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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2006. december 18-án 14 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak: Besesek Béla elnök 

Tabajdi Gábor   
Mihalik Ferencné és 
Somogyi Gizella bizottsági tagok 
Patkós Zsolt polgármester 
Dr. Folberth György alpolgármester 
dr. Tóth Mária jegyzı 
Nagy Klára PH gazd.elıadó 
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez. 
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
 

Besesek Béla elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı 
bizottsági tagból 3 fı jelen van, Somogyi Gizella még nem tett a képviselı-testület elıtt esküt, 
ezért még nem gyakorolhatja jogait, Zaka László késıbb érkezik. 
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: 

 
N A P I R E N D 

 
1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének ¾ évi 
     teljesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés a …../2006.(……) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2006. évi  
    költségvetésérıl szóló 3/2006.(II.28.) rendelet módosítására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés ……/2006.(……) rendeletre a gyermekvédelmi személyes gondoskodást  
    nyújtó ellátásokról szóló 2/2000.(II.7.) sz. rendelet módosításáról  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Elıterjesztés ……/2006.(……) rendeletre a települési folyékony hulladékra vonatkozó  
    közszolgáltatás ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) ÖR. sz.     
   önkormányzati rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Elıterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Elıterjesztés Vörösmarty és Bem utcák szakaszain szilárd burkolatú út építésének  
     megterveztetésérıl 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Elıterjesztés a nyugdíjas klub vezetıjének tiszteletdíjáról szóló 42/2002.(VI.26.) ÖH.  
     sz. határozat visszavonásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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N A P I R E N D 
1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének ¾ évi 
     teljesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Besesek Béla elnök 
Megkérdezte, hogy polgármester úrnak van-e kiegészítése. 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetés ¾ éves teljesítése összességében idıarányos volt. A kisebb eltérések 
indoklását az írásbeli elıterjesztés tartalmazza. 
Besesek Béla elnök 
Reális-e év végére a 30 millió forint pénzmaradvány, vagy túl optimista a tervezés? 
Patkós Zsolt polgármester 
A többletbevételek kapcsán ez reálisnak tőnik. A 2006. évi költségvetésrıl szóló rendelet 
módosítása tartalmazza a többletbevételek beemelését. A várható pénzmaradvány az elmúlt 
évinek 60 %-a.  
Besesek Béla elnök 
Ha ez az év 30 milliós pénzmaradvánnyal zárul, figyelemre méltó, hogy több mint 50 
millióval indult. Figyelemfelhívó számadat, azt jelenti, hogy feléltünk 20 milliót. 
Patkós Zsolt polgármester 
Mőködésre fordítottuk. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
N A P I R E N D 
2. Elıterjesztés a …../2006.(……) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2006. évi  
    költségvetésérıl szóló 3/2006.(II.28.) rendelet módosítására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Besesek Béla elnök 
Megkérdezte, hogy polgármester úrnak van-e kiegészítése. 
 
Zaka László megérkezett az ülésre, a jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıterjesztés nagy alapossággal mutatja be, hogy milyen változások történtek a 2006. évi 
költségvetésben.  
Besesek Béla elnök 
Ilyen szerkezető költségvetést még nem látott. A bizottsági tagok közül többen most látnak 
ilyet elıször, ezért kérte az egyes tételek ismertetését. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Soronként ismertette a tételeket. 
 
Somogyi Gizella távozott az ülésrıl. 
 
Besesek Béla elnök 
A mőködési bevételünk 33 millióval kevesebb, mint a kiadásunk, tehát folyamatos tartalék 
felélésrıl van szó.  
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Zaka László tag 
Folyamatos tartalékfelélés folyik, tizenhat éve folyamatosan így van. Forczek Ernı mindig azt 
mondta, hogy az iparőzési adót fejlesztésre kellene fordítani, nem mőködésre, nem így történt. 
Minden költségvetés elıterjesztése errıl szólt. A képviselı-testület korábbi döntései most 
realizálódtak. Egyszer elfogy a tartalék, ezt 2007-re mondta ki, be is fog következni. Eddig 
jutott valamennyi összeg a pályázatok céltartalékára, most már az sincs. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
A normatívák is folyamatosan csökkentek. 
Zaka László tag 
Az állami támogatás tekintetében nem volt visszavétel. Most lehet, hogy csökkenni fog, eddig 
nem errıl volt szó. 
dr. Tóth Mária jegyzı 
Azért csökkent, mert rákényszerítik a kistelepüléseket a többcélú kistérségi együttmőködésre. 
Összességében megadja az állam a támogatást, de kevesebb támogatás jut azoknak a 
településeknek, akik nem társulásban mőködtetik az intézményeiket. Ösztönöz a hatékony 
együttmőködésre. 6-7 millió támogatás csökkenéssel kell számolni községünkben emiatt. 
Nem vizsgáltuk meg mik a kötelezı feladatok. Nem vizsgálta meg a képviselı-testület tavaly, 
hogy mit veszítünk azzal, hogy az intézményeket nem többcélú intézményi keretek között 
mőködteti. Kimondta a képviselı-testület nem adja az intézményeit, mert még Szankon nincs 
gazdasági kényszer. 
Patkós Zsolt polgármester 
Koncepcióban utaltunk arra, hogy a szakbizottságok feladata, tegyenek javaslatot a 
költségvetési kiadások csökkentésére, plusz források beemelésére. 
Besesek Béla elnök 
Tájékoztatót, információt, javaslatokat kérnek, hogy hogyan lehetne gazdaságosabbá tenni a 
mőködést. 
Zaka László tag 
Besesek úr és Tabajdi úr nincs az információk birtokában, a többi képviselı igen.  
dr. Tóth Mária jegyzı 
Meg kellene vizsgálni, mennyit nyernénk, ha többcélú társulási keretek között látnánk el a 
feladatokat. Tudunk ilyen kimutatást hozni a képviselı-testület elé, ha igénylik. 
Magyarázta a többcélú kistérségi társulás mőködését. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az intézményvezetıkkel a tárgyalások megindultak. A következı évi koncepcióban 4-5 %-os 
normatíva csökkentéssel kell számolni, ha nem változtatunk, akkor az összes tartalék felélésre 
kerül, fejlesztésre nincs tervezve. A pályázatokhoz a saját erıt biztosítani kell 
átcsoportosítással vagy hitellel. A koncepció tartalmazza, hogy szeptember 1-tıl + 2 órával 
emelkednek a kötelezı óraszámok, ez alapján 10 %-os mértékő pedagógus 
létszámcsökkentést kell végrehajtani, mert ezt nem tudjuk felvállalni. 
Besesek Béla elnök 
Ha a Kormány elıírja, akkor ezt végre kell hajtani. Ezzel nem mehetünk szembe. 
Zaka László tag 
Eddig is az iparőzési adóból finanszíroztuk, most már nem tudjuk, a következı évben pedig el 
kell venni. 
 
A költségvetési rendelet-módosítással kapcsolatban több kérdés nem volt. 
A bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait. 
 
 
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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29/2006.(XII.18.)PBH 
Költségvetési rendelet módosításáról 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésérıl szóló 
3/2006.(II.28.) rendelet módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
N A P I R E N D 
3. Elıterjesztés ……/2006.(……) rendeletre a gyermekvédelmi személyes gondoskodást  
    nyújtó ellátásokról szóló 2/2000.(II.7.) sz. rendelet módosításáról  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Besesek Béla elnök 
Megkérdezte, hogy polgármester úrnak van-e kiegészítése. 
Patkós Zsolt polgármester 
Felkérte Cserényinét, indokolja az elıterjesztést. 
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
Nyersanyagnorma emelése azért vált szükségessé, mert a nyersanyagok és az energiaárak oly 
mértékben növekedtek, fıleg szeptembertıl, hogy feltétlenül szükség van az emelésre ahhoz, 
hogy megfelelı mennyiségő és minıségő ételt tudjunk szolgáltatni. 
Besesek Béla elnök 
Milyen mértékő az emelés? 
Patkós Zsolt polgármester 
18 %-os az emelés. 
Besesek Béla elnök 
A bevételt növelni kell, viszont a lakosságot terheli. 
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
Nagyon sokan ingyenesen étkeznek, egyre többen vannak, ezt az önkormányzat a 
normatívákból fedezi. Más a normatívája az alsósok és a felsısök menzadíjának, eddig nem 
volt különválasztva. 
Zaka László tag 
Korábban nem volt alsós menzás, most látszik, hogy van.  
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
Február 1-tıl történik az emelés. Emelkedik a felnıttek térítési díja is. A felnıttek pluszban 
még a rezsit is fizetik. 
Besesek Béla elnök 
A nyersanyag árának, közüzemi díjak emelése miatt indokolt az emelése. 
Patkós Zsolt polgármester 
Reméli, hogy az árak változása minıségi és mennyiségi javulást eredményez a konyhán. 
 
Több kérdés nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
 A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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30/2006.(XII.18.)PBH 
Gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó  
ellátásokról szóló rendelet módosításáról 

H A T Á R O Z A T 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 2/2000.(II.07.) sz. rendelet módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
N A P I R E N D 
4. Elıterjesztés ……/2006.(……) rendeletre a települési folyékony hulladékra vonatkozó  
    közszolgáltatás ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) ÖR. sz.     
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Tabajdi Gábor tag 
Mennyivel emelkedik a szennyvízdíj? 
Patkós Zsolt polgármester 
400-ról 440-re, ill. 105-rıl 115-re. 
Besesek Béla elnök 
Az emelés 10 % mértékő. 
Ez a díj megegyezik Jászszentlászló szennyvízdíjával? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem, Jászszentlászlón 14 %-kal emelkedik, 85 Ft-ra. Három átemelın jut el a 
szennyvíztisztítómőbe, az energiaköltség rárakódik. Az emelés 2007. január 1-tıl történik. 
Zaka László tag 
Nem összehasonlítható Jászszentlászlón és Szankon a szennyvízdíj és a vízdíj, legfeljebb csak 
az együttes összege, mert itt más a szolgáltató, ott mindkettıt az önkormányzat mőködteti, 
úgy állapítja meg az árakat, ahogy akarja. Ha az együttes összegét nézzük, akkor Szankon 
alacsonyabb a díj. 
dr. Tóth Mária jegyzı 
Jászszentlászlói Közmő Kft. kiegészítı gazdasági tevékenységet folytat, mi pedig 
szolgáltatást vásárolunk. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazása tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
31/2006.(XII.18.)PBH 
Szennyvízdíjról szóló rendelet módosításáról 

H A T Á R O Z A T 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás 
ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) sz. rendelet módosítását az elıterjesztés 
szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
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N A P I R E N D 
5. Elıterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Besesek Béla elnök 
Megkérdezte, hogy polgármester úr kívánja-e kiegészíteni az elıterjesztést. 
Patkós Zsolt polgármester 
Inkább a tárgyalás közben kapcsolódik be. Az biztos, hogy a következı költségvetési év nem 
lesz könnyő, ha nem tudunk pályázati forráshoz jutni, akkor a mőködést még fenn tudjuk 
tartani, de ott vagyunk a határon. A kötelezı óraszám növekedése miatt nem kerülhetı el a 
közoktatási intézményben a létszámcsökkentés. A következı év szeptember 1-tıl a szilárd 
hulladék begyőjtı hely megnyílik, erre fel kell készülni. A fejlesztésekre, a pályázatokhoz 
saját forrást kell találni. Mellette a stabil mőködést biztosítani kell.  
dr. Tóth Mária jegyzı 
A koncepcióból stratégiai elgondolást hiányol. Nem nagyon látszik, hogy a következı évben 
mit fogunk fejleszteni, sorrendet kell kialakítani. El kellene kezdeni a gazdasági program 
összeállítását, erre hat hónap áll rendelkezésre, jó lenne, ha már januárban elkészülhetne. El 
kell dönteni a prioritást, ki kellene alakítani, mit akarunk és mikor. A következı év elején 
kiírják a pályázatokat, kész tervekkel kell rendelkezni, ha nem így lesz, lemaradunk. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıterjesztés 3. oldal lap alján van, amit jegyzı asszony kifogásol, a Vörösmarty, Bem 
utca szilárd burkolatának kiépítése, tornacsarnok, iskola elıtti parkban játszó- és pihenı park 
kialakítása, falu központjának megújítása, ennek részeként a Községháza, Mővelıdési Ház 
felújítása, egészségügyi centrum kialakítása. Amiben jegyzı asszonynak igaza van, hogy egy 
kicsit le vagyunk maradva. 
dr. Tóth Mária jegyzı 
Nem lesz engedélyes tervünk, több hónapba telik, amire elkészül, megbízást kellene adni a 
tornacsarnok tervezésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
A héten még nem tudunk ebben dönteni, mert nem lesz kész az árajánlat. 
Besesek Béla elnök 
Egyetért azzal, hogy a pályázatokhoz saját forrást biztosítani kell, de honnan? 
dr. Tóth Mária jegyzı 
Visszavesszük a kiadásainkat vagy megnöveljük a bevételeinket. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az ülés elején beszéltünk arról, hogy meg kell határozni egy bizonyos összeget a pályázatok 
önrészére. 
Zaka László tag 
Visszafelé tervezünk. Elsıdlegesen kimondja a képviselı-testület, hogy mondjuk 15 millió 
forintot elkülönít pályázati forrás önrészeként. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ennyiféle tervhez kevésnek is tőnik a 15 millió forint. 
dr. Tóth Mária jegyzı 
Ki kell választani egyet, kettıt vagy maximum hármat a tervek közül, és azt meg kell 
terveztetni. 
Zaka László tag 
Az uniós források utófinanszírozottak. Nincs rá pénz. A megvalósítástól számítva egy év, 
mire a támogatáshoz hozzájutunk.  
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Patkós Zsolt polgármester 
A számla kiállítását követıen 60 nap van rá, nem minden pályázat esetén van így. Lehet 
ütemezni, szakaszokra bontani a megvalósítást. A tornacsarnok felújítását nem érdemes 
elaprózni. 
dr. Tóth Mária jegyzı 
Meg kell nézni az adóerı-képességünket, hitelképesek vagyunk-e még, mert már 35 milliós 
hitelt felvettünk. Ki kell választani mit akarunk, és arra tervezıi megbízást adni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A tornacsarnok felújítása az elsı, a faluközpontra részben kész tervek vannak, amelyeket át 
kell dolgozni, a játszó- és pihenı park kistérségi  pályázat keretében történik, mert ugyanez a 
célja a többi településnek is. 
Besesek Béla elnök 
A közlekedés biztonsági intézkedések, az óvoda elıtti parkoló kialakítása nem olyan nagy 
költséggel járó kérdés, hogy azt ne lehetne elkészíteni közhasznú dolgozók bevonásával. 
dr. Tóth Mária jegyzı 
E napirend kapcsán kell a következı évi belsı ellenırzési tervet is jóváhagyni. A belsı 
ellenırzést kistérségi társulás keretében látjuk el az általunk javasoltakon alapszik. Az 
ellenırzési napok az elıterjesztés sorrendjében valósulnak meg addig, ameddig azt a 
kistérségi normatíva fedezi. 
Besesek Béla elnök 
Ennek költsége mennyi? 
dr. Tóth Mária jegyzı 
Szanki Önkormányzatot nem terheli költség, a kistérség fizeti a belsı ellenırt a normatívából, 
20 e Ft + ÁFA egy revizori munkanap. Az ellenırzési tervben felsorolt tételek közül azok 
ellenırzése történik meg, amelyre elég lesz a normatíva. Ha az önkormányzat többet akar 
ellenıriztetni, akkor azt ki kell fizetni. 
Besesek Béla elnök 
Nagyon kevés információja van az önkormányzat mőködését illetıen. Átfogó, részletes 
vizsgálat meg tudná nyugtatni, ami mindent vizsgál. 
dr. Tóth Mária jegyzı 
Olyan nincsen. Többféle módszer létezik. FEUVE ellenırzés, szabályozottsági, 
gazdaságossági, szabályszerőségi ellenırzés. Az ÁSZ ellenırzést megismerhette a képviselı-
testület, az kifejezetten szabályszerőségi ellenırzés volt, nem célszerőségi, nem 
gazdaságossági szempontokat vizsgált. Van felügyeleti ellenırzés, önkormányzat végeztetheti 
el saját intézményeivel kapcsolatban, illetve van belsı ellenırzés, amelyet minden 
költségvetési szerv vezetıje saját maga rendel meg.  
Minden jogszabálynak megfelelünk, ha ezt a kizárólag szakmai alapokon nyugvó 
elıterjesztést a képviselı-testület elfogadja. 
Besesek Béla elnök 
Arra gondolt, hogy például a szociális ellátást feladatonként átnézzük. Bentlakásos, nappali 
ellátás, tanyagondnok. Ennek a költségvonzata érdekelné. Kötelezı vagy nem kötelezı 
feladat, mennyibe kerül. 
dr. Tóth Mária jegyzı 
Szakemberek a 2007. évi költségvetési koncepcióhoz leteszünk az asztalra olyan 
elıterjesztést, hogy melyek a kötelezı és a nem kötelezı feladatok, mi mennyibe kerül. Ezt 
elkészítjük az egész önkormányzatra vonatkozóan, minden intézménynél. 
Zaka László tag 
Akkor mindent látunk soronként. 
Besesek Béla elnök 
Innen lehet elindulni, hogy mit lehet visszafogni. 
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dr. Tóth Mária jegyzı 
Az ellenırzés dolga a meglévı rendszert ellenırzi, nem az, hogy a képviselık helyett döntsön 
a felvállalt feladatokról. 
Zaka László tag 
A koncepcióval kapcsolatban megállapítható, hogy ez direktben nem tartalmaz fejlesztést 
2007. évre. Majdnem 500 milliós költségvetésben ki szabad-e mondani, hogy 1 millión felül 
nincs pályázati saját forrás, a többit mind elköltjük. A tornacsarnok felújítása kb. 50 millióba 
kerül, meg lehet-e valósítani, ha nem, akkor is valamilyen konkrét dologgal, fejlesztéssel elı 
kell állni. El kellene dönteni, hogy melyik pályázat valósuljon meg, és meg kell mondani, 
hogy azt honnan lehet finanszírozni. 
Ki lehet-e mondani a 4. pont utolsó mondatát, amely szerint a kötelezı óraszám emelés miatt 
10 %-os mértékő pedagógus létszámcsökkentés figyelembevételével kell tervezni, nem lehet, 
hanem kell, ez azt jelenti szeptember 1-tıl minimum3,3 % kevesebb pedagógus lesz az 
intézményben. Az így van? 
Patkós Zsolt polgármester 
Így van. 
Zaka László tag 
Pénzeszköz átadásnál a gyermektáborok tekintetében a pénzeszközök átadásának 
indokoltságát kiemelt feladatként szükséges kezelni. Ez nagyon régi téma. Erre kér 
magyarázatot. 
A pályázatok saját forrásának biztosításához a BM ilyen célra létrehozott alapját mindenképp 
be kell vonni a megvalósítás lehetıségei közé, eddig még nem éltünk vele. Ezt a beruházások 
megvalósíthatóságának egyik elemeként tartaná számon. Minden benne van a koncepcióban, 
mely a gazdasági programba nagyon jó volna, a 2007. évet valahogy le kellene konkretizálni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A 4. pontban szereplı pedagógus létszámcsökkentésre vonatkozó megállapítást nem csak 
hogy ki lehet, ki kell mondani. Az már biztos, hogy kötelezı óraszám emelés lesz, amelyre 
fedezetet sehol sem biztosítanak. Ha nem mondjuk ki a létszámcsökkentést, még inkább 
pazarló az önkormányzat mőködése. A törvényben elıírtaknak megfelelıen kell tenni. 
Minden elképzelést, javaslatot meg kell fogalmazni, amely az elkövetkezı idıben fejlesztési 
irány lehet. Minden pályázati lehetıséget meg kell ragadni, hogy a fejlıdést biztosítsuk. Az 
elkövetkezı évben meg kell történni a felsorolt elképzelések elıkészítésének. Lesz pályázati 
elıkészítı alap (PEA) is, amelyre lehet pályázni, nem saját pénzbıl kell az elıkészítést 
megvalósítani. Ha az egyik pályázat nem sikerül, máshová kell benyújtani. Mindig 
foglalkozni kell a pályázattal, az elıkészítésre több idıt és pénzt kell áldozni. A fejlesztések 
uniós forrásból fognak megvalósulni. Nem tudjuk megmondani teljes biztonsággal, mik azok 
a lehetıségek, amellyel élni fogunk. Abban egyetért, meg kellene jelölni elsıként, 
másodikként, harmadikként mi legyen a cél, de párhuzamosan is el tudja képzelni. A BM 
alapból 30-50 %-kal kiegészítheti az önkormányzat a saját erejét. Élni kell ezzel a 
lehetıséggel. 
Zaka László tag 
Azt a koncepciót nem tudja támogatni, amely nem tartalmaz elkülönítetten konkrét összeget a 
pályázatos beruházások céltartalékára, mert még tervezésre sincs. 
Besesek Béla elnök 
Ehhez kapcsolódóan a tervezésnél a 3,3 %-os létszámcsökkentés már figyelembe van véve? 
Patkós Zsolt polgármester 
Létszámcsökkentés adott idıpillanatban jóval nagyobb költséggel jár, mintha tovább 
foglalkoztatnánk a dolgozókat. 
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Zaka László tag 
Vagy többletbevételre van szükség, vagy pedig a költségvetésbıl a képviselık által 
meghatározott összegre a költségvetést készítık javaslatot tesznek, honnan lehet elvenni. 
Besesek Béla elnök 
A koncepció kitér a pedagógus létszámcsökkentésre, máshol, az Alapszolgáltatási 
Központban, vagy a Polgármesteri Hivatalban nem képzelhetı el létszámcsökkentés? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az Alapszolgáltatási Központban most vettünk fel egy dolgozót, mert a felügyeleti ellenırzés 
során feltárták, hogy így biztosított a megfelelı feladatellátás, ellenkezı esetben a mőködési 
engedélyt visszavonják. A Polgármesteri Hivatalnál inkább létszámnöveléssel kellene 
számolni, mint létszámcsökkentéssel, ha elıbbre akarunk jutni. Nagyon sok az adminisztratív 
teher. 
Besesek Béla elnök 
Ha kimondunk 15 milliós fejlesztési tartalékot, az még nem ad megoldást semmire. Honnan 
vesszük hozzá a pénzt? 
Zaka László tag 
Szakemberek dolga ezt összeállítani. Úgy is lehet dönteni, hogy 2007-ben nem lesz fejlesztés, 
ezt nem tudja támogatni. 
Besesek Béla elnök 
Elég ennyit kimondani, hogy 15 milliót biztosítani kell a pályázatok megvalósításának 
céltartalékára. 
Patkós Zsolt polgármester 
A 9) pont utolsó mondatába kell beletenni. A felhalmozási kiadások között a pályázatos 
beruházások önkormányzati sajáterı összegére 15 millió forint elıirányzat képzése szükséges 
a 2007. évi költségvetésben. 
Besesek Béla elnök 
Legalább 15 millió forint. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke a koncepciót azzal a módosítással, 
hogy a 9) pont utolsó mondatába a legalább 15 millió forint saját erı kerüljön bele, 
szavazásra tette fel. 
 
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
32/2006.(XII.18.)PBH 
2007. évi tervezési irányelvekrıl 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága a Szank Községi 
Önkormányzat 2007. évi tervezési irányelvekre vonatkozó javaslatot tudomásul veszi, és 
javasolja a képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés szerint fogadja el azzal a 
kiegészítéssel, hogy a 9) pont utolsó mondata a következı legyen: 
„A felhalmozási kiadások között a pályázatos beruházások önkormányzati sajáterı összegére 
legalább 15 millió forint elıirányzat képzése szükséges a 2007. évi költségvetésben.” 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a 2007. évi belsı ellenırzési tervet. 
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A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
33/2006.(XII.18.)PBH 
2007. évi belsı ellenırzési tervrıl 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a 2007. évi belsı ellenırzési tervet az elıterjesztés szerint hagyja 
jóvá. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
N A P I R E N D 
 
6. Elıterjesztés Vörösmarty és Bem utcák szakaszain szilárd burkolatú út építésének  
     megterveztetésérıl 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Besesek Béla elnök 
Mikor kellene megterveztetni? 
dr. Tóth Mária jegyzı 
Most, meg kellene rendelni a tervet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Van egy január hónapban kelt árajánlat, amelyet nekünk most is fenntart a tervezı.  
Besesek Béla elnök 
Akkor az egész falu utcái szilárd burkolatúak lesznek? 
dr. Tóth Mária jegyzı 
Nem. Ebben az ajánlatban csak a Vörösmarty utca Halasi és Rákóczi utcák közötti szakasza 
van benne. A Vörösmarty utcát tovább csak úgy lehet tervezni, hogy nem kötjük ki a Kossuth 
utcára, mert az magánterület, nem sikerült megegyezni a tulajdonossal. 
Zaka László tag 
Meg lehet úgy tervezni, hogy megáll az út a Halasi Ferenc házánál. 
Besesek Béla elnök 
Kerüljön megtervezésre az Új Élet bejárótól a Halasi Ferenc házáig, a további rész érintene 
magánterületet. 
Zaka László tag 
Pályázatos céltartalékban elég megtervezni, nem kell kimondani az árat. 
dr. Tóth Mária jegyzı 
Vegyük ki a határozat-tervezetbıl a szakaszt és az összeget. 
Besesek Béla elnök 
Szavazásra tette fel a Vörösmarty utca teljes hossza és a Bem utca (Petıfi – Vörösmarty utca 
közötti szakasz) szilárd burkolatának kiépítéséhez a KP. GENERÁLTERV KFT-tıl az 
útépítési tervek megrendelését. 
 
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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34/2006.(XII.18.)PBH 
Vörösmarty utcán és Bem utca szakaszán 
szilárd burkolat tervezésérıl 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy rendelje meg a Vörösmarty utca teljes hossza és a Bem utca 
(Petıfi – Vörösmarty utca közötti szakasz) szilárd burkolatának kiépítéséhez a KP. 
GENERÁLTERV KFT-tıl az útépítési terveket. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
Tabajdi Gábor távozott az ülésrıl, jelen van 3 fı. 
 
N A P I R E N D 
7. Elıterjesztés a nyugdíjas klub vezetıjének tiszteletdíjáról szóló 42/2002.(VI.26.) ÖH.  
     sz. határozat visszavonásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Besesek Béla elnök 
Polgármester úr az elıterjesztı. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nyugdíjas Klub a településen kettı van, az egyik Idısek Klubja, a másik önszervezıdı klub. 
A két klub egymás mellett mőködik, a Csengey házban. Ebben az évben az önszervezıdı 
csoportot az önkormányzat 100 ezer forinttal támogatja, az idısek napközbeni ellátása 
folyamatosan mőködik normatívából. Volt egy 2002-ben meghozott önkormányzati határozat, 
amely szerint az önkormányzat havi bruttó 35 ezer forint tiszteletdíjban részesíti a nyugdíjas 
klub vezetıjét. Az önszervezıdı klub jól mőködik, részt vett bugaci rendezvényükön. 
Kalmárnét kérdezte, miért van kettı, miért van szükség kettıre, mi okozza a szakadást a 
nyugdíjasok között. Beszéltek arról, ha ezt az összeget más formában kapnák meg, azt milyen 
eszközökre lehetne fordítani. A 2002-es határozat visszavonásáról szól az elıterjesztés. 
Besesek Béla elnök 
A két nyugdíjas klub csak a nevében hasonló, a rendeltetése teljesen más. Az önszervezıdı 
klub heti egy alkalommal történı összejövetel, a szabadidı kellemes eltöltését szolgálja. Nem 
látja be, hogy két nyugdíjas klub van. A kettı teljesen más. A nappali klub arra a célra 
szolgál, hogy akik nem tudják magukat ellátni, azokról gondoskodnak. 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
Nem, az házi szociális gondozás. A klub arra a célra szolgál, hogy az idıs ne legyen otthon 
egyedül, ne unatkozzon, foglalkozásokat szervezünk számukra.  
Besesek Béla elnök 
Ez államilag finanszírozott. 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
Igen. 
Besesek Béla elnök 
Ha most itt költségtakarékosság az ok, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy megszüntessük, 
de nem azért, hogy azonos célú lenne a két klub. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem is szüntetünk meg klubot, csak a vezetı tiszteletdíját. 
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Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
Mind a két klubba jár több azonos személy, ez is okoz problémát. Ezen kívül valóban 
költségtakarékosságot eredményezne.  
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Éves szinten kb. 650 ezer forint kiadást jelent nekünk az önszervezıdı nyugdíjas klub 
támogatása, ennyit tudnánk megtakarítani, vagy másképp felhasználni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez olyan kezdeményezés, amelyet támogatni kell, de nem személyi juttatással. 
Zaka László tag 
Nincsenek bejegyezve, a klub hivatalosan nem létezik. 
Besesek Béla elnök 
Eddig hogyan kapták meg a támogatást? 
Zaka László tag 
Az Alapszolgáltatási Központ költségvetésébe van beépítve. 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
A többi településen is létezik hasonló önszervezıdés, nem kapnak a vezetık tiszteletdíjat. 
Besesek Béla elnök 
Hogy indult el az egész? 
Zaka László tag 
Forczek Ernı bácsi szervezte meg a klubot, majd feloszlani látszott, megkereste Szabó 
Gyulánét és Tabajdi Sándornét, hogy fogják össze az idıseket, majd létrehoztuk az Idısek 
Klubját, nem volt megfelelı végzettségő személy, aki vezette volna, akkor Szabó Gyulánét 
alkalmaztuk, mert a pedagógus végzettsége megfelelı volt, majd nyugdíjasként visszament 
tanítani, közben képzett szakembereink lettek. Utána döntött 2002-ben a testület a 
tiszteletdíjáról. Akkor olyan döntés született, van az önkormányzatnak pénze, adjon. Most 
más a helyzet, van házi segítségnyújtás, idısek klubja, tanyagondnoki szolgálat ezek mellett 
tudjuk-e még ezt is finanszírozni. Ez a döntés osztatlan sikert nem fog aratni. Amikor nem 
volt más, szükség volt a klub létére, most van más, államilag finanszírozott ellátási forma, 
amellyel a nyugdíjasokat össze lehet fogni. 
Besesek Béla elnök 
A klub államilag finanszírozott szociális ellátási forma, ez pedig önkéntes szervezıdés, nem 
összehasonlítható. Eddig az önkormányzat támogatta az önszervezıdést, helyiséget biztosított, 
ott van főtés, világítás ezen felül még tiszteletdíjat is adott a vezetınek. Most arról az oldalról 
kell megfogni, hogy takarékossági szempontból elıterjesztésre került a tiszteletdíj megvonása. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyik képviselı azt mondta, hogy ennyi erıvel miért nem fizetünk tiszteletdíjat a 
Horgászegyesület vezetıjének, mert az is önszervezıdı közösség, azt miért nem karolja fel az 
önkormányzat. 
Besesek Béla elnök 
Jogos felvetés. 
Mihalik Ferencné tag 
Ha Marika nem szervezné tovább, és a nyugdíjasok azt mondják, hogy mégis szeretnének 
összejönni, azt meg lehet-e szervezni, hogy este nyitva legyen. A munkaidı beosztást 
másképp is meg lehet csinálni. 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
Meg lehet szervezni. 
Besesek Béla elnök 
Szórakozni mennek oda, nem táplálkozás céljából. 
 
 



 15 

 
 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
Ezzel a táplálkozással gondok vannak, mert ott nem lehet fızni, kijön az ÁNTSZ, abból gond 
lehet. Húst nem lehet vásárolni, nehéz megoldani az elszámolást. 
Zaka László tag 
Az ellentétek megszüntetésére, egységre kell törekedni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Beszélt Szabóné Marikával errıl az elıterjesztésrıl, a gondokról, a megoldási lehetıségekrıl. 
Mihalik Ferencné tag 
Önként nem mondana le a tiszteletdíjról? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem. 
Zaka László tag 
Nem kíván a szavazásban részt venni. 
Besesek Béla elnök 
A bizottságból 2 fı maradt, a bizottság nem foglalt állást ebben a kérdésben. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18,30 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 

   Besesek Béla 
        elnök 
 

 
 


