7. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2016. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Mikszáth Kálmán
Művelődési Házban 2016. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

Nagy Attila
Juhász Péter
Petréné Kormos Ágota
Válintné Juhász Friderika
Zagyi Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: Beke Andrea jegyző
Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Petréné Kormos Ágota és Válintné Juhász
Friderika, jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. Csemer Csaba
képviselő nem igazolta távollétét, Tóth Dénes képviselő igazoltan volt távol.
Nagy Attila polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni kívánta
Kormány Lászlóné kérelmének megtárgyalásával.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirend:
1. Az ÁSZ által Mátraverebély Község Önkormányzatánál a vagyongazdálkodás
szabályszerűségének utóellenőrzésében előírt feladatok végrehajtására tett intézkedési
terv elfogadása
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
1. napirendi pont:
Az ÁSZ által Mátraverebély Község Önkormányzatánál a vagyongazdálkodás
szabályszerűségének utóellenőrzésében előírt feladatok végrehajtására tett
intézkedési terv elfogadása
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy 2013-ban az ÁSZ az
önkormányzat vagyongazdálkodási szabályszerűségét ellenőrizte. Az abban feltárt
hiányosságok egy részét a tavalyi év során pótoltuk. Sajnos, voltak olyan 2013-ig el nem
végzett feladatok, amelyeket visszamenőleg már nem lehetett megcsinálni. Ilyenek voltak a
korábbi években hiányzó gazdasági programok, korábbi zárszámadási előterjesztések hiánya,
nem készültek belső ellenőrzési tervek, jelentések, nyilvántartások. Ezeket csak 2015-re
tudtuk pótolni. 2015. 01.01-i hatállyal elkészültek azok a szabályzatok, melyek alapján a
pénzgazdálkodás szabályozottsága megvalósul.
Sajnos, a vagyonkataszteri analitika programja olyan hibát produkált, amellyel nem lehetett
még a tavalyi évben sem a leltáregyezőséget megteremteni. Ezért ehhez külső szakember
segítségét vettük igénybe. Az idei zárszámadáskor már a valós képet fogja mutatni az új
program
2015. júliusában utóellenőrzést végzett a Számvevőszék, melynek eredményeként megkaptuk
az erről szóló jelentést, amely alapján 7 pontban határozza meg azokat a feladatokat, amelyek
alapján a mellékelt intézkedési tervet terjesztem a Testület elé.
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A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
20/2016. (IV.18.) KT határozata
Mátraverebély
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megismerve
ÁSZ
az
önkormányzat
vagyongazdálkodási
szabályszerűségének utóvizsgálata alapján készült intézkedési tervét,
azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az intézkedési tervet juttassa
el az Állami Számvevőszék elnökéhez
Határidő: 2016. április 24.
Felelős: polgármester
2. napirendi pont:
Kormány Lászlóné kérelme
Válintné Juhász Friderika képviselő: Tájékoztatta a testületet, hogy a szociális bizottság
hatáskörén túlmutat Kormány Lászlóné helyi lakos kérelme.
Ismertette a kérelem tartalmát.
A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Nagy Attila polgármester: Véleménye szerint, nem az önkormányzat feladata a
magáningatlanok „renoválása”. Az önkormányzat jelenleg nincs olyan anyagi helyzetben,
hogy pénzösszeggel támogassa Kormány Lászlóné tető felújítását.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
21/2016. (IV.18.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzat Képviselő-testülete, megértve
Kormány Lászlóné helyzetét, tető felújításra azonban nem tud
pénzeszközt biztosítani az önkormányzat anyagi helyzete ezt nem
teszi lehetővé.
Határidő: 2016. április 24.
Felelős: polgármester
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További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 15:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Petréné Kormos Ágota
képviselő-testületi tag

Válintné Juhász Friderika
képviselő-testületi tag
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