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Kedves lakók!

Szomorú kötelességünknek
teszünk eleget, amikor ezt a
kiadványt megjelentetjük.
Hiszem azt, hogy senki nem
örül annak, hogy ilyen
dolgok megtörténhettek, de
nem dughatjuk a fejünket a
homokba. Muszáj beszélni
róla, megtalálni a felelő-
söket, hogy soha többé ne
fordulhasson elő ilyen
felelőtlenség a falu vezeté-

sében. A képviselő-testület döntésének következtében
megtettük a feljelentést, és ezen újság hasábjain
tájékoztatjuk a lakosságot is, hiszen ez törvény szabta
kötelességünk is.

Több olyan ügyről fogunk információt
nyújtani, amelyek mellett egyenként sem lehet
elmenni, de összességében kezelve azt gondolom,
hatványozottan figyelmet érdemelnek.
Három évvel ezelőtt, a választások után szembesült az
új faluvezetés a tényekkel, a pénztelenséggel, a csőd
közeli állapottal. És bár látszólag minden működött
folyamatosan az intézményekben, ez csak az új önkor-
mányzat napról-napra történő túlélő mentőakcióinak
köszönhető. Mindezen állapotokat figyelembe véve a
testület úgy döntött, hogy független, átfogó pénzügyi
vizsgálatot kér az Állami Számvevőszéktől. Sajnos a
válasz az volt, hogy kapacitás hiányában erre nincs
módjuk, kérjünk fel erre egy független szakértő céget.
Mivel erre abban az időszakban nem volt semmilyen
pénzügyi fedezetünk, nem tudtuk a vizsgálatot
megrendelni. Menet közben folyamatosan jöttek elő
különböző információk, amik mind arra utaltak, hogy ez
az átfogó vizsgálat mindenképpen indokolt. Majd egy
másik ügy vizsgálatakor, amiről szintén lesz szó a
továbbiakban, át kellett tekinteni egy időszak pénzügyi
teljesítéseit. Amikor szembesültünk a vizsgálat
eredményével, mindannyian megdöbbentünk és a
testület arra az álláspontra helyezkedett, hogy a
független pénzügyi átvilágítást saját finanszírozásból
megrendeli. Első lépésben átvizsgáltattuk a 2010-es
évet, aminek az eredményeként feljelentést tettünk a
rendőrségen. Ezt figyelembe véve megrendeltük a
2008-2009-es évek átvilágítását is, hiszen tisztában
akartunk lenni azzal, hogy itt véletlen kisiklásról volt-e
szó, vagy évek óta tartó folyamatokról. Ma már

Ha hallgatnánk, mi is cinkossá
válnánk!

megkaptuk ezen időszak eredményeit is, sajnos
kijelenthetjük, hogy évek óta tartó eseménysorozatról
van szó. Ennek a vizsgálatnak az eredményével,
amennyiben a testület úgy dönt, kiegészítjük a
feljelentést. Itt szeretném megjegyezni, hogy ezek után
a saját időszakunkat is átvizsgáltattuk, hiszen mi nem
akartunk ilyen hibákat elkövetni. Nálunk is akadtak
hiányosságok, de azok csak apró hibák voltak az előző
időszakhoz képest és azokat már kijavítottuk.
Lesz szó egy kivitelezés vizsgálatáról is. Meg fogják
látni, hogy amit el lehetett rontani, azt el is rontották,
milliós károkat okozva az Önkormányzatnak. Itt látni
fogják azt is, hogy a képviselő-testület is többször félre
lett vezetve, nem informálták pontosan, vagy félre
tájékoztatták. Végül olyan téma is szóba kerül, amit
első hallásra nehéz értelmezni, miszerint magán-
személyek adtak kölcsönt az Önkormányzatnak,
amiről nem volt pontos adatkezelés, ezért polgári peres
eljárás is zajlott és nyomozás is, amikről szintén
olvashatnak a továbbiakban.
Száz szónak is egy a vége, kérem, olvassák el az
újságot és amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel
evvel kapcsolatban, azokat feltehetik a testületnek a
decemberi közmeghallgatáson, amelynek az idő-
pontjáról, minden lakót tájékoztatni fogunk.
Végezetül engedjenek meg egy szubjektív meg-
jegyzést. Ezeket a cselekményeket nem lehet megma-
gyarázni semmilyen körülmények között, de akkor
főleg nem, ha olyan időszakban zajlanak, amikor az
Önkormányzat már évek óta nem fizet semmilyen
közüzemi számlát, veszélyeztetve ezzel mindent, ami
a FELADATAlenne.
E helyett patakokban folyik a metaxa és az ouzó….
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ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK

Az alábbiakban azoknak a testületi határozatoknak a számát és
téma-megjelölését olvashatják, amelyek a felmerülő pénzügyi
hiányosságokkal, a probléma feltárásával és megoldásával foglal-
koznak . Mint látják, körültekintőek voltunk, alaposan
körbejártuk a kérdéseket. Miután kibuktak a 2010-es év
gazdálkodási „manőverei“, megrendeltük a belső ellenőrzést,
amely a jelenlegi testület és hivatal munkáját is ellenőrzi. Javítunk,
amint tudunk, és folyamatosan szem előtt tartjuk, hogy a falu
fejlődésének, jövőjének a záloga a helyes gazdálkodás.

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...a Zalka Máté utca felújításával kapcsolatos ügy kivizsgálásában
ügyvédi segítséget kíván igénybe venni.

...Kovács Imre és az Önkormányzat közötti peres ügyben az
önkormányzat képviseletében bízzon meg ügyvédet a perbeli
képviselet ellátására.

...a Zalka Máté utca 2009-ben történő felújításával kapcsolatban.

…a Dunaújvárosi Járásbíróság előtt folyamatban lévő 5.P.20.
162/2013. sz. ügyben Kovács Imre felperes és a Besnyői Közös
Önkormányzati Hivatal alperes közötti perben az ügyvédi
munkadíjat megfizeti.

...Kovács Imre felperes és Beloiannisz Község Polgármesteri
Hivatal, jogutód Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal alperes
között a Dunaújvárosi Járásbíróság előtt folyamatban lévő
5.P.20.162/2013 sz. a perújítást engedélyezi a Bíróság, úgy az
Önkormányzat perbe kíván lépni a jogutód Besnyői Közös
Önkormányzati Hivatal pernyertessége érdekében.

...a 2008-2010 év közötti pénztárbizonylatok belső ellenőrzésével a
VincentAuditor Kft. -t (2373 Dabas, Tavasz u. 3.) bízza meg.

...a Pénzgazdálkodási jogkörök (köztelezettség-vállalás, utalvá-
nyozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai igazolás) rendjének,
ellátásának vizsgálata belső ellenőrzésével a VincentAuditor Kft. -t
(2373 Dabas, Tavasz u. 3.) bízza meg.

2013-ban

30/2013. (III.28.) számú HATÁROZATA
ügyvéd megbízásáról

…36/2013. (III.28.) számú HATÁROZATA
ügyvéd megbízásáról

...61/2013. (V.23.) számú HATÁROZATA
ügyvéd megbízásáról

...62/2013. (V.23.) számú HATÁROZATA
ügyvéd megbízásáról

...63/2013. (V.23.) számú HATÁROZATA
önkormányzat perbe lépéséről

...64/2013. (V.23.) számú HATÁROZATA
belső ellenőrzésről

...65/2013. (V.23.) számú HATÁROZATA
belső ellenőrzésről

...109/2013. (VII.24.) számú HATÁROZATA
intézkedési terv elkészítéséről

...110/2013. (VII.24.) számú HATÁROZATA
belső ellenőrzés megrendeléséről

… 111/2013. (VII.24.) számú HATÁROZATA
intézkedési terve elkészítéséről

...113/2013. (VII.24.) számú HATÁROZATA
perköltség megfizetése

...136/2013. (VIII.28.) számú HATÁROZATA
2013. éves belső ellenőrzések kapcsán készült

intézkedési tervről

...137/2013. (VIII.28.) számú HATÁROZATA
feljelentés megtételéről

...138/2013. (VIII.28.) számú HATÁROZATA
feljelentés megtételéről

...a Vincent Auditor Kft. által elkészített belső ellenőrzési
jelentéseket tudomásul vette, elfogadja azokat.
A testület úgy dönt, hogy intézkedési terv ismeretében a belső
ellenőrzés során feltárt hiányosságokról később határoz.

...a 2008, illetve a 2009. év teljes pénzügyi területének belső
ellenőrzésével a Vincent Auditor Kft. -t (2373 Dabas, Tavasz u. 3.)
bízza meg.

...a Vincent Auditor Kft. által elkészített a pénzgazdálkodási
jogkörök gyakorlásának 2013. I. negyedév ellenőrzéséről szóló
belső ellenőrzési jelentéseket tudomásul vette, elfogadja azt.
A testület úgy dönt, hogy intézkedési terv ismeretében a belső
ellenőrzés során feltárt hiányosságokról később határoz.

...Kovács Imre felperes és a Polgármesteri Hivatal alperes között
5.P.20.162/2013 sz. alatt folyamatban volt perújítási eljárásban a
146.000 Ft perköltséget megfizeti.

A képviselő-testület tudomásul veszi a belső ellenőrzéssel
kapcsolatos intézkedési tervet a határozat melléklete szerinti
tartalommal.

...a Vincent Auditor Kft. által 2013. július 22-én elkészített belső
ellenőri jelentés alapján feljelentést kíván tenni ismeretlen tettes
ellen, miszerint a 2010. szeptember 30. – 2010. október 1. napon az
önkormányzat házi pénztárából 6.849.125 Ft készpénz eltűnt.

...a Vincent Auditor Kft. által 2013. július 22-én elkészített belső
ellenőri jelentés alapján kezdeményezi a felelősségre vonást a
2010. évben feltárt visszásságok tekintetében.

...174/2013. ( ) számú HATÁROZATA
a Falutükör különszámának tartalmáról

XI. 12.
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Magánszemélyek segítették az
Önkormányzatot...

Bár ne tették volna! Nem szokványos eljárás az, hogy
egy önkormányzat magánemberektől kér kölcsön.

Cifra ügy lett belőle
rendőrségi nyomozással, bírósági eljárással és a végén
Beloiannisz fizette a számlát.

a polgármesteri átadás-átvételi
jegyzőkönyvben rögzítésre került egy tétel: Rende-
zetlen számviteli-pénzügyi tétel címén
Mikor erre rákérdeztem, azt a választ kaptam, hogy

amit vissza kell fizetni.
Négy ember a következő részletezésben adott át pénzt a
polgármesternek:

Az átadók között volt képviselő, intézményvezető és
hivatali dolgozó is. Ezekről az összegekről volt átvételi
elismervény is, mindegyik 2010 tavaszán kelt és 2010.
október végi visszafizetést rögzített. Október vége felé
többen is megkerestek és érdeklődtek a visszafizetést
illetően. Mindenkitől türelmet kértem, ismertettem
velük a pénzügyi helyzetünket és részletfizetési
lehetőséget ajánlottam fel. Az eredeti határidő lejárta
után a két legnagyobb hitelező mégis elindította a
polgári peres eljárást és követelte vissza a pénzét. Az
ügy itt elkezdett bonyolódni, mert kiderült, hogy az
egyik hitelező, akinek tartozást tartottunk
nyilván, dokumentumokat nyújtott be, miszerint
további -ot adott át a polgármester
részére. Mivel a volt polgármester tagadta a másik
pénzösszeg átvételét, a kölcsönadó pedig továbbra is
kitartott amellett, hogy ő azt a pénzt átadta, nem tudtuk
az ellentmondást feloldani. A volt polgármester
állította, hogy ő egyszer vett át -ot és
abból visszaadott -ot és ekkor készítették a

-os átvételi elismervényt. A hivatal
nyilvántartásában teljesen hiányosan rögzítették ezeket
a pénzmozgásokat, legtöbbször nem is volt nyoma
semminek. Jellemző az állapotokra, hogy a polgár-
mester a visszafizetés tényét egy írt
átvételi elismervénnyel akarta igazolni, amin ráadásul
nem , hanem csak szerepelt...
Nem tudtunk mást tenni, mint feljelentést tenni, és a
rendőrségre bízni az ügyet.
Közben zajlott a polgári peres eljárás is, ahol a
dokumentumok alapján a bíró azt mondta, hogy vagy
elismeri az önkormányzat a tartozást és akkor nincs
perköltség, vagy ő ott kimondja azt, és akkor ki kell
fizetnünk azt is. Mivel a legnehezebb időket éltük át
anyagilag abban az időszakban, nem tehettünk mást,

Nálunk ez is megtörtént.

2010. október 7-én

3.230.000,- Ft.

- 1.900.000,- Ft
- 800.000,- Ft
- 400.000,- Ft
- 130.000,- Ft

800.000,- Ft

1.000.000,- Ft

1.000.000,- Ft
200.000,- Ft

800.000,- Ft

200.000,- Ft 100.000,- Ft

magánemberektől kölcsön,

használt borítékra

mint elismertük a tartozást, így elkerültük a további
költségeket.
Így lett a -ból, és a
kamatok, plusz a végrehajtó díja. Mivel a nyomozás úgy
zárult, hogy sem azt nem lehet bizonyítani, hogy a plusz

át lett adva, sem azt, hogy nem, ezért
bűncselekmény hiánya miatt a nyomozást lezárták. Az
önkormányzatnak viszont
ami ha megfelelő pénzügyi fegyelem van a hivatalban,
akkor fel sem merülhetett volna.
Valaki nyert
De itt nincs még vége az ügynek, mert nem tudtunk
belenyugodni ebbe a végkifejletbe, és az akkori jegyző
úrral betekintettünk a nyomozás irataiba. Megdöb-
bentő, mikre bukkantunk. Kiderült a tanúkihallgatások
során, hogy az átvételi dokumentumok hamisak, azokat
nem is tavasszal, hanem

Készítettek ugyan tavasszal is, de azokon
nem rögzítették a visszafizetési határidőket. Mivel a
választásokon nem olyan eredmény született, amit az
előző vezetés várt, hirtelen bizonytalanná vált a kölcsön
visszafizetése is. A tanúvallomások szerint, a már
mandátum nélküli polgármester olyan iratokat írt alá,
amikben már rögzítve volt az október végi vissza-
fizetési kötelezettség! Tette mindezt a választás ideje és
a polgármesteri átadás-átvétel időpontja között, úgy,
hogy tisztában volt vele, hogy ezt a pénzt a falu akkori
helyzetében lehetetlen kifizetni. Mi ez, ha nem
szándékos károkozás? Mi ez, ha nem okirat hamisítás?
Ezeket a tényeket a jegyzőkönyvekből olvastuk ki, és
amikor rákérdeztünk a nyomozó hatóságokra, az volt a
válasz, hogy
Tanulságként levonható, hogy nagyon sok hibát el
kellett követni ahhoz, hogy ez a kár érhesse a települést.
A felelőtlen gazdálkodást, a rosszul működtetett
hivatalt, a szakmaiatlan munkavégzést egyenként sem
lehet megmagyarázni, de így összességében végképp
nem tolerálható! Reményeink szerint, az azóta hozott
intézkedéseknek köszönhetően, ez többé nem fordulhat
elő.

Papalexisz Kosztasz polgármester

3.230.000,- Ft 4.230.000,- Ft

1.000.000,- Ft

1.000.000,- Ft-ot!

ki kellett fizetni ezt a pénzt is,

októberben, a választások után
készítették!

nem ez volt a nyomozás tárgya...
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BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS
Beloiannisz Község Önkormányzatának

megbízásából készült belső ellenőri
vizsgálatról, a 2010. évi pénztári be- és

kifizetések, pénztárbizonylatok ellenőrzéséről

Ellenőrzött szerv:

Az ellenőrzés tárgya:
Az ellenőrzés célja:

Az ellenőrzés típusa:
Ellenőrzött időszak:
Helyszíni ellenőrzés:

Főbb megállapításaink a következők:

Készítette: Vincent Auditor Kft.
Készült: 2013. július 22.

Beloiannisz Község
Önkormányzat

pénztárbizonylatok
annak megállapítása, hogy a

vizsgálat tárgyával kapcsolatos helyi szabályozás
a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiala-
kításra került-e, a kiválasztott pénztári bizonylatok
alaki és tartalmi szempontból megfelelnek-e a
törvényi előírásoknak, a pénzgazdálkodási jog-
köröket a jogszabályi és belső szabályoknak
megfelelően gyakorolták-e.

pénzügyi ellenőrzés
2010. év
2013. június 18. …

Az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött területért,
feladatért felelős vezetők neve, beosztása:

polgármester 2010.10.08-ig
polgármester 2010.10.08-tól

jegyző 2008. - 2011. 02. hóig
jegyző 2011.04. - 2013.02.

jegyző 2013.03.01-től
aljegyző jelenleg

…

…

§ A házipénztár kezelésének gyakorlata a vizsgált
időszakban egyáltalán nem felel meg az
előírásoknak. Több esetben történt előleg
felvétel, …de elszámolása a vizsgált időszakban
nem történt meg. Több esetben is dokumen-
tumok nélkül történtek kifizetések, illetve
befizetések. ….

§ A költségvetési szerv nem rendelkezik aktua-
lizált belső szabályzatokkal. A rendelkezésre
álló szabályzatok 2003-2006. években
készültek, melyek nem felelnek meg a
jogszabályi előírásoknak, a helyi sajátosságokat
nem tükrözik. (...)

KIVONAT - Rövidített változat

Rizojannisz Kosztasz

Papalexisz Kosztasz

dr. Bedő Zoltán

Kóródi-Juhász Zsolt

dr. Bugyi Katalin

Bíró Brigitta

Vezetői összefoglaló

§ A vizsgált időszakban 2010.09.29-én „kiveze-
tésre került” 6.849.125 Ft, minden bizonylat és
indokolás nélkül...

§ ...jelentős üzemanyag vásárlás történt úgy, hogy
az önkormányzatnak csak 1 járműve volt, és a
felhasználás, az indokoltság nem bizonyítható.
Megállapítható, hogy az üzemanyag vásárlások
akár naponta több alkalommal is történtek.

§ A bizonylatokon a kötelezettségvállalás folya-
mata nem követhető nyomon. A pénztári
bizonylatokat a pénztároson kívül általában csak
az összeg átvevője írta alá, de az utalványozó,
vagy a szakmai teljesítésigazoló aláírása nem
szerepel a dokumentumokon.

§ Javasoljuk, hogy azonnali hatállyal kezdemé-
nyezzék a 2010. évi házipénztári kifizetésekkel
és elszámolásokkal kapcsolatos felelősségre
vonást.

§ A pénzügyi - gazdálkodási szabályzatokat a jog-
szabályi előírásoknak megfelelően dolgozzák ki.

§ Javasoljuk a pénzkezelési szabályzatban
rögzített maximális záró készpénzállomány
mértékének betartását.

§ Az üzemanyag felhasználását teljes körűen
támasszák alá.

§ A pénzgazdálkodási jogkörökkel összefüggő
feladataikat dokumentáltan végezzék.

…

Az ellenőrzés „elégtelennek” ítélt területein a
teljesítmény, illetve a működési feltételek
elégtelenek, súlyosan veszélyeztetik a működést.
Az ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások
hozzá nem értő, illetve hanyag ügykezelésre, a
vonatkozó törvények és jogszabályok kirívó
és/vagy ismétlődő figyelmen kívül hagyására,
vagy a meghatározott irányelvektől és eljárásoktól
való szándékos eltérésre mutatnak rá. Mindez azt
jelzi, hogy a szervezet kritikus helyzetbe került,
ami – ha nem tesznek sürgősen intézkedéseket –
végső soron a szervezet iránti bizalom teljes
elvesztésével és a szervezet integritásának és
életképességének a veszélyeztetésével járhat.

Megállapításokhoz, következtetésekhez
kapcsolódó főbb javaslataink:

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk
a vizsgált területről, illetve folyamatról összes-

ségében:elégtelen.
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A házipénztárból több alkalommal adtak ki
előleget, ugyanakkor

A pénztárjelentés szerint a következő
időpontokban és összegekben került sor előleg

kiadásra (összeg Ft-ban):

A pénztárban a polgármester által felvett
A dokumentumok

alapján megállapítható, hogy 250.000 Ft előleggel
nem számolt el a polgármester.

…

A házipénztárban jelentős mennyiségű „vásárlás”
megnevezésű tétel elszámolása történt. A
vásárlások irodaszer, tisztítószer és jelentős
mennyiségű élelmiszer, illetve ital vásárlását
tartalmazta.

A kapott tájékoztatás szerint a
képviselő-testületi határozatok sem tartalmaznak
erre vonatkozóan utalást. A jegyzőkönyvek nem
nevesítették a rendezvényeket, nem készült
rendezvényterv, amely alapján az indokolt
felhasználás vélelmezhető lett volna. …
A 2010. évi pénztárforgalomból kigyűjtöttük a
benzin és gázolaj számlákat. Azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy néhány (nincs pontos nyilvántartás)
fűnyíró géppel rendelkezett az önkormányzat.
Ezért a zöldterület kezeléssel összefüggésben is
merülhettek fel benzin számlák.
A számlákon

illetve a felhasz-
nálás helyének megjelölése.

az előlegekről nem
vezettek nyilvántartást.

előlegek
elszámolása nem történt meg.

A bizonylatok egyikén sem szerepelt a felhasz-
nálás módja.

egyetlen esetben sem történt meg
a szakmai teljesítésigazolás,

Részletes vizsgálati megállapítások
…

A 2010. évi záró pénzkészlet a következő
(adatok Ft-ban):

... A pénzkészlet időszaki pénztárjelentésben
szereplő nagysága nem reális, hiszen a vizsgált
időszakban 36 alkalommal történt készpénz-
felvétel, amikor a záró pénzkészlet 5 millió forintot
meghaladó volt. A pénztárjelentésben több eset-
ben, mint ellátmányt jelölték a készpénzfelvételt.
A 2010-es évben összesen
készpénzfelvétel történt. ...

17.610.000 Ft
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A készpénzes tételek között a következő étkezéssel kapcsolatos tételek szerepeltek (összeg Ft-ban):

Az éttermi számlák
illetve az étkezés indoka. A szakmai

teljesítés igazolás is hiányzik a számlákról.
A 2010.06.28-i Ayrin Kft. 500.000 Ft-os pénztári
kifizetéshez
A KO541326-os sorszámú kiadási pénztárbi-
zonylaton csak annyi szerepelt, hogy Étkezési díj
500.000 Ft, az összeg átvevője: Kovács János.

Az önkormányzatnál azt a rossz gyakorlatot
követték, hogy sem a lakbérekről, sem a
területfoglalási díjakról

Például 2010.01.15-én a BF440981 sorszámú
bevételi bizonylaton 400 Ft lakbér bevételezése
történt, ugyanakkor az összeg befizetőjének neve
helyett „melléklet szerint” szöveg szerepel. A
bizonylathoz csatoltak egy kézzel írott átvételi
elismervényt, amelyen az átadó és átvevő
megnevezésén kívül csak az összeg szerepelt.

Az önkormányzatnál több alkalommal is

Az útiköltség térítések esetében csak egy
papírlapon összegezték az időpontokat és a
megtett kilométert.Amunkába járásnál nem csak a
9 Ft/km költségtérítést adták a dolgozónak, hanem
azAPEH üzemanyag árat is.
Az elszámoláson teljesítésigazolás, indokoltság
nem szerepelt.

Megállapítható, hogy a 0014400. sorszámú oldal
tartalmazza a 2010. 09. 30-ai időszakot. A záró
pénzkészlet ezen az oldalon: 7.234.850 Ft volt.
A pénztárjelentésen

egyikén sincs feltüntetve az
adagszám,

nincs számla mellékelve.

nem állítottak ki számlát,
nyugtát.

kész-
pénzben fizettették be az iparűzési adót, illetve
a gépjármű adót.

nem szerepelnek aláírások,
és nincs címletezés sem.

A következő időszakot (2010. október 1 - 2010.
október 7.) a 0014451. sorszámú pénztárjelentés
tartalmazza.

A pénztárjelentésen

Tehát az önkormányzati választások időpontját
követően

ahol a nyitó pénzkészlet az előző
napi záró pénzkészlethez képest

Sem a pénztárjelentésben, sem a
bizonylatokon
Ezzel kapcsolatosan a DOKK főkönyvi könyve-
lésben a Pénztár napló tételeit is ellenőriztük.
Megállapítható, hogy 2010. szeptember 29-i
dátummal

A könyvelési sor a következő:

Ezen előírásoknak megfelelőn a főkönyvben

A 2010. szeptember 29-i
könyvelési tétel az Szt. 65. §-nak
előírásainak.
A DOKK könyvelés ezen tételéből kiindulva

A pénztárjelentésen a nyitó
pénzkészlet: 385.725 Ft.

nem szerepelnek aláírások,
és nincs címletezés sem.

új időszaki pénztárjelentés tömböt
kezdtek meg,

6.849.125 Ft-tal
kevesebb.

nincs nyoma a csökkenésnek.

6.849.125 Ft-os helyesbítést könyvel-
tek le bizonylat nélkül.

Ez a gyakorlat
ellentmond az előírásoknak.

csak
szabályszerűen kiállított bizonylat alapján
lehet könyvelni.

nem felel meg

szükséges a 2010. évi banki forgalom és a
főkönyvi könyvelés további vizsgálata is.

tartozik 39112/1. és
követel a 311. főkönyvi számla.

ASzámviteli törvény (Szt.) előírásai szerint:
„65. § (1) Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely
az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát
vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani
(készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát
tükröző összes bizonylat adatait a könyvvitel i
nyilvántartásokban rögzíteni kell.
(2) A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak
szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat
bejegyezni. …

Beloianniszi Falutükör
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Összefoglalás, következtetések:
… Több esetben történt előlegfelvétel, de a
bizonylatok szerint ezen tételek elszámolása a
vizsgált időszakban nem történt meg.
Több esetben is dokumentumok nélkül történtek
kifizetések, illetve befizetések. A bizonylatok nem
tartalmazták a szükséges igazolásokat, felhasz-
nálási okot.
A vizsgált időszakban jelentős üzemanyag-
vásárlás történt úgy, hogy az önkormányzatnak
csak 1 járműve volt, és a felhasználás, az
indokoltság nem bizonyítható. Megállapítható,
hogy az üzemanyag vásárlások akár naponta több
alkalommal is történtek.
Nagyarányú az étkezési költségek elszámolása is.
Az éttermi számlákon nem szerepel adagszám,
sem indok.
Több mint 300 e Ft összegben történt italvásárlás,
amely indoka és felhasználása a rendelkezésre
álló dokumentumokból nem deríthető ki.

…
A házipénztár kezelésének gyakorlata a vizsgált
időszakban egyáltalán nem felel meg az
előírásoknak.

Javaslatok:
1. Javasoljuk, hogy azonnali hatállyal kezde-

ményezzék a 2010. évi házipénztári kifize-

tésekkel és elszámolásokkal kapcsolatos

felelősségre vonást.
2. Javasoljuk, hogy a pénzügyi - gazdálkodási

szabályzatokat a jogszabályi előírásoknak

megfelelően dolgozzák ki.
3. Javasoljuk a pénzkezelési szabályzatban

rögzített maximális záró készpénz állomány

mértékének betartását.
4. Javasoljuk, hogy a pénztári tételeknél

egyszerre csak egy kiadási és bevételi

pénztárbizonylati tömböt használjanak.
5. Javasoljuk, hogy az üzemanyag felhasználását

teljes körűen támasszák alá.
6. Javasoljuk, hogy a helyfoglalási díjról számlát

állítsanak ki.
7. Javasoljuk, hogy a pénzgazdálkodási

jogkörökkel összefüggő feladataikat dokumen-

táltan végezzék.
8. Javasoljuk, hogy az Ávr. előírásainak megfelelő

kötelezettségvállalási nyilvántartást folyama-

tosan vezessék.
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RENDŐRSÉGI FELJELENTÉS

Kapta: Dunaújvárosi Rendőrkapitányság

2400 Dunaújváros, Szent György út 1.

Ikt. szám: 152-1/2013.

Tisztelt Rendőrkapitányság!

Beloiannisz község Önkormányzat (2455 Beloiannisz,
Szarafisz út 2.) Papalexisz Kosztasz polgármester
megbízásában eljárva … bűncselekmény és/vagy
bűncselekmények alapos gyanúja miatt ismeretlen
tettes, vagy tettesek ellen

élek: (…)
A sértett Beloiannisz Község Önkormányzata 2013
júniusában ellenőrzés alá vonta az Önkormányzat 2010.
évi pénzügyi tevékenységét, ezen belül is kiemelten a
pénzkezelés rendszerének, rendjének vizsgálta volt a fő
ellenőrzési szempont. Az ellenőrzés célja annak
megállapítása volt, hogy a vizsgálat tárgyával
kapcsolatosan az önkormányzati szabályozás a
jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént-e,
illetve a pénzgazdálkodás során a szigorú számadású
nyomtatványok alaki, és tartalmi szempontból a
jogszabályok és a belső szabályzatok szerint kerültek
kiállításra.
Az ellenőrzést végző külső szervezet a Vincent Auditor
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2373 Dabas,
Tavasz utca 3.) volt.Az ellenőri jelentés 2013. július 22-
én készült el, … ezt követően az Önkormányzat
testülete is megismerte.
Az ellenőri jelentés … több pontban is súlyos
hiányosságokat, szabálytalanságokat tárt fel, … nem
egy esetben bűncselekmény alapos gyanújára utalnak.
Az ellenőrzést végző szervezet … maga is javasolta a
házipénztári kifizetéssekkel és e körhöz tartozóan az
elszámolásokkal kapcsolatos felelősségre vonást, ezen
kívül természetesen javasolta azt is, hogy a bizonylati
fegyelem terén uralkodó kaotikus állapotokat az
Önkormányzat a számviteli rend és a gazdálkodáshoz
kapcsolódó szabályzatok jövőben történő megal-
kotásával szüntesse meg.
A vizsgált időszakra vonatkozóan megállapítható, hogy
a súlyos pénzügyi, pénzkezelési hiányosságok
szándékos, vagy kirívóan súlyos gondatlanságból
történt elkövetése oly mértékben veszélyeztette az
Önkormányzat gazdálkodását és működését, hogy ezzel
veszélybe sodorta a község gazdálkodását és az
Önkormányzat ezen okok miatt 2010. év végére csőd
közeli helyzetbe került.

büntető feljelentéssel

Az Önkormányzat testülete 2013. augusztus 28-án
tartott testületi ülésen részletesen megtárgyalta az
ellenőri jelentést, azt a 136/2013 (VIII.28.), 137/2013
(VIII.28.) 138/2013 (VIII.28.) számú határozataival
elfogadta és arra a megállapításra jutott, hogy e körben
az Önkormányzat polgármestere kezdeményezze a
büntető eljárás feljelentéssel történő megindítását. (…)
Az összeg átvételén Kovács János név szerepel, az
étkezésről számla, nyugta nem volt fellelhető. Ilyen és
ehhez hasonló étkezési elszámolások sorával
találkozott az ellenőrzést végző szervezet.
… az ellenőri jelentés azt is megállapította, hogy 2010.
január 30-i adat szerint az egyetlen aláírás nélküli záró
pénztárkészletet a pénztárjelentésen 7.234.850,-
forinttal lezárták. Az ezt követő időszak 2010. október
1-től 2010. október 7-ig tartott, melyben a nyitó
pénztárkészlet 385.725,- forint volt. A készpénz készlet
csökkenés 6.849.125,- forint, mely összeg az
önkormányzat készpénzkészletéből hiányzik, de erre a
hiányra az ellenőri jelentés semmilyen magyarázatot
adni nem tudott, figyelemmel arra, hogy a hiány
megállapításán túl a további okok feltárására eszközei
nincsenek. (…)
Kérem T. Rendőrkapitányságot, hogy amennyiben a
jelen feljelentésben megjelölt indokok alapján a
Btk.376.§-ába ütköző hűtlen kezelés, a Btk.372.§-ába
ütköző sikkasztás, a Btk.397.§-ába ütköző ellenőrzési
kötelezettség elmulasztása, valamint a Btk.403.§-ába
ütköző számvitel rendjének megsértése bűncselek-
ménye alapján nem találja a már ismertetett tényállást
minősíthetőnek, úgy a tényállások alapján a
cselekményeket saját hatáskörben szíveskedjék
minősíteni.

A Rendőrkapitányság illetékességét a Be.36.§.(1)
bekezdése – általános illetékesség, általános
nyomozóhatóság – rendelkezéseire alapítom.

Kérem fentiek alapján a nyomozást elrendelni
szíveskedjenek.

Székesfehérvár, 2013. szeptember 19.
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BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS
Beloiannisz Község Önkormányzatának

megbízásából készült belső ellenőri
vizsgálatról, a 2008. - 2009. évi pénztári be- és
kifizetések, pénztárbizonylatok ellenőrzéséről

KIVONAT - Rövidített változat

Ellenőrzött szerv:

Főbb megállapításaink a következők:

Készítette: Vincent Auditor Kft.
Helyszíni ellenőrzés: 2013. 09. 10. és 12.

Beloiannisz Község
Önkormányzat

…

Beloiannisz Község Önkormányzatának megbízá-
sából elvégeztük a 2008. és 2009. évi pénzkezelés
rendjének ellenőrzését.
Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett
munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott
véleményt formálhassunk.

§

§

Vezetői összefoglaló

A házipénztár kezelésének gyakorlata a vizsgált
időszakokban egyáltalán nem felelt meg az
előírásoknak. Több esetben történt előleg
felvétel, de a bizonylatok szerint ezen tételek
elszámolása nem történt meg. A vizsgált
időszakban 2008.06.02-án „kivezetésre került”
1.500.000 Ft, minden bizonylat és indokolás
nélkül.

Azonnali hatállyal kezdeményezzék a 2008. és
2009. évi házipénztári kifizetésekkel és
elszámolásokkal kapcsolatos felelősségre
vonást.

• Eszközök és források értékelési szabályzata:

• Ügyrend:

• Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és
selejtezésének szabályzata csak

• FEUVE szabályzat:

• Számlarend:

Megállapításokhoz, következtetésekhez
kapcsolódó főbb javaslataink:

Részletes vizsgálati megállapítások

hatályos: 2006.07.27-től hatályos, dr. Bedő

István jegyző írta alá.

hatályos: 2006.08.15-től, dr. Bedő

István jegyző írta alá.

minta szabály-

zat.

hatályos: 2006.08.09-től, de

nem helyezték hatályba.

hatályos: 2005.01.01., de nem

helyezték hatályba.

• Számviteli politika:

• Leltározási és leltárkészítési szabályzat:

• Bizonylati rend:

• Bizonylati album:

A Polgármesteri Hivatal 2006. augusztus 15-től
hatályos Ügyrendje szabályozza a kötelezettség-
vállalás, annak ellenjegyzése, az utalványozás,
ellenjegyzés és érvényesítés rendjét.

Az Ügyrend szerint:

A kötelezettségvállalás, annak ellenjegyzése, az
utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés
rendjét is az Ügyrendben szabályozták.
Ennek megfelelően:
kötelezettségvállaló polgármester
kötelezettségvállalá ellenjegyzése jegyző
érvényesítés pénzügyi előadó
utalványozás polgármester
A kapott tájékoztatás szerint a vizsgált időszakban
a pénztárosi feladatokat Somogyi Ferencné látta
el.

Az ellenőrzés során a házipénztári bizonylatokat
ellenőriztük.
Az időszaki pénztárjelentés 2008. évben a
0006701-0006725 és a 0006651-0006661.
sorszám között tartalmazza a 2008. év pénztári
tételeit.
2009. évben csak 2009 szeptemberétől állt
rendelkezésre (sorszám szerint: 198026-198037),
az előtte lévő időszakról vezetett időszaki pénztár-
jelentés

.

hatályos: 2003.07.01-től, de

nem helyezték hatályba.

csak

minta szabályzat.

hatályos: 2003.07.01-től, de

nem helyezték hatályba.

csak minta szabályzat.

A
szabályozás aktualizálását nem végezték el.

1.Pénztárbizonylatok ellenőrzése

az önkormányzatnál nem található,
nem tudták az ellenőrzés rendelkezésére bo-
csátani

„2.2.3.Aházipénztár kezelése:
A házi pénztárat a pénztáros önállóan, teljes anyagi
felelősséggel kezeli a pénz és értékkezelés rendjének
szabályozása alapján.
A pénztárellenőr rendszeresen végzi a házipénztár
ellenőrzését, vizsgálja a pénztárjelentést, valamint a
pénztárkészletet. Záráskor a pénztárjelentést tételesen
ellenőrzi.
Vizsgálja a pénztári alapbizonylatok meglétét, a záró-
pénzkészlet helyességét.
Az előadó legalább havonta köteles a napi pénzforgalmat
tételesen ellenőrizni és ezt a pénztárjelentésen aláírásával.
igazolni.”
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A pénztári anyagok közül
Az ellenőrzést a 2009-es

tételeknél a főkönyvben rendelkezésre álló
pénztárnapló, a 2009 szeptemberétől vezetett
időszaki pénztárjelentés és a rendelkezésre álló
pénztárbizonylatok alapján végeztük el.
Általánosságban megállapítható, hogy a
pénztárjelentést

A 2008. évi pénztárjelentést, illetve a 2009. évre
rendelkezésre álló pénztárjelentést dekádonként
zárták le. A pénztárjelentésen

A 2008. évi záró pénzkészletek a következők
(adatok Ft-ban):

hiányzott a 2009.
november havi anyag.

sem a pénztáros, sem a pénz-
tárellenőr nem írta alá.

nem töltötték ki a
címletezést.

A 2009. szeptember és december hónapokban a
záró pénzkészlet a következő (adatok Ft-ban):

Megállapításunk szerint a kézzel készített
pénztárjelentés

ugyanakkor a napi átlagos készpénz-
állomány 2008. évben míg a 2009.
évben rendelkezésre álló időszakban

határozható meg a nyilvántartás alapján.
…

Apénzkészlet ellenőrzése nem történt meg, bár az
Ügyrend előírta azt.
A 2008. évi pénzkészlet időszaki pénztár-
jelentésben szereplő nagysága
hiszen a 2008. évben összesen 19 alkalommal
történt készpénzfelvétel, amikor a záró pénz-
készlet 2 millió forintot meghaladó volt. A pénztár-
jelentésben több esetben mint ellátmányt jelölték a
készpénzfelvételt.
A 2008-as évben összesen
készpénzfelvétel történt.
A rendelkezésre álló 2009-es időszakban 5 alka-
lommal összesen készpénzfelvétel
történt.

nem a valós napi pénzforgalmat
tükrözi,

1.734.917 Ft,
3.840.917

Ft-ban

nem reális,

13.720.000 Ft

3.500.000 Ft
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Több alkalommal úgy vezették be a pénzfelvéteket
az időszaki pénztárjelentésbe, hogy azokhoz

2008.03.05. 700.000 Ft
2008.07.09. 700.000 Ft
2008.08.05. 420.000 Ft
2008.09.23. 500.000 Ft
2008.10.02. 800.000 Ft
2008.11.04. 1.500.000 Ft
2008.11.24. 1.500.000 Ft
Több jelentős összegű bevételt is elszámoltak az
időszaki pénztárjelentésekben, amelyek

:

Az ingatlan értékesítéseknek
(12-es főkönyvi számlaosztály),

illetve az ingatlanvagyon analitikus nyilvántar-
tásban sem. Csak a pénztárbizonylat szövegrésze
utal általában az értékesítésre, nincs megjelölve a
bizonylaton

Több befizetés azonosítása
mivel csak az összeg és a megjelölés (pl.: támo-
gatás) szerepel a befizetési pénztárbizonylatokon.
A nappali ellátás étkezési térítési díj befizetésének
sincs Nem lehet
ellenőrizni, hogy a beszedett teljes összeg
befizetésre került-e, illetve azt sem, hogy a
befizetett összegeket a házipénztári befizetésig

Az időszaki pénztárjelentésnél azokban az
esetekben, amikor csatorna befizetés (90.000 Ft)
történt, aznap még visszatérítették a befizetőnek a
13.500 Ft-os csatorna visszatérítést. Ezen be-,
illetve kifizetéseknek sincs bizonylati alátámasz-
tása, a tranzak-
ciók megtörténtét.
A 2008.06.01-10. közötti dekádot tartalmazó
0006716. sorszámú időszaki pénztárjelentés 29-
es sorszámánál a következő tétel szerepel,

A dekád nyitó
pénzkészlete (2.443.387 Ft)

így a többi kiadási és bevételi tétel
elszámolása után a dekád záró pénzkészlete:
989.578 Ft lett.
A könyvelésben is szerepel ez a „kiadási” tétel, bár

a
könyvelést.

nem
tartozott bizonylat:

nem
mindegyikéhez tartozott bizonylat

nincs nyoma a
könyvelésnél

a pontos ingatlan azonosító, illetve
nincs csatolva az adásvételi szerződés sem.

nem lehetséges,

bizonylati megalapozottsága.

hol és milyen körülmények között tárolták,
kezelték.

csak a pénztárbizonylat igazolja

mindennemű bizonylat nélkül: „2007. évi
módosítás 1.500.000 Ft”.

1.500.000 Ft-tal
csökkent,

semmilyen bizonylat nem támasztja alá

A házipénztárból több alkalommal adtak ki
előleget, ugyanakkor

A pénztárban az akkori polgármester által felvett
előlegek elszámolása többségében

A dokumentumok alapján megállapítható,
hogy 2008. évben összesen

a polgármester, vala-
mint előleggel nem számolt el Varga
Attila.
A 2009. évi rendelkezésre álló időszaki pénztár-
jelentései alapján megállapítható, hogy összesen

(…)
A házipénztárban jelentős mennyiségű „vásárlás”
megnevezésű tétel elszámolása történt. A
vásárlások irodaszer, tisztítószer és

vásárlását
tartalmazta.
Az italvásárlások a következők voltak (..):

de több bizonylat nem volt
olvasható.

a rendelkezésre álló bizonylatok
alapján (…)

A vizsgálat megállapította, hogy 2008. évben
míg 2009. évben

üzemanyag elszámolása történt meg.
Több esetben

A készpénzes tételek között a következő
étkezéssel kapcsolatos tételek szerepeltek:
2008. évben összesen: -ot számoltak
el élelmiszerre.

Az útiköltség térítések esetében csak
az időpontokat és a

megtett kilométert. A munkába járásnál
adták a dolgozónak,

hanem az APEH üzemanyag árat is,

Az elszámoláson
Több esetben

szerepelnek az elszámolni kívánt utazási
tételek, és ott került megállapításra a kifizetendő
összeg.

az előlegekről nem
vezettek nyilvántartást. (…)

nem történt
meg.

1.430.000 Ft
előleggel nem számolt el

30.000 Ft

350.000 Ft előleggel nem számolt el a polgár-
mester.

jelentős
mennyiségű élelmiszer, illetve ital

2008-ban 755.710 Ft,

2009. évben
587.561 Ft

2.477,76 liter, 2.333,16 liter

előbb került elszámolásra a
számla, mint a számla kiállításának dátuma.

1.400.405 Ft

egy
papírlapon összegezték

nem csak
a 9 Ft/km költségtérítést

amely
szabálytalan.

teljesítésigazolás, indokolt-
ság nem szerepelt. csak egy
lapon

Nem a szabványos kifizetési nyomtat-
ványt használták.
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A következő kifizetések történtek
címén:

2008-ban összesen 2009-ben
összesen (…)

A … 0006716. sorszámú … pénztárjelentésen a
A dekádban

bizonylat nélkül elszámoltak
címen kiadást, így a dekádon
szereplő
A pénztárjelentésen

Ezzel kapcsolatosan a DOKK főkönyvi könyve-
lésben a pénztár napló tételeit is ellenőriztük.
Megállapítható, hogy 2008.06.02-i dátummal

(…)
Az időszaki pénztárjelentéseken minden
hónapban a következő megnevezésekkel
szerepelnek összegek:

A kiadási pénztárbizonylatok mellett
a bizonylaton

általában a következő tételek szerepelnek:

Akiadási pénztárbizonylat
rovatban a

következő szöveg szerepel:
ugyanakkor egyetlen ilyen kifizetést igazoló
pénztárbizonylat
Ezen kifizetésekhez
amely bizonyítaná,

rendelték el. Az
önkormányzatnál a vizsgált időszakra vonatkozó
szociális kifizetések megállapító határozatait sem
találtuk meg, sem analitikát, sem aktákat, így nem
bizonyítható, hogy

valamint a közhasznú dolgozók
részére kifizetett összegeknél sem állapítható meg
a jogalap. (…)
A vizsgált időszakban több olyan tétel is szerepelt
az időszaki pénztárjelentésben, amelynek

útiköltség,
kiküldetési díj, közlekedési támogatás

484 482 Ft;
458 721 Ft

nyitó pénzkészlet: 2.443.387 Ft.

1.500.000 Ft
záró pénzkészlet: 989.575 Ft lett.

nem szerepelnek aláírások,
és nincs címletezés sem.

1.500.000 Ft-os helyesbítést könyveltek le
bizonylat nélkül.

nem talál-
ható átvételt igazoló jegyzék,

„melléklet szerint”,

mellett sem szerepel melléklet.
nem kapcsolódik jegyzék,

nem történt „túlfizetés,
jogosulatlan igénybe vétel” a szociális
ellátásoknál,

megalapozottsága, a kifizetés jogszerűsége,
valamint a beszerzések felhasználása, indo-

„2007. évi módosítás”

• közhasznú dolg.

• lakosság.

Lakosság: átmeneti segély

lakásfenntartási támogatás

rendszeres szociális segély

ápolási díj

„az összeg átvevőjének

aláírása, személyi igazolvány száma”

hogy kinek, milyen jogcímen,

mennyi összeg kifizetését

koltsága nem dokumentált.

de az elszámo-
lásról semmi dokumentum nem készült.

jelentős üzemanyag
vásárlás történt
naponta több alkalommal

étkezési költségek elszámolása
nem szerepel

adagszám, sem indok.
Több millió Ft összegben történt italvásárlás,

nem deríthető ki.

Javasoljuk, hogy azonnali hatállyal kezdemé-
nyezzék a 2008. és 2009. évi házipénztári
kifizetésekkel és elszámolásokkal kapcsolatos
felelősségre vonást.

Például: váza, étkészlet, támogatások nyújtása,

temető karbantartás, zöldterület kezelés, koszorú,

csokor, virágföld, fotó kidolgozás stb.

Ellátmányt adtak az ÁMK-nak,

A DOKK könyvelés ezen tételéből kiindulva
szükséges lehet a 2008. és 2009. évi banki
forgalom és a főkönyvi könyvelés további
vizsgálata is.

(…)
A vizsgált időszakban

(…) üzemanyag vásárlások akár
is történtek.

Nagy arányú az
is. Az éttermi számlákon

amelynek indoka és felhasználása a rendel-
kezésre álló dokumentumokból

Összefoglalás, következtetések:

Javaslatok:
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Kivonatolás - néhány érdekes adat

2008. és 2009. évi pénztári
be- és kifizetések (összegzés)

A vizsgált időszakban 2008. június 2-án
minden bizonylat és

indoklás nélkül.

Több esetben történt előlegfelvétel, de a bizony-
latok szerint ezen tételek

A pénztárban az
akkori polgármester által felvett előlegek
elszámolása többségében A
dokumentumok alapján megállapítható, hogy
2008. évben előleggel
nem számolt el a polgármester.

A vizsgált időszakban jelentős üzemanyag
vásárlás történt,

Az üzemanyag vásárlások
akár is történtek. A
számlákon egyetlen esetben sem történt meg a
szakmai teljesítésigazolás, illetve a felhasználás
helyének megjelölése.

Nagyarányú az étkezési költségek elszámolása is.
Az éttermi számlákon

Több millió forint összegben történt
italvásárlás, melynek indoka és felhasználása a
rendelkezésre álló dokumentumokból nem
deríthető ki. Képviselő-testületi határozatok sem
tartalmaznak erre vonatkozóan utalást.

A bizonylatokon a kötelezettségvállalás folyamata
Apénztári bizonylatokat

a pénztároson kívül általában csak az összeg
átvevője írta alá, de az utalványozó, vagy a
szakmai teljesítésigazoló aláírása a
dokumentumokon.

A házipénztár kezelésének gyakorlata egyáltalán

”kiveze-
tésre került” 1.500.000,- Ft,

elszámolása a vizsgált
időszakban nem történt meg.

nem történt meg.

összesen 1.430.000,- Ft

a felhasználás, az indokoltság
nem bizonyítható.

naponta több alkalommal

nem szerepel adagszám,
sem indok.

nem követhető nyomon.

nem szerepel

nem felel meg az előírásoknak.

Üzemanyag-
számlák
a 2008.
évből...

...egymást
követő

napokon
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...majd háromszor.
45,5 liter üzemanyag 3 különböző számlán. (600-
700 km-re elegendő…)
Az önkormányzatnak a
költségtérítéseket felvették.

egyetlen nap

nem volt autója,

Akkor ki autózott a kontónkra?

2008-ban az önkormányzat
2009-ben

pedig
Egy átlagos 7 l/100 km fogyasztással számolva

autóút. Ez nagyjából
távolságra elegendő, és

2.477 liter üzem-

anyagot tankolt 742.646 Ft értékben.

2.333 litert 667.448 Ft értékben.

68.000 km 45 Budapest-

Athén másfélszer körbe

lehetett volna utazni az egyenlítő mentén a földet.



Beloianniszi Falutükör18. KÜLÖNSZÁM

Munkaruházatról kifizetési bizonylatok

2008 márciusában természeti katasztrófa érte a falut. Mindenki emlékszik: részben vagy egészben
megsemmisült a könyvtár, a kultúrház és az iskola teteje. Ezen kívül a lakossági házakban is kár
keletkezett. Az önkormányzat április 3-án engedélyezte 9 károsultnak egyenlő, 20 ezer forintos
részletekben, összesen 180 ezer forint kifizetését. Ez eddig rendben. Az már viszont nincs rendben,
hogy ugyanebben az időszakban - március közepe és április eleje - a hivatal dolgozóinak, azoknak
is, akik nem köztisztviselők, „munkaruházati hozzájárulást“ osztogattak.
Az évben összesen 6 dolgozó kapott ilyen hozzájárulást. Azt, hogy valójában mire lett
költve a pénz, nem tudjuk, mert ezekhez a kifizetésekhez
mellékelve.

fejenként 77.300 forintos
463 ezer Ft

se számla, se más bizonylat nincs

Számlák a Magyari Kft.-től

Azért a hagyományőrzésre is fordítottak figyelmet. Van egy cég Székesfehérváron, akik népművészeti
termékeket forgalmaznak. Igen intenzív volt a kapcsolatunk velük: 2008-ban 867.950 Ft-ért vásároltunk
náluk vázákat, kaspókat, dobozokat, tányér és pohár készleteket. Igen, az az önkormányzat, amelyik a
közüzemi számláit nem fizette…
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A „vásárlás“ tételek...

2008-ban:

2009. évi „termés“:

Metaxa, Ouzo,
pálinka, bor, sör,
egyéb szeszes ital (likőr, whiskey, gin

stb.) és kávé

Metaxa,
Ouzo, pálinka, bor,

sör és kávé szintén

66 üveg 17 üveg
40 üveg 141 üveg 199 üveg
21 üveg

62 csomag

43 üveg
15 üveg 24 üveg 176 üveg

62 üveg 70 csomag

összesen 755.710 Ft értékben.

több százezer Ft értékben.

A 2010. év mérlege: 23 db bevásárló számla,
Metaxa, Ouzo,
bor, pálinka,

üdítőital,
sör,
kávé és

szalámi.

39 üveg 10 üveg
62 üveg 15 üveg

304 üveg
54 üveg

41 csomag
számtalan rúd
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Valaki minden hónapban – általában többször is elment és bevásárolt.–

Döntsék el:

az önkormányzat működéséhez kellettek-e

a rúd szalámik, literszámra az alkohol?
Miközben talán éppen akkor nem volt gázóra az iskolán.
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„Sör, bor, a pálinka,
és ne gondoljuk a másnapra.“

(Delta)
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Székesfehérvári szórakozóhely

számla és egy éttermi számla

Balra:

Jobbra:

még péntek este egy
is az önkormányzat ügyeit intézték

nem tudni kik és milyen alkalomból, de
ennyi pénzből biztos jól érezték magukat.

székesfehérvári
diszkóban

2008-ban összesen

1.400.405 Ft-ot költött az

önkormányzat étel-italra.

Ezek nagy része

éttermi számla.
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2010. évi pénztári be- és kifizetések

(összegzés 2010. október hónapig)

6.849.125 Ft,

A vizsgált időszakban 2010. szeptember 29-én
bizonylat és

indoklás nélkül.
Az önkormányzati választások időpontját köve-
tően kezdtek
meg, ahol a nyitó pénzkészlet az előző napi záró
pénzkészlethez képest keve-
sebb. Sem a pénztárjelentésben, sem a bizonyla-
tokon nincs nyoma a csökkenésnek.
A pénztárban a polgármester által felvett

Adokumentumok
alapján megállapítható, hogy előleggel

a polgármester.
A vizsgálat megállapította, hogy

elszámolása történt meg összesen
értékben.

A készpénzes tételek között
szerepel. Az éttermi

számlák egyikén sincs feltüntetve az adagszám
illetve az étkezések indoka. Hiányzik a teljesítés-
igazolás is.
A házipénztárban jelentős mennyiségű „vásárlás“
megnevezésű tétel elszámolása történt. A
vásárlások irodaszer, tisztítószer és

vásárlását tartal-
mazza. Októberig

az önkormányzat.

„kivezetésre“ került

új időszaki pénztárjelentés tömböt

6.849.125 Ft-tal

előlegek
elszámolása nem történt meg.

250.000 Ft
nem számolt el

1625 liter
üzemanyag
633.454 Ft

1.371.362 Ft étke-
zéssel kapcsolatos tétel

jelentős
mennyiségű élelmiszer és ital

329.767 Ft-ot költött italra,
kávéra

Jobbra: ”Kivezetésre került” majd’7 millió forint a választások

előtt pár nappal.

Lent: Felvett előleg. Egyelőre keressük a pénzt.
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Balra:

Jobbra fent:

is vásároltunk

egy vásárlás

repülőtéren

átlagos
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Újabb vázák szabályos elszámolása...

Talán karácsonyi ajándék volt?
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Egy kivitelezés margójára…

Zalka Máté utca aszfaltozása

A következő történet tanulságos, jellemzően bemutatja, mit, hogy
nem lehet (szabad) csinálni egy önkormányzati beruházás
esetében. A tényeket fogom felsorolni, azok önmagukért
beszélnek.
Régóta meglévő probléma volt a Zalka Máté utca rossz állapota, mi
sem bizonyítja jobban, hogy már 2001-ben készült árajánlat is van a
birtokunkban a felújítás tekintetében. Ezeket követte még több is,
az alábbi részletezésben:
1. az ajánlati ár:
2. az ajánlati ár:
3. az ajánlati ár:
Mint látható, nagyságrendileg nem változik az ár, öt év alatt szinte
stagnál, ráadásul ebben az időszakban még nincs gazdasági
válság, az árak viszonylag magasan vannak. Aztán hirtelen
felgyorsulnak az események.

érkezik az Önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára a Görög Köztársaság
Magyarországi Nagykövetségétől, hogy milyen célra, arról nem
találtunk semmilyen dokumentumot az Önkormányzat nyilván-
tartásában.

Képviselőtestületi ülésen a polgármester
bejelenti, hogy a Görög Parlamenttől célirányosan kap
a falu, amit a Zalka Máté utca felújítására és az óvoda hőszige-
telésére kell fordítani.

ugyanerről a folyószámláról átutalnak egy
kivitelező cégnek -ot. Minden jogalap nélkül,
semmilyen dokumentációval alátámasztva.

érkezik két árajánlat, mindkettő ugyanattól a
kivitelezőtől, más műszaki tartalommal. Az ár: Itt
már több érdekesség van. Ezek már nem „tapogatózó“ árajánlatok,
hanem konkrét kivitelezéshez kérték őket. Felmerül a kérdés, hogy
miért csak kértek ajánlatot? Főleg annak a tükrében,
hogy a gazdasági válság kellős közepén, az árak az előző évek
ajánlataihoz viszonyítva jóval magasabbak? Mivel az előző
ajánlatokat más cégek adták, miért nem kértek be tőlük is?
Érthetetlennek tűnik számomra.
Ugyanezen a napon, aláírásra kerül a munka kivitelezésére a
szerződés -os vállalkozási díjért, anélkül, hogy erre
a polgármesternek lett volna.
Arra meg végképp nem volt, hogy mindezeket megelőzően,
anélkül, hogy egy kapavágás megtörtént volna, 56 forint híján, a
teljes összeget átutaltatta a kivitelezőnek. A szerződés nem
tartalmaz kötbér kikötést és nem rögzíti, hogy a két műszaki
megoldású árajánlat közül, melyiket kell elvégezni.

képviselő-testületi ülésen elfogadják az összeg
szerinti ajánlatot. A polgármester javaslatára megbízza őt a testület
a szerződés aláírásával, az egyedüli ajánlattevő céggel. A testületi
ülésen senki nem tesz említést arról, hogy a pénz már ki is van
fizetve. Számomra érthetetlenül nem merül fel, hogy több ajánlatot
kellene figyelembe venni egy ekkora értékű beruházásnál.

a polgármester elküldi az egyik ajánlatot a

2001. 06. 11. 7.824.838,- Ft

2005. 01. 24. 8.793.570,- Ft

2006. 03. 10. 8.441.827,- Ft

2009. május 29-én
13.922.199,- Ft

2009. május 30-án
50.000,- €-t

2009. június 16-án
12.000.000,- Ft

2009. június 19-én
12.000.056,- Ft.

egy cégtől

12.000.056,- Ft

2009. június 27-én

2009. július 7-én

bármiféle testületi felhatalmazása

műszaki ellenőr részére véleményezésre.

módosítják a szerződés határidejét 2009. július
20-ról

kiállítanak egy teljesítésigazolást, ami
-ról szól, tehát nem a teljes végösszegre, hanem az

előre kifizetett összeget takarja le.
Ezek után jön az újabb csavar, a kivitelezővel gondjai támadnak az
Önkormányzatnak, de mivel a pénz már ki van fizetve, nehéz velük
zöld ágra vergődni.

a polgármester ír egy levelet a kivitele-
zőnek, amelyben kifogásolja, hogy telefonon elérhetetlen, és
kérdezi, hogy a munkálatokat mikor fogják befejezni. Mivel erre
válasz nem érkezhetett, írt egy újabb
levelet, amiben érdekes ellentmondások vannak. Kiderül utólag,
hogy nem is két árajánlat volt különböző műszaki tartalommal,
hanem csak egy, aminek a megvalósítását a polgármester
kétségbe vonja és teljesen más műszaki tartalom elvégzését
igazolja. Leírja még, hogy egy szeptemberi bejáráson kapta meg a
második ajánlatot, előtte Ő azt nem is látta, és ebben a másik
ajánlatban már más műszaki tartalom van, nem az, amire
szerződtek. Ráadásul mivel olyan feltűnő aszfaltvastagsági
eltérések vannak az ajánlat és a tényleges kivitelezés között,
mintavételt kérnek a rétegvastagság megállapítása céljából.
Tartalmaz még a levél egy újabb felszólítást a munka befejezésére,
amit még ekkor sem végzett el a kivitelező.

mivel a kivitelező nem volt rá hajlandó, az
önkormányzat elvégezte a mintavételt és az eredmény szerint nem
az valósult meg, mint amit a költségvetés tartalmazott. A tervezett
és az elkészült munka költségei között több mint
eltérés mutatkozik a kivitelező javára.

képviselő-testületi ülésen a polgármester
bejelenti a munkálatok befejezését, miközben még vitázik a
kivitelezővel és a munka Itt
befejeződik a történet, egészen addig, amíg az új testület el nem
kezdi kibogozni a szálakat.
El kell mondanom, hogy a választásokat követő átadás-átvétel
során nem említették meg, hogy itt van egy problémás befejezetlen
kivitelezés. A dokumentumokat rengeteg utánajárással tudtuk
beszerezni. Miután tudomást szereztem a történtekről próbáltam
az ügy szereplőivel felvenni a kapcsolatot, hogy tisztázzuk a
kérdéseket és hogy zárjuk le a munkát, mert az még nem történt
meg. A volt polgármester nem volt hajlandó együttműködni, a
kivitelező pedig ott próbált kibújni a felelősség alól, ahol csak tudott.
Több levelezés után végre befejezte a munkát fizikailag
és mivel kötbér nem volt megjelölve a szerződésben, emiatt is kár
érte az önkormányzatot. Elszámolásra viszont nem volt hajlandó,
csak küldött egy végszámlát,
mindenféle teljesítésigazolás nélkül, amit természetesen nem
fogadtunk el.Amunka véleményünk szerint azóta sincs lezárva.
A kivitelezést elemezve arra a megállapításra jutottunk, hogy több
milliós kár érte az Önkormányzatot, amit a nem megfelelő és
törvényes eljárás okozott.

Papalexisz Kosztasz
polgármester

Ekkor ez már kissé

elkésettnek tűnik.

2009. július 10-én
2009. augusztus 6-ra.

2009. augusztus 6-án
12.000.000,- Ft

2009. szeptember 1-jén

2009. szeptember 29-én

2009. november 6-án

2.000.000,- Ft

2009. november 24-én

bizonyíthatóan nincs kész.

2011-ben

2011. június 21-én 56 Ft-os

Ugye milyen egyszerűen eljárhattunk
volna, ha nincs előre kifizetve a munka?
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Kedves beloianniszi lakosok !

Nagy megdöbbenéssel olvastuk a 2008-2009-2010-

es évek pénzügyi ellenőrzéseinek eredményét és

megállapításait. Világossá vált számunkra , hogy mi

vezetett oda, hogy 2010-re Beloiannisz a totális

anyagi csőd szélére került. Már korábban sejtettük,

hogy komoly problémák, visszaélések, szabály-

talanságok történhettek a hivatalban ezen a téren,

de mára mindez bizonyossá vált. A független pénz-

ügyi ellenőrző bizottság megállapításai, a tények

magukért beszélnek. Ezekről mindenkinek tudnia

kell, mégpedig azért, hogy azok az emberek, akik

ebben részt vettek és működésükkel ilyen jelentős

anyagi kárt okoztak a falunak, a jövőben soha ne

kerülhessenek a falu vezetői közé, ne kaphassanak

még egyszer lehetőséget hasonló visszaélésekre.

Ebben Önöknek is nagy szerepük, felelősségük van.

Tisztelettel: Dr. Horváth István

Bizonyára Önök is tudják, hiszen számtalan helyen
elmondtuk már, hogy mekkora adóssága volt a
falunknak, mikor a mostani testület megkezdte a
ciklust. Kemény munkával és a törvényi környezet
változásával elértük, hogy mára nincsenek napi
gondjaink, adósság állományunk kezelhető. Mi
vezetett odáig, hogy ennyire eladósodtunk?
Egyrészt az önkormányzatok egy pénzügyileg
fenntarthatatlan pályán mozogtak, azonban
nálunk se mentek rendben a dolgok. Történt, hogy
még az előző jegyzőnk belenézett a házipénz-
tárunk ki és befizetéseibe, és a 2010 - es év elejéről
olyan számlákat látott, amire nem talált magyará-
zatot. Vásárlás, tankolás számlák voltak, amiket az
Önkormányzat fizetett ki valakiknek. Ezt kezdte el
vizsgálni, összegyűjteni. De ebben az időszakban
már folyt az iskolánk átadása és a közös hivatal
kialakítása is, ezért munkaerő hiányában megfe-
neklett a dolog az Önkormányzatnál. Amikor ez
tudomásomra jutott, jeleztem, hogy képviselőként
szeretném látni az elmúlt évek összes számláját, és
átvettem a munkát. Napokat ültem a hivatalban és
egyenként bogarásztam át a számlákat ezres
nagyságrendben, majd az így kapott adatokat
táblázatba összegeztem. Rálátásunk nyílt, mi folyt

itt az Önkormányzatnál. A 2010-es, majd később a
2008 09-es évet megvizsgáltattuk egy független
könyvvizsgáló céggel is. Az eredményt olvashatják
most e kiadás hasábjain. Sok dolognál nem is
igazán az összegszerűség a legnagyobb gond,
mert 300 600 ezer forint költségvetési
szempontból nem jelentős összeg. Sokkal inkább
problémás, hogy kik ittak, ettek ennyit az
Önkormányzat számlájára? Kik vásároltak és mit
csináltak havonta sokszor több rúd szalámival,
számtalan doboz csokoládéval, rengeteg alko-
hollal? Miközben sokszor nem volt gázóra a
középületeken, az önkormányzat a csőd szélén
táncolt. Természetesen átnéztem a 2011-es évet is
hogy ne lehessen elfogultsággal vádolni senkit. A
mostani vezetés nem vesz százezres nagyságrend-
ben alkoholt, élelmiszert, nem tankol milliókért.
Biztos, hogy az önkormányzat működéséhez feltét-
lenül szükség volt ezekre a vásárlásokra, ha igen
akkor most miért nincs? Vagy mi vásárolunk
keveset vagy az előző vezetés sokat – valaki nem
jól csinálja… Döntsék el Önök!
A feljelentést megtettük, azt folyamatosan
egészítjük ki az új információkkal. Sajnos ma egy
következmények nélküli országban élünk, a
liberális jogrend miatt annyira nem bízom benne,
hogy valaki vagy valakik ezért felelni fognak a
törvény előtt. A jog és az igazságosság ma
meglehetősen távol állnak egymástól. Abban
viszont bízom, hogy a nyilvánosság segítségével
elérhetjük, hogy akik ezt tették, többet ne
pazarolhassák felelőtlenül a közpénzt. Az Önök, a
Mi pénzünket.

Nem látom előre, hogy ennek mekkora visszhangja
lesz a faluban. Természetesen, ha az „illetékesek“ a
nyilvánosság elé állnak és pontról pontra megcá-
folják az újságban leírtakat, akkor azt is meg fogjuk
írni, ígérem. Bár ebben még annyira sem bízom,
mint az igazságszolgáltatásban...

Bene Krisztián

–

–

K é p v i s e l ő i

S  R  KO
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O
O
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Összegzésként…
Annak ellenére, hogy a testület 2010-es munkakez-

désekor már egyértelműen látszott, hogy a település

fenntartásában, működtetésében nagyon nagy bajban

vagyunk, és józan paraszti ésszel is meg lehetett

állapítani, hogy semmi jogszabályi alapja nem volt az

előző ciklus gazdálkodásának, még mi magunk is

meglepődtünk azokon a dolgokon, amelyekre fény

derült! Minden képzeletet felülmúlt az a féktelen

pazarlás, amelyekkel szembesültünk.

Nehéz tárgyilagosan beszélni ezekről a tényekről. Nem

kívánjuk senki véleményét befolyásolni, de nem

söpörhetjük szőnyeg alá az önkormányzatot érintő

milliós nagyságrendű megkárosítást, a gondatlan

kezelést, a mértéktelen pénzpocsékolást.

Első olvasatra feltehetően sokk éri az olvasókat,

Beloiannisz lakóit, akik a minden ingatlanhoz eljuttatott

Falutükör különszámát átlapozzák. Mivel képtelenség

mindent teljes terjedelmében közzétenni, a feljelen-

tést, a jegyzőkönyveket, a határozatokat rövidített

változatban olvashatják, de természetesen

aki szeretné, átböngészheti teljes

terjedelmében:

• A polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási idő alatt

kikérhetik a dokumentumokat;

• a www.beloiannisz.hu honlapunkon elérhetővé tesz-

szük azokat;

• a decemberi közmeghallgatáson kérdéseket is tehet-

nek fel, illetve ott is megtekinthetők lesznek az iratok;

Nyilvánvaló, hogy mi is kíváncsiak vagyunk a másik fél,

az érintettek véleményére, érvelésére, tehát nyitottak

vagyunk arra, hogy beszéljük meg, ha ugyan erről még

lehet mit beszélni! Mindvégig kerestük az előző

polgármesterrel a kontaktust, de ő csak ügyvédjén

keresztül volt hajlandó szóba állni velünk, így juttatta

tudomásunkra újabb követeléseit.

Ennek a településnek és az itt élő embereknek tiszta

lappal kellene indulni, hogy végre tényleges fejlődést

tapasztalhassunk meg. Elengedhetetlen volt ehhez egy

nyilvános

valamennyi irat,

ilyen jellegű átvilágítás, amivel annak idején szerettük

volna kezdeni, de még arra sem volt pénzünk...

Szinte hihetetlen, hogy csak három év telt el azóta,

hogy itt álltunk megalakulásunk után tapasztalatok

nélkül, az iskoláról leszedett gázórával, tízmilliós

nagyságrendű kifizetetlen számlákkal…!! Mondjuk, ha

akkor derül fény arra, hogy 250 ezer forintnyi fotókidol-

gozásra meg futotta az önkormányzatnak 2008-2009

folyamán, és naponta ezres nagyságrendben tankoltak

a nem létező hivatali autóba, akkor talán nem is

tudtunk volna csak a megoldásra koncentrálni. Most,

hogy legyűrtük a nehézségeket, hogy a túlélés alapjait

leraktuk, most van energiánk és időnk arra, amit már

ténylegesen rég megtehettünk volna... Tisztázni a

múltat.

Olvasgassák, forgassák a kiadványt, kedves beloian-

nisziak, gyűjtsék kérdéseiket, adjanak hangot véle-

ményüknek, hiszen közösen kell tisztáznunk a régi

helyzetet és felépíteni a közös jövőnket. E

hogy elherdálják a

közösség vagyonát hozzá nem értő (és nem túl jó

szándékú) emberek!

gyütt kell

megalapoznunk azt, hogy soha többet ilyen ne

forduljon elő Beloiannisz életében,

Boka Erika alpolgármester

Tisztelt beloiannisziak!

Az a véleményem, hogy azok az emberek,

akik "felelősségteljesen" döntöttek a feltárt

ügyekben, ugyanolyan felelősségteljesen

tudnak válaszolni a falu lakóinak az esetleges

kérdésekre. Mivel köztünk élnek, nap mint nap

találkozhatnak velük, és megkérdezhetik

tőlük, miért volt hideg az iskolában, miért nem

jutott pénz iskolai étkeztetésre, kötelezően

ellátandó feladatokra, miért fizettünk orvosi

ellátásért Kulcson. Hova folyt a sok Metaxa

ahelyett, hogy iskolatej lett volna a gyerekek

tízórai itala?

Remélem, egyre többen vagyunk azok, akik

ténylegesen FELELŐSSÉGTELJES döntéseket

hozunk. Gondolva a jövő generációjára!

Tisztelettel,  Prekop László Kosztasz
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