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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2006. november 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor és
Zaka László bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Nagy Klára PH gazd.elıadó
Besesek Béla elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı
bizottsági tagból mindenki jelen van. A bizottság két kültagja még nem tett esküt, ezért még
nem gyakorolhatja jogait.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.
Más javaslat nem hangzott el.
A PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés CATEL KFT. árajánlatára
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés háziorvosok minıségi munkavégzésének javítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés ÁMK tornacsarnok komplex felújítására tervezıi árajánlatokról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés ÁMK helyiségeinek használatára
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés önkormányzati ingatlanok hasznosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés Szank Közbiztonságáért Alapítvány Polgárırség támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés Zaka László részére háromhavi illetményének kifizetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Elıterjesztés a 2006. évi nyertes önkormányzati pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Elıterjesztés Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történı belépésrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Elıterjesztés CATEL KFT. árajánlatára
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Az elıterjesztı a polgármester, van-e kiegészítése?
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Patkós Zsolt polgármester
Fontosnak tartja a nyilvánosságot. A választópolgároknak joguk van arra, hogy figyelemmel
kísérjék a képviselı-testület tevékenységét. Az ajánlat 2. pontját javasolja a határozat-tervezet
szerint.
Zaka László tag
A határozat-tervezet 2. pontja 6 ülés tartásáról szól, ha ennél több ülés lesz, akkor a további
üléseket ingyen közvetíti a tévé. Vonatkozik ez arra is, ha 16 ülés lesz? Pontosabban kellene
fogalmazni, az ülések közvetítését konkrét összegben meghatározni. A jelenleg kiépített
hálózat nagysága lényegesen nem fedi a lakosságot. A tájékoztatóban benne van, hogy 2007ben a település 80 %-át érinti a hálózat bıvítés, ha ez megvalósul, utána már más lesz a
helyzet.
Patkós Zsolt polgármester
A határozat-tervezet 2. pontját a CATEL KFT. ajánlata alapján készítettük el. A hat ülésen
túli közvetítés nincs egyeztetve a kábeltévé vezetıjével, nem biztos, hogy szerzıdésben ez
érvényre tud jutni. A hat ülésre szerinte is sok az ajánlatban szereplı összeg, más a helyzet,
amennyiben több ülés lesz és ezen az áron kerül közvetítésre.
Tegnap a Hírközlési Felügyelettıl megkaptuk a CATEL KFT. engedélyét a kábel
villanyoszlopokon történı vezetésérıl. A lehetıség adott lesz. Meg lehet határozni egy
bekötési számot, amelyet 2007. vagy 2008. végére el kell érni.
Tabajdi Gábor tag
Elismeri a felmerülı költség jogosságát, a közvetítés szükségességét, viszont jelenleg 100
bekötött lakás van, ezért most pazarlás ennyi pénzt kiadni. Ha a hálózat-bıvítés olyan szintet
ér el, hogy az a lakosság többségét érinti, akkor vissza lehet térni a kérdésre. Ennyi pénzbıl
könyvet lehetne nyomtatni és kiosztani.
Patkós Zsolt polgármester
Nem jó a könyv, mert a könyvtárban a jegyzıkönyvet szinte senki sem olvassa.
Besesek Béla elnök
Tabajdi Gáborral ért egyet. Többször tárgyaltunk már Holik Jánossal az évek során, sok
mindent ígért. Elıször építse ki a hálózatot, utána térjünk vissza a kérdésre. A
nyilvánosságnak örül, de túl nagy pénzrıl van szó ahhoz képest, hogy 1-2 ember
tájékozódjon. A szerzıdéskötést nem támogatja. A nyilvánosság biztosított, részt lehet venni
az ülésen, a jegyzıkönyv pedig a könyvtárban olvasható.
Zaka László tag
Ha elkezdtük, folytatni kellene, mert az emberek várják. Ha a gyakorlatot nézzük, nem hiszi,
hogy sokan eljönnek az ülésre. Áthidaló megoldásként más kellene. Esetleg kiegészülhetne a
Kisbíró még 4 oldallal, amelyben a hozzászólások rövid formában megjelenhetnek (ki
támogatja és ki nem az elıterjesztést).
Patkós Zsolt polgármester
Veszélyes dolog hogy mi jelenik meg a kivonatban. A képviselı-testületi ülésrıl készült
DVD-t máris sokan kikölcsönözték a könyvtárból, kb. tízen.
Besesek Béla elnök
A nyilvánosság oltárán túl nagy ár ez. Kiskunmajsán sem fogadták el.
Patkós Zsolt polgármester
Nagyon magas, 4 millió forint fölött volt az ajánlat.
Besesek Béla elnök
A nyilvánosságnak örül, de így túl nagy az ár, nem támogatja. Ha a CATEL KFT. fejlesztési
tervei megvalósulnak, visszatérhetünk a témára.
Újabb vélemény nem volt, az elnök szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
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A PTB 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a következı határozatot hozta:
19/2006.(XI.28.)PBH
Helyi televízió mősor élı adásának közvetítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a helyi televízió mősor élı adásának közvetítésérıl szóló
határozat tervezetet ne fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
2. Elıterjesztés háziorvosok minıségi munkavégzésének javítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Polgármester úrnak van-e kiegészítése?
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztés szerint a háziorvosok eszközbeszerzésre 50 % támogatást kapnának 20062009. között 500-500 ezer forint összegben egyszeri alkalommal. A tulajdonjog az
önkormányzaté lesz, majd az eszköz nullára íródása után az önkormányzattal megállapodott
vételáron az orvos tulajdonában kerül.
Zaka László tag
Az ötletet jónak tartja, ha az orvosok is egyetértenek. A határozat-tervezet üzemeltetés részét
ki kellene egészíteni azzal, hogy a javítás, karbantartás az orvos feladata.
Patkós Zsolt polgármester
Szerzıdéskötéskor ezt rögzítjük, de a határozat is kiegészülhet.
Besesek Béla elnök
A határozat-tervezetben a 3. bekezdés végére kerüljön a következı szövegrész:
„ ,az üzemképesség biztosítása az orvos feladata.”
Tabajdi Gábor tag
Az újonnan vásárolt eszköznek garanciája van.
Zaka László tag
A garancia lejárása és a nullára íródás között van idı.
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó
Az értékcsökkenés mértéke orvosi mőszer esetén 14,5 %, számítástechnikai eszköz esetén 33
%.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a kiegészített
határozat-tervezetet.

A PTB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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20/2006.(XI.28.)PBH
Orvosok eszközbeszerzésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az orvosok eszközbeszerzésérıl szóló határozatot fogadja el azzal,
hogy a 3. bekezdés kiegészül a következı szövegrésszel: „ , az üzemképesség biztosítása az
orvos feladata”.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
3. Elıterjesztés ÁMK tornacsarnok komplex felújítására tervezıi árajánlatokról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Felkérte a polgármestert az elıterjesztés kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
A képviselı-testület határozata alapján a tornacsarnok komplex felújítására tervezıi
árajánlatokat kértünk. Három ajánlat érkezett, mindhárom ajánlat azonos részeket tartalmaz.
A tervezıt kellene most kiválasztani, tartalommal késıbb töltjük meg. Egyeztetés szükséges
arról, hogy milyen elvárásoknak feleljen meg, erre decemberben sort kell keríteni.
Mindhárom ajánlat megfelel az elıírásoknak, a legolcsóbbat javasolja.
Tabajdi Gábor tag
Elıre venné a lakossági fórumot, és utána a tervezı kiválasztását. Számba kell venni, hogy
mik az álmok és mik a lehetıségek. A tervek szerint szinte csak a vázszerkezet marad, a
többihez hozzá kell nyúlni. Ha ilyen nagy felújításra kerül sor, akkor mai színvonalúvá
lehetne tenni. Az önkormányzatnak van kész terve az összekötı folyosó megépítésére, ahová
kikerülhetne a tornacsarnokból az öltözı, vizesblokk és raktár. Ezzel szabványossá tehetı. A
nyugati oldalon meg lehetne nézni, hogy hozzáépítéssel kialakítható lenne-e egy lelátó.
Patkós Zsolt polgármester
A képviselı-testület korábban megbízta a polgármestert, hogy keressen tervezıt a komplex
felújításra. Három tervezı cégtıl szereztünk be ajánlatot, itt tartunk most. Szerinte az elsı
lépés a tervezı kiválasztása, tartalommal való megtöltése utána jön. Meg kell nézni, hogy
szükséges-e egy legördülı fal a tornacsarnok kettéválasztására, az összekötı folyosó
megépítése, a vizesblokk és az öltözı kihelyezése.
Tabajdi Gábor tag
Akkor nem a reális árajánlattal találkozunk most, mert az a tartalomtól függıen változni fog.
Patkós Zsolt polgármester
Nem lehet 20 x 40-es kézilabda pályát csinálni 18 x 36-os tornacsarnokból. Hosszú távra kell
tervezni, reálisan kell gondolkodni.
Besesek Béla elnök
Hosszabbítani lehet, szélesíteni nem.
Patkós Zsolt polgármester
Szükséges-e, kell-e csökkenı gyereklétszám mellett? Össze kell-e kötni folyosóval a két
épületet? Nem nagy távolságról, kb. 8 méterrıl van szó.
Besesek Béla elnök
Nem hiszi, hogy annyira szélesíteni kellene a vélemény kérést, hogy ezért falugyőlést
tartsunk. A képviselı-testületnek kell eldönteni, hogy mit akar, a teljes körő felújítás mit
takar.
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Az árajánlatok közül nem a legolcsóbbat látja a legjobbnak. Nem személyes érdekek
befolyásolják a véleményét, nem ismeri a céget, de a Statikus Mérnöki Iroda által elkészített
anyag komoly cégrıl árulkodik, amelynek megfelelı referenciái vannak. A Kompletterv Bt. is
nagyobb szakmaiságot takar. A tervezési költség a beruházás 8-10 %-a szokott lenni. Az
látszik, hogy itt 40-50 milliós beruházásban gondolkodunk. Ezért Molnárné 1 milliós összege
tarthatatlan. Új a testület, vannak elızmények, több információra lenne szükség. El kellene
dönteni, hogy mit akarunk, mert ha módosul az igény, módosul az összeg is.
Zaka László tag
Alapprobléma a beázás, ezt a mőszaki megoldások nem tartalmazzák. Most azért nem ázik be,
mert a nyár folyamán megtörtént a lapos tetı javítása, azonban garanciát ez maximum egy
évre ad. Az elsı lenne a beázás megszüntetése, utána az elektromos hálózat kiépítése. A főtés
rendszer elhasználódott, meg kell nézni a modernizálás lehetıségét, a község érdekei szerint
lehet változásokat végrehajtani, így felnıtt használatra alkalmatlan. A folyosó építése a
lapostetıs iskolaépület emeletráépítésével együtt volt terveztetve, ez így nem valósult meg. A
színpad nem volt kihasználva, felette nem készült szigetelés. A legolcsóbb ajánlat mögött
igazából nincs referencia, irreálisan alacsonynak tartja.
Patkós Zsolt polgármester
A borotai tornacsarnokot ık tervezték.
A lapos tetıre mindegyik ajánlat alacsony hajlásszögő lindab tetı építését tervezte.
Zaka László tag
Errıl nem írnak.
Besesek Béla elnök
Molnárné ajánlatának utolsó elıtti oldalán a 6. pontban benne van, de nem igazán érthetı a
megfogalmazás.
Zaka László tag
A tornacsarnok ügyét tovább kell részletezni.
Besesek Béla elnök
Le kell ülni pedagógus szakemberekkel, hogy mit tartanak jónak. Lelátó kell-e vagy nem,
ennek szükségességét megkérdıjelezné. Azt tudomásul kell venni, hogy szabványos pályát
ebbıl nem lehet csinálni. Valamennyire kialakítjuk álláspontunkat, utána kell idehívni a
tervezıt, akkor már tudja, hogy mire ad ajánlatot.
Zaka László tag
A villamoshálózat kiépítése szabványok alapján történik, ez a szakemberek dolga. Viszont a
főtés a három ajánlatban háromféle. Már korábban felvetıdött a talajfőtés lehetısége, ezt
egyik sem tartalmazza. Megfontolandó a mai gázárak mellett, hosszú távon kifizetıdı lenne.
Tabajdi Gábor tag
Ilyen nagy felületen a napkollektor is szóba jöhet.
Zaka László tag
A napirendrıl levételt javasolja. Kérdés, hogy van-e idı elıkészíteni. Ha így is használható és
nem életveszélyes a tornacsarnok, akkor nem kell kapkodni.
Besesek Béla elnök
Sok idı nincs, hónapokba telik, amíg a terv elkészül.
Patkós Zsolt polgármester
Ha hideg lesz, akkor jelentkezik majd a probléma, nem tudjuk kellıen felfőteni. A ROP
pályázatokat márciusban írják ki, akkorra kész tervnek kell lenni. A tervezésre a vállalási idı
két hónap. December még rámehet az egyeztetésre.
Zaka László tag
Jelenlegi pályázatnál nem elıírás az engedélyes terv. Kiviteli tervet még lehet prezentálni
addig.
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Patkós Zsolt polgármester
Javasolja, hogy a képviselık nézzék meg a tornacsarnokot a helyszínen.
Besesek Béla elnök
Egyetért, elıre egyeztetett idıpontban a képviselı-testület nézze meg a tornacsarnokot.
Javasolja, hogy a képviselı-testület a tornacsarnok ügyét vegye le napirendrıl és további
elıkészítés után tárgyalja újra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra kérte a bizottság tagjait.
A PTB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
21/2006.(XI.28.)PBH
Tornacsarnok komplex felújításának tervezésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az ÁMK tornacsarnok komplex felújításának tervezésérıl szóló
elıterjesztést vegye le napirendrıl és további elıkészítés után tárgyalja újra.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
4. Elıterjesztés ÁMK helyiségeinek használatára
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Egyetért az elıterjesztéssel. Ez ne vonatkozzon a tornacsarnokra.
Patkós Zsolt polgármester
Az 1. pontban az áll, hogy az ÁMK részintézményeinek helyiségeit térítésmentesen biztosítsa.
Ez a Mővelıdési Ház és a Közösségi Ház.
Tabajdi Gábor tag
A tornacsarnok továbbra is igénybe vehetı focira?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, ebben nincs változás. Eddig is, ezután is a tornacsarnok használatáról az intézmény saját
hatáskörben dönt. Ha felújításra kerül a tornacsarnok, akkor ezt is szabályozhatja a testület.
Besesek Béla elnök
A „szanki telephellyel bejegyzett egyesületek, alapítványok, egyházközségek” szöveg nem jó,
mert az egyházaknak nem biztos, hogy be van jegyezve a szanki telephely.
Zaka László tag
A „telephellyel bejegyzett” szavakat ki kell húzni, és így egyértelmő lesz.
Besesek Béla elnök
Egyetért.
Zaka László tag
A határozat-tervezet 2. és 3. pontja így nem jó, mert a képviselı-testület nem utasíthatja
önálló szervezet gazdasági vezetıjét és a hivatal gazdasági elıadóját sem. A határozat
végrehajtásáért alapvetıen a polgármester a felelıs, de felelıs lehet a jegyzı is, az ı feladata
az utasítás. Az 1. pontban szerepel, hogy „térítésmentesen biztosítja”, ezt így nem lehet, mert
támogatásnak minısül, az adótörvények szerint utána ÁFÁ-t kell fizetni.
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Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó
Benne van az elıterjesztésben.
Zaka László tag
A határozatban is benne kell lennie.
Patkós Zsolt polgármester
A határozat-tervezet a következık szerint módosul:
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - a szanki egyesületek,
alapítványok, egyházközségek és egyéb társadalmi szervezetek, önszervezıdı
csoportok részére - az Általános Mővelıdési Központ intézményén belül a Mővelıdési
Ház, Közösségi Ház helyiségeinek bérleti díját átvállalja.
2. Az ÁMK a bérbeadást követı 5 napon belül a Polgármesteri Hivatal nevére és címére
bérbeadásról szóló számlát megküldi az igénybevevı nevének mellékletben történı
feltüntetésével.
3. A Polgármesteri Hivatal az ÁMK által benyújtott számla összegét az intézmény
bankszámlájára átutalja.
4. Az átvállalt bérleti díjak összege társadalmi szervezetek részére nyújtott közvetett
támogatásnak minısül, ezért 20 %-os mértékő ÁFA befizetése terheli. E kiadások
fedezetét a Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésében kell megtervezni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra tette fel a módosított határozattervezetet.
A PTB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
22/2006.(XI.28.)PBH
ÁMK helyiségeinek használatáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az ÁMK helyiségeinek használatáról az alábbiak szerint
módosított határozatot fogadja el:
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - a szanki egyesületek,
alapítványok, egyházközségek és egyéb társadalmi szervezetek, önszervezıdı
csoportok részére - az Általános Mővelıdési Központ intézményén belül a Mővelıdési
Ház, Közösségi Ház helyiségeinek bérleti díját átvállalja.
2. Az ÁMK a bérbeadást követı 5 napon belül a Polgármesteri Hivatal nevére és címére
bérbeadásról szóló számlát megküldi az igénybevevı nevének mellékletben történı
feltüntetésével.
3. A Polgármesteri Hivatal az ÁMK által benyújtott számla összegét az intézmény
bankszámlájára átutalja.
4. Az átvállalt bérleti díjak összege társadalmi szervezetek részére nyújtott közvetett
támogatásnak minısül, ezért 20 %-os mértékő ÁFA befizetése terheli. E kiadások
fedezetét a Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésében kell megtervezni.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
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NAPIREND
5. Elıterjesztés önkormányzati ingatlanok hasznosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Felkérte a polgármestert az elıterjesztésre.
Patkós Zsolt polgármester
A volt gyógyszertár üzlethelyisége és a volt húsbolt tekintetében javasolja, hogy próbáljuk
meg a bérbeadást. Az árra vonatkozóan van a képviselı-testületnek egy korábbi határozata,
nem hiszi, hogy ezen az áron kiveszik, mert sokat rá kellene költenie a bérlınek. De azért
javasolja a bérbeadását meghirdetését. A bérleti szerzıdést a képviselı-testület elé hozza.
Besesek Béla elnök
Nem ez van a 2. pontban.
Tabajdi Gábor tag
Hány m2-rıl van szó?
Patkós Zsolt polgármester
A patika 70-80 m2.
Zaka László tag
A húsbolt 50 m2.
Besesek Béla elnök
Nincs szó a rezsirıl.
Patkós Zsolt polgármester
A szerzıdésben lesz benne, a bérlıt terheli.
Zaka László tag
A húsboltra szerinte sem lesz ennyiért bérlı. Ha a bérlı alakítja át valamilyen céllal, késıbb
nem biztos, hogy jó lesz, felújítás sokba került. Javasolja, hogy így adjuk bérbe, ahogy van.
Kérdés, hogy határozott vagy határozatlan idıre. Ha határozott, akkor hány évre. Arra kell a
polgármestert felhatalmazni, hogy hirdesse meg, tárgyaljon. Ha volna bérlı, de nem ezért a
bérleti díjért, hozza a képviselı-testület elé.
Patkós Zsolt polgármester
Volt érdeklıdı a patika tekintetében, de amikor meglátta az üvegfalat, a főtés miatt elállt
szándékától. Van engedélyes terv a Rákóczi u. 21. szám alatti volt patika felújítására, benne
orvosi rendelı kialakítására, parkoló építésére. A faluközpont felújítására lehet majd pályázni,
abba belefér. Szakorvosi ellátásnak lehetne helyet biztosítani ott.
Ezért bérbeadását 1 évre javasolja. A volt húsboltot szerinte senki nem akarja kivenni.
Javasolja, ha nem lesz érdeklıdı, a képviselı-testület értékesítse az ingatlant.
Zaka László tag
A volt húsbolt épületének felújítási terve van, erre nem került sor. A hozzá tartozó telek
kialakítása földcserével a közelmúltban megtörtént. Egyetért azzal, hogy valamilyen módon
hasznosítsuk.
Patkós Zsolt polgármester
A határozat-tervezet 2. pontjában javasolja az „aláírására” szó „elıkészítésére” szóra cseréjét.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra tette fel a módosított határozattervezetet.
A PTB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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23/2006.(XI.28.)PBH
Önkormányzati ingatlanok hasznosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról szóló határozatot az
elıterjesztés szerint fogadja el azzal a módosítással, hogy a 2. pont utolsó „aláírására” szava
helyére az „elıkészítésére” szó kerüljön.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
6. Elıterjesztés Szank Közbiztonságáért Alapítvány Polgárırség támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Felkérte a polgármestert kiegészítésre.
Patkós Zsolt polgármester
A Polgárırség pénze augusztusban elfogyott. Fontosnak tartja a támogatást. Tegnap a
tanyagondnoki fórumon felmerült, hogy szükség van a Polgárırség aktív jelenlétére. Kéri a
Polgárırség 25 ezer forintos támogatását, amelyet üzemanyagra használnak fel.
Zaka László tag
Éves támogatást kaptak.
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó
Erre az évre 130 ezer forintot.
Zaka László tag
Nem túl nagy összeg, adjuk meg a támogatást.
Besesek Béla elnök
Egyetért.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A PTB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
24/2006.(XI.28.)PBH
Szank Közbiztonságért Alapítvány Polgárırség támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy fogadja el a Polgárırség támogatásáról szóló határozatot az
elıterjesztés szerint.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Patkós Zsolt polgármester
A napirendek módosítását javasolta úgy, hogy a következı napirend utolsóként kerüljön
megtárgyalásra, most a bizottság a 8. napirendet tárgyalja meg.
A bizottság egyetértett a javaslattal.
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NAPIREND
8. Elıterjesztés a 2006. évi nyertes önkormányzati pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Az elıterjesztés önkormányzati határozat alapján készült. Kérdés, vélemény van-e?
Tabajdi Gábor tag
Javasolja ennek az elıterjesztésnek az elfogadását, a jövıben pedig a 9/1999-es határozat
eltörlését.
Patkós Zsolt polgármester
Most az elıterjesztett határozatokról kell dönteni külön-külön. A korábbi határozat
felülvizsgálata nem ennek az ülésnek a feladata, a következı ülésre elıterjeszti.
Besesek Béla elnök
A határozat-tervezetek jóváhagyását javasolta.
Szavazásra tette fel a 2006. évi nyertes pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl szóló
határozat-tervezetet.
A PTB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
25/2006.(XI.28.)PBH
2006. évi nyertes pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés szerint fogadja el a 2006. évi nyertes pályázatok
íróinak anyagi elismerésérıl szóló határozatot.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Az elnök szavazásra tette fel a 2006. évi nyertes területfejlesztési pályázatok íróinak anyagi
elismerésérıl szóló határozat-tervezetet.
A PTB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
26/2006.(XI.28.)PBH
2006. évi nyertes területfejlesztési pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés szerint fogadja el a 2006. évi nyertes
területfejlesztési pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl szóló határozatot.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
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NAPIREND
9. Elıterjesztés Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történı belépésrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Eddig nem voltunk tagjai a TÖOSZ-nak?
Patkós Zsolt polgármester
Nem. A Községi Önkormányzatok Szövetségében voltunk benne, ennél a TÖOSZ sokkal
szélesebb körő együttmőködés.
Zaka László tag
Ebben van mindenki, a városok, községek. Utána oszlik meg, és a községek szövetségében
(KÖSZ) voltunk benne. Javasolja a TÖOSZ tagságot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A PTB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
27/2006.(XI.28.)PBH
TÖOSZ-ba történı belépésrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy fogadja el a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe
történı belépésrıl szóló határozatot az elıterjesztés szerint.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
7. Elıterjesztés Zaka László részére háromhavi illetményének kifizetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László elhagyta az üléstermet, a jelenlévı bizottsági tagok száma 2 fı.
Patkós Zsolt polgármester
Megkérdezett néhány települést, ahol a leköszönı polgármester viszonylag hosszabb ideig
töltötte be ezt a tisztséget. Volt ilyen döntés is és olyan is. Volt ahol már elıre megadták neki
a három havi illetményt. Úgy gondolja, hogy 16 év polgármesteri és 10 év községvezetıi
munka után megérdemli az elismerést. Az összege lehet 1-3 havi. A határozat-tervezetben
három havi illetményének megfelelı összeget javasolt a költségvetés többletbevétele terhére.
Besesek Béla elnök
Nehéz helyzet. Vannak pro és kontra érvek. Úgy gondolja, hogy az évek során korábbi
munkájáért az anyagi elismerést mindenkor megkapta. A törvény szerinti háromhavi
végkielégítést megkapta. Az utóbbi idıben megromlott egészségi állapota miatt feladatait
csak korlátozott mértékben tudta ellátni. Arra is tekintettel kell lenni, hogy még nem ismerjük
a költségvetés jelenlegi helyzetét. Nem támogatja az elıterjesztést.
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Tabajdi Gábor tag
A faluban kérdezısködött. Pro és kontra véleményeket hallgatott meg. Nagyon éles a
kontraszt. Nem személye ellen merült fel kifogás, aki végzi munkáját, hibákat is ejt, jó
dolgokat is tesz. Ami járandósága törvény szerint jár, azt megkapta. Az elıterjesztést nem
támogatja. Viszont az elismerést más formában, nem anyagi, hanem emlékéremmel ünnepség
keretében javasolja.
Besesek Béla elnök
A véleményünket elmondtuk, nagy különbség nincs.
Patkós Zsolt polgármester
Úgy sem támogatja a bizottság, hogy egy vagy kéthavi illetményt kapjon?
Tabajdi Gábor tag
Az elvrıl van szó, összegszerően lényegtelen, hogy hány haviról van szó.
Besesek Béla elnök
Az elıterjesztést nem támogatjuk, módosító javaslatunk nincs.
A PTB 2 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
28/2006.(XI.28.)PBH
Zaka László háromhavi illetményének kifizetésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy Zaka László háromhavi illetményének kifizetésérıl szóló
határozatot ne fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 16,30 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
PB elnök
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