
Jegyzőkönyv 

 

Készült ma 2o2o. augusztus 17-én rendkívüli tanácsülésen, amit a Polgármester úr a 92/13.o8.2o2o-

as rendeletével hívott össze.  

Elnököl Csata Andrea tanácsos nő. 

Napirendi pontok: 

1. A Számvevőszék 38/o7.o8.2o2o-as számú Döntésének ismertetése, 

2. A Számvevőszék 41/2o17/3/24.o7.2o2o-as számú Döntésének ismertetése. 

3. Rendkivuli es aktualis problemak megvitatasa. 

A gyűlés a 16/2o2o-as Határozatban megszabottak szerint zajlik. A napirendi pontokat és a meghívót 

emailben küldtük ki a csomafalvi_onkormanyzat2016@yahoogroups.com  - ra. Kérdéseket és 

válaszokat ugyanitt küldtünk. Tulajdonképpen a Számvevőszéki ellenőrzés eredményei, az észlelt 

hiányosságokkal együtt ismertetve voltak a Helyi Tanáccsal, már az előző gyűléseken. 

1. A Számvevőszék 38/o7.o8.2o2o-as számú Döntésének ismertetése, 

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Az 1. ponthoz:  

-ki ez a 7 személy+1 jogi személy? 

-a 20.000 lejt ki kell kifizesse? 

- a Számvevőszék szerint ki hibázott a Hivatal alkalmazottjai közül? 

 

Jegyzőnő válaszol: 

- hogy ki az a 7 fizikai személy és 1 jogi személy, nem tartalmazza sem a jegyzőkönyv, sem a döntés. 

Megkérdezhetném az adószedő kollégákat, de ezek az információk fiszkális titkok, ezért nem nevesíti 

a Számvevőszék sem. 

Idézek a törvényből: 

 " ART. 11 Cod de procedura fiscala 

    Secretul fiscal 

    (1) Personalul din cadrul organului fiscal este obligat sa pastreze secretul asupra informatiilor de 

care a luat cunostinta ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. 

    (2) In categoria informatiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intra datele referitoare la 

contribuabil/platitor, cum ar fi: datele de identificare, natura si cuantumul obligatiilor fiscale, natura, 

sursa si cuantumul veniturilor, natura, sursa si valoarea bunurilor, plati, conturi, rulaje, transferuri de 

numerar, solduri, incasari, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de 

informatii obtinute din declaratii ori documente prezentate de catre contribuabil/platitor sau terti. " 

- a 2o.ooo lejt még ezután is megpróbálja az adó és illeték osztály felhajtani azoktól, akik tartoznak. 

Ebből már fizettek is be a tartozók. Amennyiben ez nem sikerül, úgy a Polgármester rendelettel fogja 

nevesíteni a felelősöket és azt is, hogy ki milyen mértékben felelős, minek függvényében törlessze kell 

a költségvetésben okozott kárt. 

- felelősöket nem nevezett meg a Számvevőszék, csak azt tudom, hogy az egészről az adó és illeték 

osztályon dolgozó kollégákat, a könyvelőnőt és a Polgármester urat kérdezte meg. 
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Ezek ismeretében, Korpos Levente tanácsos úr nem kéri, hogy nevesítve legyenek a tartozó 

személyek. 

 Csata Andrea elnöknő telefonon megkérdezte, hogy meg kell-e szavazni ezeket a döntéseket? 

Jegyzőnő válaszol: nem, csak tudomásul kell venni és fel kellett dolgozni a Tanácsnak. 

Az emailben folytatott levelezés és telefonos beszélgetések alapján, minden tanácsos részt vett a 

gyűlésen. 

Jegyzőnő megkérdezi, hogy van-e még kérdés. 

 Nem lévén más probléma megvitatni való,a gyűlés Elnöknője berekeszti a gyűlést. 

 

 

 

Elnök                                                                           Készítette  

Csata Andrea                                                      Községi jegyző: Balogh Zita 


