok kerüInek
megtúf g)cláSra'.

]./ 'Ielentés a az ldősek Klubjiiban végzett pénzügyi ellenőrzés tapasztalatairól'

2./ Indítványok' bej e le nté se k

1. nap ire nd i p o nt tri rgltalds ct :
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Mo rv a i l stvá n po I g á rm este r:

Tújékoztatja a kéwiSelőtesÍületel, hogl 2 00()' szeptember ] 2-én me8tartoít teStületi ülésen
elhangzottaknak megfelelően lefotytatttik a pénzíigli etlen(jrzést i Csány ktzség it1ősek
klub.jánál. Az ellenőrzés adatbekérés útján az ellenőrzött személy jelentitében )'Ézsilis
Tiborné pü' ea' és olithné Gól Erika pü.ea'végezte Hubainé Szaió Margit Pénzug,,i
Bizottság elntkének./.elt,igleletével és Dr.Balúzs László vezetése mellett 2000.szeptJnber ]3.
tól 200()'.szeptember I8-ig.
Az ellenőrzésről .iegyzőkTnyv készült, amelyet u bizottság tdgjai a neghívóvctl kézhez kaplak'

Megkérdezi a képviselőtestütet ÍagÍait, hog,, a jegryzőktnyvben foglaltakkal kapcsolatban van-
e valakinek kérdése' hozzászólása?

Kérdések:

Me g gy es Attil a P ii. B iz' k ü I.í ag :

Kéri a polgármesteri hivatal vezetésél és a megielent gazclátkoclási előadót, hogl
tájékoztassák a lestületet arról, hogy hogyan műkötlnek a befizetések az Itlősek Klubjttban,

Sőregi Ferencné képviselő:

Mit lehet |enni' hogy ojÓvőben ne.forduljon ető ilyen eset?(Mi lesz az Itlősek KlubÍúval?)

VúInsz:

Mo rvai Is tvún p o I g drmest e r :

Válaszóban elmondja, hogt az Önkormónyzatnál szabályzat rent]elkezik a fuizipénztár és a
készpénz kezeléséről' Ez kimondja, hog,, a készpénz befizetések beg,,űjtéséiel megbízott
inténnények a beszedett pénzt legkésőbb a be;/izetést kavető napin az t)nkorn1inyzar
költségvetési elszómolási szrlmtójára kttelesek bqfizetni' Á kisebb assiegű befizetések 2.\uo,-
Ft-ig gyíiithetők, de azokat hetenként egyszer, t)sszeghatárra tekintet ,Zlkul" b" kelt fizetni a
költségvetési szómldra. Esetünkben tehát a téríÍéSi t\íjclkot Íórgyhót követő tl-ig kell iefizetni'
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EuitÍs Tiborné gazd.ea. :

TójékozlaÍja a testüleÍ tagjait, hog,] Csány Kazség Idősek Klubjdnak vezetője olyan rendszeres
ada|szolgdltaÍiisi katelezettséggel nem tartozik az önkormtinyzat pénzüg,li csoportja 'f.elé,
amelybőt belső ellenőrzéS megtartúsa nélkül megállapítható lenne a havi befizetési
kttelezetÍsége, illeve a hdtralék, vag/ e:'etleges túlÍizetés. Á hátralékokat, tú(izetéseket a
ne2yedéves mérlegjelentéshez kell leadnia, amelyet a saját analitikríjitból állapít meg.
Sajnos ezek az adatok, ahogt az az ellenőrzés sorrin kiderült nem feleltek meg a valóságnak.
Á rendszervr|ilttis előtt a belső pénzüg,,i ellenőrzés a kózszféraban két évente volt kötelező. Ez
a rendelkezés azonban érvényét yesZtette.

D r.BaIúu Lriszló jegyző:

Etmondja' hogy Ézsiás Tiborné válaszáí csak megerősíteni tudja illetve annyival egészíti
ki,hogl az önkormányzatnál a pénzügli előadók túlterheltek, külÓn reyizori stáluszunk nincs.
A nlindenkori intézmény vezető szakmai és emberi tisztességén sok dolog múlik' Sajnos ehhez
hasonló dolgot l00 %-ig kizrjrni nem lehet, de a rendszeres, iitfogó ellenőrzéssel ezek ct
hi ányos s ágo k le c s ö kke nt he t (j k

Mo rvai Is Ív titt p o lg drme ste r :

Szetetné' ha az ldősek Klubj a Íovi;bbra is működne. Ehhez keri a testület tlrmogatúStit és azt,
hogy december 31-ig _ ideiglenes jelleggel az inlézmény vezetésével bízztln meg valakit a

t e stü Iet.

HozztiszóltÍsok:

Gdl Tiborné képviselő:

Kéri a képviselőtestület lagjait, hogy ezen üg|)et amíg jogerősen le nem zárul kezelÍe

diszkréten.

M o rvai I stv őn p o I g árm ester :

Megktszini a pénzügli ellenőrzésben réSzt vettek nunkáját és ismerteti cl képviselőtesttilet
tagjaival az ide vonatkozó jogszabályokat. Felolvassa a testület Íagjainak a buntető eljárásról
szótó 1973' I. tv. 122.$-át, amely a feljelenléSi kÖtelezettségről reru]elkezik. Ismelreti Íovúbbli
az 1 99 2' évi XWI II' N. (Kj t. ) -ben ío 4laltakat a.fe gyelmi elj rir[tsról.

Megkérdezi a képviselőtestület tagait, hopy ismerve a pénzüg,,i ellenőrzésről késziilt
jegyzőkanyvet és az abban /bglalt javaslatlételt yalamint az előbbiekben ismertetetÍ
|Örvényeket eg)et értenek-e azzal, hogy Mapyarné Józsu Andrea ellen bünlető Jéljelentést
tegyenek'?
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A képviselőteslület tagiai 9 igen szavazattal, egy tartózk()dáSsal az alúbbi hat(lrozalot hozza.'

4 3 /2 0 0 0. (IX. 2 7.) s z ö n korm. képv. tes t. I, atá ro zat :

Csti'ny Kr;zség onkormiinyzati Kép.víselőtestülete Mágyarné Józsa Andrea Csúny,BuclaiN' A.u' 4. sz' a'lakos ellen - uki a Csúnyi ldősek Klubja.7ezetője - btintető feljelenlést tesz,térítési díiak késedelmes befizetése -illetve be nim .fizetese- bizonylati feg,,elempénzkeze,lési szabályok megszegése továbbá a szómvitelrál az áItalános .forgatmi adórót szótótörvény be nem 1arl(jSa tOvábhri megtévesztő va!ótlan ldatkaztés végett.

A.féljelentés elkészítésével é's annak a renclőrség felé torténő továbbítósára a polgítrmestert ésa.ieg/zőt bízza meg, azzal a megszoríttissal, higy a már megkezdett beka pinza.gy,, ,i,sah,az Idősek Klubjónál Jblytatódjon } 997.január 0T-ig visszamenőleg.

H aÍd rirlő: azonnal, 2 0 0 0' okt ó b e r 0 5. é s.fo lyamato s
Fe I e I e l [ís : Morvai I s tv r|in p o l gúr me s ter é s

Dr' Balázs László jeglző

Morva i Is tvá n p o I gtír mester :

Felkéri a képvi'l.előte'stület tagja|t, 
logy a pénzüg,,i ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben

nteg/tlgalmazotl javaslatnak megfetetőei a vizsgáti" intézmény vezerőjévet áií,, Jts,,hreljórást folytasson le, és ennek ért]ekébe, jeb|, ki a testalet a .fegyelmi eljtirtisncitko:reműkÖdő vizsgtitóbiztost. Erre a felarlaíra i,,,y ut,,i, kapvisetőt iavasíia' 
,

'Vegkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogl eglel értenek-e o jcNaSlattal'

Á,képuiselőtestulet tagiai a javaslattal eg1letértenek és B igen szavazattal' 2 tartózkodással azaldbbi határozatot hozzu..

4 4/2 00 0' (rX. 2 7.) s z. ö n ko rm. k é pv. tes t. l, atározaÍ :

Csány Község Önkormányzatának- 
.Képviselőtestütete fegyelmi fetelősségre vonás végett

PP:!,, eljár.císt indít Maglarné.Józsi Antlrea Csány,"Buáai N.i.u'1.sz'aíatti toiuí' iaa,,tKlubja vezetőle ellen, aki a krjzalkalmazottt iogvis,oniitlit származó tt;t,t",nu,i|a.,,iil,,o,*:c':,cl? 
' 

( A térítéSi díjak ne'nl illetve késet|elmes be/izetése, a bizonylati .figyiní, , opénzkeze'lési szabályok megszegéSe tovább(j a szúmvitetrő"l az altalános Jtligatmi, aáa,r.t,t szan;törvény be nem l1rÍáSa végeÍt. ')

lsll1tat llsbízza Tassy Mriria 
.képviselőt a vízsgtilóbiztosi felatlatok ellátásdval ezenJeg',elmi eljdrásban , amely a.feg,,elmi eljáritst a képvi1előtestalet mint 7"g,,t.i to,á,,;fobt,,t



te' A fepyetmi tan(icsnak Hubainé Szabó ,?o,, on,,,,n,u és Tassy Mtiria kepviselő nem vitliktagjává' ugyanis a Jégyelmi tan:i.c's Hubainé Szabó Margitot minl tanút kíyánja meghallgatni a/bgelm,i.1li.tiys során, 7'assy Mtiria pettig a ,x'gabbí,b,i Jeladattlkat.fog1a ellátni a tanácsel(iÍti eljártisban'

Határidő: azonnal
Felelős: Morvai IstvrLn polgármester, és

Tassy Mária vizsgálóbiztos

Tas sy Má r ia v ia grit ó b iztos :

Felkéri a képviselőtestületet, hog,l mivel bűncselekmény elkavetésének a g,,anúja Jbnnállltiggessze Jél az tillásából a vizsgálat icleiére Magtarné ,Iózsa Anctreát'

Mo rva i Istv tín po lgtírmes ter :

Megkérdezi a képviselőtestüleI tagjail, hogl egletértenek-e a vizsgitlóbizlos javaslatával
Egultal javasolja a képvise'lőtesíütetnei ,ná"g, azonnali hatáiyat ,o,i o" ,r,;o.. uog,o,,nnta5lasabb vezetői megbízósát , valamint a.fiifuggesztés it\eiérő itiró ia,orcii a|o'.irru-a,IArftd vtssza.

Á képviselőtestület 8 igen szavazattal' 2 tartózkodással az atóbbi hatílrozalot hozza'.

4 5/2 0 0 0. (IX' 2 7.) sz ö n ko rm. k épv. tesÍ. h atd rozat :

(, uiny Kr;zség onkormtinyzaltinak Képviselőtestülete Maglarné Józsa Ánclreát a helyi ldősekKlubja vezetőjét az eIlene' irulított Jég,etmi eljáriű jtlgerős be,/éjezéséig áttti'stiból2()00' szep'tember 27.napj{itót felJüggeuti. Eg,,útta,t azonnali hatállyat visszavon1ct ctnagasabb vezetői megbízdsa| r1lvá,'!b! vksza|irtja a.felfüggesztés ianie,o ia,i unuiiti a050oÁ-ót a.n.tegindított .feglelmi etjárás leztirdsáig i' L tegJ,t-i tigyben"hozott ioii,o,o,meghozataltiig.

HaÍároztttom ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belüt az Egri Városi BírósághozCimzell, de a polgárme'steri hivatalhoz benyújtott keres)Íd é!het'
]ndoklcís '.

Maglarné ,Iózsa Andrea _ az e'llenőrzését végző bizoftság Jentésében fogltlltakűt elisn.erte- amunkaviszonyából sztirmazó kötelezetÍségé; Súlyosan inegszegte, amikor a munkakorébenbeszedett téríté.si díiakat nem , vogl csak késedelmesen Jizelte be az önkormtinyzatszámldlrira ' továbbá megszegre a bizonylat iJb glelmet a pénzkezetési szabcilvokat ' a
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számvitelről , az általános .forgalmi adóról szóló tirvény betartását, és megtévesztő valótlan
adatközlést valósítolt meg.

Ezen haÍározatol az ] 992'évi XWII1. tv' 23$ ft) bek' alapján 18! (t) bek. b) pontja a 18! (1)
bek' alapján továbbú az ]99L). évi LX V. tv' 10! (1) bek' b) pontja atapj ltn hoztam meg.

Hatúrozatomról értes üI :
l'/}|4a gy a r né J ózs a A n tlre a
2,4rattár

Morvai Istvún po Igórmester:

Bejelenti a képvisel(ítestületnek, amely Magyarné Józsa Andrea üpglében fegetmi taruicsként
iár eI, hogy a vizsgtilóbiztos munkájának segítése végett' és azért, hogt az (inkormányzaÍot ért
kúr minél előbb megtérüljon aminek megtérítését Mag1larné vátlalta ' és amire minden esély
meqvan - a loytibbi ellenőrzés a múr bevalt keretek kazö - folytatódik.

Mi,el a 2. napirendi ponlhoz sem kérdés sem hozztiszólás nem hangzott el ,megköszöni a
mcgjelenést és a rendkívüli tesíületi üléSÍ ] ] .30 órakor befejezettnek nyilvtinítja.

Kmft.

1'

l í  ( ( l i  ' ' -  .
Morvai Istvtiri

poIgármester

,  ^  \  , l  
i

i r ' . .  t \b^,  t , | ' ' - , .

tlr, Bqldzs LtÍszló
jeglző


