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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Aldebrő község Képviselőt-estületének 2014. április 28.-án megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Farkas László Márton polgármester, Gyetvai 

Árpád alpolgármester, Inklovics László, Uzelman Zoltán  és Wingendorf János képviselők. 

Uzelman képviselő Úr 16.20-kor érkezett, a II. napirendnél kapcsolódott be a munkába. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Lipkovics Lászlóné gazdálkodási főmunkatárs, Gulyás Imre 

jegyző 

 

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést 

megnyitja. Javasolja a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalását, ezzel a képviselő-

testület egyhangúan egyetértett.  

 

 

NAPIREND 

 

1.) Beszámoló Aldebrő község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról, a 

zárszámadási rendelet 

Ea: Farkas László Márton polgármester, Lipkovics Lászlóné gazdálkodási 

főmunkatárs 

 

Farkas László Márton: szóbeli kiegészítés nincs. A gazdálkodási év során minden ülésen 

tájékoztattuk a képviselő- testületet az aktuális gazdálkodási helyzetről. Az iskola és a hivatal 

elkerülése miatt lényegesen kevesebb pénzből gazdálkodunk. Ezzel kisebb lett az anyagi 

mozgástér, nincs forgótőke. A számlák kifizetése nem egyszerű dolog. 

Az előterjesztésekhez kérdés, hozzászólás nem volt. 

Ha nincs kérdés, hozzászólás javaslom az előterjesztések elfogadását. Elsőnek a 2013. évi 

költségvetésünk módosítását, majd a zárszámadási rendelet és végül a pénzmaradvány 

felosztásáról szóló rendeletet kérem elfogadni 

 

Farkas László Márton, javaslom, fogadjuk el az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

módosításáról szóló 2/2014.(IV.30) önkormányzati rendeletünket. 

A javaslatot a képviselő- testület 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 

Wingendorf János képviselő kéri jegyzőkönyvben név szerint rögzíteni, hogy Ő szavazott 

nemmel. 

 

Farkas László Márton, javaslom, fogadjuk el a Aldebrő község Önkormányzatának és 

intézményeinek 2013. évi gazdálkodásáról szóló 3/2014.(IV.30.) rendeletünket. 

A javaslatot a képviselő- testület 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 

 

Farkas László Márton, javaslom, fogadjuk el a 2013. évi pénzmaradvány felosztásáról szóló 

4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendeletünket. 

A javaslatot a képviselő- testület 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 

 

Gulyás Imre elmondja, hogy a zárszámadáskor ismertetni kell az adott évre vonatkozóan 

elkészített belső ellenőrzési jelentést. Ezt írásban kiküldtük.  



 

Az ellenőrzés legfontosabb megállapításának azt tartja, mely szerint az ellenőrzés egyik 

önkormányzatnál, illetve önkormányzati intézménynél sem talált olyan gazdálkodási hibát, 

mely alapján munkaügyi, szabálysértési, vagy büntetőjogi eljárást kellene kezdeményezni. 

 

Kritikus a beszámoló a tekintetben, hogy a gazdálkodást érintő szabályzatok egy része nem 

készült el, illetve az elkészültek jogszabályi változásoknak megfelelő átvezetése nem történt 

meg. Ez évben erre nagyobb figyelmet fordítunk. El kívánom azt is mondani, hogy a 

gazdálkodási jogszabályok is állandó változásban vannak, így azok nyomon követése nem 

egyszerű. 

 

Fontosnak tartom ismertetni, hogy Dr. Vincze Ferencné belső ellenőr szigorúan, egyben 

támogatóan végzi ellenőri munkáját. Az ellenőrzés nem csak a hiányosságok feltárásából áll, 

hanem egyben megoldási javaslatokat is tartalmaz. Fontos elem a segítségnyújtás. 

Javaslom a beszámoló elfogadását. 

 

Farkas László Márton elmondja, hogy Vinczéné már a Kistérségnél is végezte ezt a munkát és 

meg voltak elégedve a munkájával. Maga is tapasztalja, hogy a pénzügyi, gazdálkodási 

szabályok gyakran változnak. Azt is tapasztalja, hogy Államkincstárhoz hiába fordulnak 

segítségért a gazdálkodási előadók, nem adnak kellő segítséget. 

Javaslom a 2013. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 3 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének 

22/2014.(IV.28.)  határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a 2013. évi belső ellenőrzési beszámolót. 

 

2.) Beszámoló a közös hivatal 2013. évi tevékenységéről 

Ea: Gulyás Imre jegyző 

 

(Uzelman Zoltán megérkezett, a testület létszáma 5 fő. ) 

 

Gulyás Imre szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a közös hivatal működéséhez szükséges 

fedezetet az állami költségvetés biztosította, ahhoz az önkormányzatoknak saját erőt 

hozzátenni nem kellett. 

 

Farkas László Márton elmondja, hogy tovább nőtt a bürokrácia, mind több papír fogy a 

hivatalokban, s ezen még az informatikai fejlesztés sem segít. Megköszöni a hivatal 

dolgozóinak és jegyzőnek a munkáját. 

( Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. ) 

 

Farkas László Márton javaslom a közös hivatal 2013. évi tevékenységéről készített beszámoló 

elfogadását. 

A beszámolót a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének 

23/2014.(IV.28.)  határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a közös hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

 



 

 


