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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 2007. február 6-án 15 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak: Besesek Béla elnök 

Tabajdi Gábor 
Zaka László 
Mihalik Ferencné és 
Somogyi Gizella bizottsági tagok 
Patkós Zsolt polgármester 
Nagy Klára Polg.Hiv. vezetı tanácsos 
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 

 
Besesek Béla elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı 
bizottsági tagból mind az 5 fı jelen van. 
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság. Más 
javaslat nem hangzott el. 
 
A PB 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 
N A P I R E N D 

 
1. A 2007. évi költségvetés elızetes megtárgyalása 
 
 
Besesek Béla elnök 
Megkérte polgármester urat, hogy tájékoztassa a bizottságot a 2007. évi költségvetésrıl. 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı-testület döntés elıkészítı megbeszélésén elhangzottak szerint készült el az 
elıterjesztés, felsorolva a bevételek és a kiadások változását az elızı 2007. évi költségvetés 
tervezetéhez képest. A Pénzügyi Bizottság véleményt mondhat a kialakulóban lévı 
költségvetésrıl, amely még beépülhet az elıterjesztésbe a képviselı-testület ülése elıtt. Az 
elıterjesztés vezetıi szinten történı egyeztetése többször megtörtént. 
Tabajdi Gábor biz. tag 
Jegyzı asszony ígérte a kötelezı és a nem kötelezı feladatok felsorolását. 
Patkós Zsolt polgármester 
Szakfeladatonként ez rendelkezésre állt. Az iskolánál speciális helyzet van, azt kérte, és 
javasolta, hogy ebben a tanévben ne vegyen el a képviselı-testület az iskolától lehetıséget. Ki 
lehetne mutatni, el lehet készíteni, de kérdés, hogy szükség van-e rá. Nem javasolja, hogy 
darabonként végigmenjen ezen a képviselı-testület. A sorokból nem biztos, hogy helyes 
következtetéseket lehet levonni.  
Az elıterjesztés az intézményvezetıkkel együtt átgondolt. Az ÁMK-ban a következı tanév 
indításakor létszámcsökkentést kell végrehajtani. 
Tabajdi Gábor biz. tag 
Azért kérte a kimutatást, mert tájékozódni szeretne, nem tudja, hogy mi mennyibe kerül. 
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Besesek Béla elnök 
Ez nem csökkentést jelent, csak tisztán szeretnének látni. Az ÁMK tekintetében, amit a 
pedagógiai program tartalmaz, azt finanszírozza az önkormányzat, felül kell vizsgálni, és 
módosítani kell ahhoz, ha változtatni szeretne a testület. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem azt finanszírozza az önkormányzat, amit a pedagógiai program tartalmaz, hanem attól 
többet. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Megpróbáltuk a kötelezı és a nem kötelezı feladatok listáját elkészíteni, de nem lehetséges, 
mert a normatívák több feladatra is fordíthatók, elkülönítetten nem lehet kimutatni. 
A Polgármesteri Hivatalnál az igazgatási feladat kötelezı, nem lehet azt megmondani, hogy a 
nyomtatóba kevesebb papírt kell használni, ha ennyire van szükség.  
Szociális téren egyértelmő, feladatonként tudtunk készíteni az erre vonatkozó táblázatot. Az 
„Alapszolgáltatási Központ 2007. évre tervezett kiadásai feladatonként” címő táblázat mutatja 
a jelenleg ellátott feladatokat és a kiadási elıirányzatokat. A felsoroltak közül nem kötelezı 
feladat az İszirózsa Idısek Otthona fenntartása, idıskorúak nappali szoc.ellátása (Idısek 
Klubja), és a Tanyagondnoki szolgálat. 
A „Polgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett kiadásai feladatonként” címő táblázatban 
felsoroltak közül nem kötelezı feladat a 4. Szennyvíz elvezetés és kezelés, 14. 
Sportlétesítmények mőködési kiadásai., de normatíva szolgál erre, a 15. Társadalmi és egyéb 
szervezetek támogatása, de nyújtható. Kötelezı a 16. Szociális ellátások, ebbıl nem kötelezı 
feladat a méltányossági ápolási díj, ami helyi rendeletben szabályozott, ennek felülvizsgálata 
a Szociális Bizottság által jelenleg folyamatban van. A közterületek gondozása, köztisztaság, 
közvilágítás, vízkárelhárítás, községgazdálkodás, utak, hidak karbantartása kötelezı feladat, 
de nem mondja meg senki, hogy mennyit kell ráfordítani, milyen mértékig kötelezı.  
Patkós Zsolt polgármester 
Zárszámadáskor látható lesz, hogy az elmúlt évben melyik feladatra mennyi normatívát 
kaptunk és mennyi kiegészítést tett hozzá az önkormányzat. Az ÁMK önálló költségvetési 
szerv, az önkormányzat meghatározza tanév elején, hogy hány fıvel, milyen költségvetésbıl 
gazdálkodjon, ezen belül kell, hogy maradjon. A szociális ellátás területén el lehetett 
készíteni, az oktatás tekintetében azonban más a helyzet. Nem egyértelmő, például a napközi 
nem lenne kötelezı, de ha a szülık igénylik, akkor már kötelezı feladat. Kétszer 10 órát 
finanszíroz az önkormányzat pluszban, amelyet most nem javasol elvenni tanév közben. 
Amit Tabajdi Gábor kér, jelentıs, mély elemzést kíván. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi 
mennyibe kerül. A költségvetés végrehajtása a vezetık feladata, amelyhez a felhatalmazást a 
képviselı-testülettıl a költségvetési rendelet elfogadásával megkapták. Az Alapszolgáltatási 
Központ részben önálló intézmény, költségvetése bent van a Polgármesteri Hivatalban, erre 
naponta rálátásunk van. Az ÁMK önálló költségvetési szerv, a részletes költségvetést az 
ÁHT. nem írja elı, az önkormányzat bele sem szólhat. A fıösszegeket a képviselı-testület 
hagyja jóvá. A normatívának kb. a dupláját költjük az intézményre. Hogy mire költik, az 
nagyon sok tényezıbıl áll össze. Például, hogy a kötelezı óraszám mennyi, mennyi 
pedagógus van ehhez, milyen a pedagógusok összetétele, öreg, fiatal, bejáró stb. erre nincs 
rálátása a képviselı-testületnek.  
A Polgármesteri Hivatal fenntartása kötelezı. Fent lehet tartani 50 millióból, de ha a 
képviselı-testület azt mondja, hogy 40 millió is elég, akkor az intézményvezetı dolga, hogy 
ezt hogyan oldja meg. Abba belelátni nem lehet, hogy pl. mennyi fénymásolópapír kell. 
Szerinte a főnyíró elv nem érvényesülhet. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Zárszámadáskor láthatók lesznek az elıirányzatok és a teljesítések %-osan összehasonlítva. 
Akkor látni lehet azt, ami most kérdésként merül fel.  
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Tabajdi Gábor biz. tag 
Mikor lesz zárszámadás? 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Áprilisban. 
Tabajdi Gábor biz. tag 
A költségvetés határideje február 15. 
Somogyi Gizella biz. tag 
Most elfogadunk egy költségvetés, és zárszámadás után, amikor látni lehet annak 
szükségességét, majd módosítani kell. 
Zaka László biz. tag 
Ez a lényeg, bármikor módosíthatja a képviselı-testület a költségvetést. 
Besesek Béla elnök 
Jegyzı asszony megígérte a kötelezı és a nem kötelezı feladatok részletes kimutatását, ez 
nem teljes mértékben teljesült. Elfogadja, hogy zárszámadáskor látható lesz. 
Somogyi Gizella biz. tag 
A konyha bıvítéséhez felvett hitel feltételei mennyire kedvezıek, érdemes-e elıtörleszteni? 
Zaka László tag 
Három év türelmi idı van, addig a tıkét nem kell törleszteni, csak a kamatot. 25 év a 
futamidı, 5,7 % a felvett hitel kamata, ilyen beruházásokhoz van kitalálva a feltétel. 
Tabajdi Gábor biz. tag 
A THM mennyi? 
Zaka László biz. tag 
37-43 % körül van, ehhez elı kell venni a kötvényt. A képviselı-testület véleménye az volt, 
hogy amit a beruházáshoz a Megyei Területfejlesztési Tanácstól nyertünk, azt  a 12 milliót a 
tıke visszafizetésére. 
Somogyi Gizella biz. tag 
Mindenki egyetértett a hitelfelvétellel? 
Zaka László biz. tag 
Közös megegyezés eredménye volt. 
Besesek Béla elnök 
A 12 milliót le lehetne kötni három évre, magasabb kamatra, és csak akkor fizetjük vissza. 
Zaka László biz. tag 
Ki kell számolni, hogy a felvett hitel teljes kamata, a 12 millióval csökkentett összeg kamata 
és hozadéka mit mutat. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
A 12 milliót a konyha bıvítéséhez kapjuk. Azért döntött így a képviselı-testület, hogy a 
hiteltörlesztésre kell fordítani, mert három év múlva kevesebb törlesztı részlet fogja terhelni 
az önkormányzatot. A türelmi idı alatt is kevesebb tıke fog kamatozni. A mai betétkamatokat 
ismerve nem tartja valószínőnek, hogy megéri betétként elhelyezni. 
Zaka László biz. tag 
Ha elıtörlesztés van, és ilyen mértékő, akkor újraszámítják a hitelkonstrukciót.  
Besesek Béla elnök 
A három év múlva történı visszafizetés nem jelent hátrányt. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
A késıbbi visszafizetés az önkormányzat költségvetését jobban terheli. Az önkormányzatnak 
van hitelfelvételi korlátja, amely kb. 80 millió, ebbıl le van kötve 37 millió. Más, nagyobb 
beruházáshoz nem tudunk hitelt igénybe venni.   
Zaka László biz. tag 
Így igaz. Egyelıre még a 12 millióhoz nem jutottunk hozzá, a lehetıségeket végig kell 
gondolni.  
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Besesek Béla elnök 
Szerepel a költségvetésben az Akácfa és Márk Dániel utcák szilárd burkolatának kiépítése. 
Zaka László biz. tag 
Pályázaton megnyert támogatás. A Megyei Területfejlesztési Tanács három évre elosztva 
utalja le. 
Besesek Béla elnök 
Ez most már szabadon felhasználható? 
Zaka László biz. tag 
Igen, az önkormányzat megelılegezte a beruházás teljes összegét, mert a kivitelezı nem tud 
három évig várni a pénzére. 
Somogyi Gizella biz. tag 
Törlésre került a közalkalmazottak részére 10 ezer forint/fı adható üdülési csekk elıirányzat. 
A köztisztviselık részére van tervezve? 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Köztisztviselık részére már tavaly sem terveztünk, a bérmaradványból történik ennek 
fedezése. A másik két intézménynél pedig most került ki a költségvetésbıl, ez nem azt jelenti, 
hogy nem kaphatnak a közalkalmazottak üdülési csekket, hanem a köztisztviselıkéhez 
hasonlóan a bérmaradvány terhére történhet az üdülési csekk biztosítása. Ezt az 
intézményvezetıkkel elızetesen egyeztettük. 
Somogyi Gizella biz. tag 
Az Alapszolgáltatási Központnál 1,5 fıs létszámcsökkentés valósul meg a költségvetési 
tervezet szerint. 
Besesek Béla elnök 
Errıl a létszámcsökkentésrıl korábban nem volt szó. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
A szociális törvény január 1-jétıl változott, a létszámcsökkentés ennek tudható be. 
Meghatározza, hogy hány fı ellátotthoz, hány fı 8 órás közalkalmazott szükséges. A nappali 
ellátásnál az idısek klubja feladatnál 30 fı ellátottra van mőködési engedélyünk Ehhez az 
ellátotti létszámhoz korábban 3 fı 8 órás közalkalmazottat kellett biztosítani. Ez a létszám 
2007. január 1-jétıl 2 fıre csökkent. A létszámcsökkentést belsı átcsoportosítással sikerült 
megoldanunk.   
Tabajdi Gábor biz. tag 
Az állami normatíva változott-e? 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Igen, a nappali ellátás esetében csökkent a normatíva összege. 
Somogyi Gizella biz.tag 
A szociális ellátásoknál a méltányossági ápolási díjak tervezése az elızı tervezetben szereplı 
15 fı helyett 12 fıre csökkent. 
Besesek Béla elnök 
A tervezés már ennek a létszámnak megfelelıen történt? 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Igen. 
A méltányossági ápolási díj esetében az elızı tervezetben 15 fıre történt a tervezés. A 
jelenlegi tervezetben a tényleges létszámra, 12 fıre terveztük ezt a kiadást. 
Besesek Béla elnök 
Ez azt jelenti, hogy nem kaphat senki új kérelmezı idén ilyen ellátását. 
Zaka László biz. tag 
Ez nem így van, rugalmasan kell kezelni. Átcsoportosítással vagy az általános tartalékból 
megoldható. Átjárhatóság van a kiemelt elıirányzatokon belül.  
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Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Van annyi tartalék a szociális elıirányzaton belül, hogy rendkívüli esetben, ha szükséges, 
megállapítható újabb méltányossági ápolási díj ellátás. 
Az összes feladaton dologi elıirányzat csökkentést végeztünk. 
Besesek Béla elnök 
A 20 millió forintos iparőzési adó bevételt nem lehetett elıre tudni, vagy feltételesen errıl 
szólni?  
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
A koncepciót a képviselı-testület elfogadta, abban az áll, hogy a 2006. évi eredeti elıirányzat 
szerint kell tervezni, ami ennek megfelelıen történt meg. Az iparőzési adó feltöltése 
decemberben a 2006. évi költségvetési rendelet módosítása után történt, januárban még az 
elızı évi befizetések könyvelése folyt. A könyvelés során még biztos adatokat nem lehet 
látni. Keletkezhetnek visszafizetések, vannak hátralékosok, benyújthatnak az adózók 
önrevíziót is. Az iparőzési adó feltöltés összege nem azt jelenti, hogy ennyi többletbevétellel 
számolhatunk. Az is kiderülhet, az iparőzési adóbevallások feldolgozása után, hogy 30 milliós 
iparőzési adó visszafizetési kötelezettségünk keletkezik valamelyik nagy adózónk felé. A 
költségvetés egyeztetésekor januárban felelıtlenség lett volna kimondani, hogy 20.000 eFt 
többletbevételünk van 2006. évre iparőzési adóból. Úgy gondolom, hogy a felelıs 
gazdálkodást szem elıtt tartva csak 2007. május 31. követıen lehetünk biztosak a tényleges 
iparőzési adó bevétel összegében.     
Besesek Béla elnök 
A 20 millió többlet ellenére csak 8 millió van beállítva a költségvetésbe. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Óvatosság miatt. 
Zaka László biz. tag 
Felelıs tervezés. Merész dolog az elızı évi eredeti elıirányzattól magasabb szinten beállítani 
ezt a bevételt. Az iparőzési adóból származó bevétel feltételezett, a bevallás határideje május 
31. Ha kiderül, hogy többletbefizetés van, nincs mérlegelési lehetıség, 30 napon belül vissza 
kell fizetni. Az iparőzési adót mértéktartással kell kezelni, okozott meglepetést már a korábbi 
idıszakban is.  
Korábban arról volt szó, hogy 23 millió hiányzik. Most látszik, hogy 10 milliós forrás mégis 
van a költségvetésben túlzott visszafogás nélkül. Ezért volt értelme a döntés elıkészítı 
tanácskozásnak.  
Patkós Zsolt polgármester 
Azért volt értelme, mert a képviselık szembesültek olyan problémákkal, amelyek nem ezt, 
hanem a következı évi költségvetést fogják érinteni. Költségtakarékos gazdálkodást kell 
biztosítani a fejlesztés érdekében. Nem könyveléstechnikai dologról van szó, hanem elırelátó 
gondolkodásról.  
Besesek Béla elnök 
A takarékos gazdálkodásnak mindig híve volt. 
Az ÁMK költségvetésében a dologi kiadások csökkentésre kerültek 2 millió forinttal. Ez nem 
hozza lehetetlen helyzetbe az ÁMK-t, ilyen energiaárak mellett? 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
A 2006. évi módosított elıirányzat 51.247 e Ft volt, az intézményvezetıvel egyeztetés történt 
arról, hogy az ÁMK elızetesen becsült 3 milliós pénzmaradványa a költségvetés 
módosításával beemelésre kerül. 
Besesek Béla elnök 
Várhatóan ez az összeg elég lesz? A tervezett  2,5 millió forint mőködési céltartalék elegendı 
lesz-e az intézmény számára?  
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Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
Várhatóan igen, a jó idıjárásnak köszönhetıen. 
Zaka László biz. tag 
A legutóbbi megbeszélésen szó volt a kistérségi együttmőködésrıl, ezt nem látja a 
költségvetésben. A probléma megoldódni látszik 2007. évben. Ezt a költségvetést végre kell 
hajtani. Nagyobb bevételi forrás nélkül nem fog képzıdni 30-40 millió költségvetési tartalék, 
ami most volt, és ez jelentısen befolyásolni fogja a 2008. évi költségvetést, ennyi hiány lesz.  
Az ÁMK költségvetésében a személyi juttatások tervezése a létszám csökkentések figyelembe 
vételével történt-e?  
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Mőködési céltartalék, betegszabadság, napidíj távolléti díjak forrásául szolgál. A 2006. évben 
3,5 millió volt, a tervezetben csökkentésre került 2,5 millióra. Az átlagos állományi létszám 
64-rıl, 62,42-re csökkent.  
Patkós Zsolt polgármester 
Ez gazdasági évre szól, július 1-jétıl 7,42 % létszámleépítéssel is számol. 
Zaka László biz. tag 
Ez így félrevezetı, szerencsésebb lett volna megbontani, hogy 2007. június 1-jéig és utána 
mennyi. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
A költségvetést a jelenlegi ismeretek szerint kell elkészíteni. A többcélú kistérségi 
együttmőködést nem lehet beépíteni, addig, amíg nincsen. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szociális intézmény integrációját kistérségi szinten készítjük elı. Azt a javaslatot tette, hogy 
bevinnénk az Alapszolgáltatási Központot a társulásba, amelynek a székhelye Szank lenne, az 
adminisztrációs feladatokat továbbra is Szank látná el. A kistérség igényelné a normatívákat, 
ı lenne a foglalkoztató a továbbiakban, mert csak így lehet megvalósítani. A plusz normatívák 
jelentıs része idekerülne. Ezt az ötletet Kiskunmajsa nem nagyon támogatta. A Kiskunmajsai 
Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal. Abban 
állapodtak meg, hogy a munkaszervezetnek juttatni kell valamennyit a plusz normatívából a 
munkáért. Úgy indokolt és célszerő, hogy július 1-jétıl Szank székhellyel önálló szociális 
intézményt hozzunk létre. Ezzel megoldódik a Gyermekjóléti Szolgálat problémája is. 
Minisztériumi szinten, államkincstári szinten úgy látszik, hogy a mőködési engedélyek 
beszerzésének akadálya nincs. Így évi 12,5 millió normatíva többletre számíthatunk, 
amelynek kis részét visszafordítjuk a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal mőködésébe. A 
mőködési engedélyeket június 30-ig be kell szerezni. 
Besesek Béla elnök 
Ez az intézmény ugyanúgy megvan Kiskunmajsán, Csólyospáloson és Kömpöcön is? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nincs, csak Kiskunmajsán, a többiek ahhoz csatlakoztak. 
Besesek Béla elnök 
Ez lehetséges, hogy önálló kistérségi intézményt alakítunk? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, lehet. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Fıosztályvezetıjével 
beszéltek. Eltérı gyakorlatok vannak kistérségenként. Mi nagyon kicsi kistérség vagyunk. De 
ha 20 vagy több településbıl álló kistérségi együttmőködésrıl van szó, amely viszonylag 
szétszórt, nagy területen helyezkedik el, akkor több önálló intézmény alakulhat. Van ez a 
lehetıség, ezt ki szabad, és ki is kell kihasználni. 
Besesek Béla elnök 
Mennyit forgatunk vissza, amennyit akarunk? 
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Patkós Zsolt polgármester 
Nem erre lesz egy megállapodás. A munkaszervezet fenntartására, mőködtetésére bizonyos 
%-os megosztást tesz szükségessé. Szerinte 10 % alatt lesz. Közoktatás területén is lesz szó 
együttmőködésrıl. A Társulási Tanács a megállapodás módosítását megszavazta, mind a négy 
település képviselı-testületének el kell fogadnia, utána lehet a mőködési engedélyeket 
beszerezni. 
A FIAT FIORINO a tanyagondnoki szolgálathoz szükséges munkaeszköz. Jó lenne létrehozni 
egy másik tanyagondnoki szolgálatot, ehhez személyi és tárgyi feltétel szükséges, lízingelni 
kellene egy autót. 2,2 millió forint normatív támogatást kapunk a tanyagondnoki szolgálathoz. 
Ha kettı szolgálat lenne, kétszer ennyit kapnánk, és munkahelyet teremtenénk. 
Besesek Béla elnök 
Hány tanyagondnoki szolgálatot lehet mőködtetni?  
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Lakosságszámra vetítve Szankon kettıt lehet mőködtetni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha be tudnánk szerezni egy autót, most el tudnánk indítani a másik szolgálatot is, a normatíva 
lefedi a bérét. Nem biztos, hogy mind a két személyt a tanyára kellene járatni, a szociális 
ágazatban minden feladat összefügg, a nappali ellátás, a házi segítségnyújtás, az étkeztetés. 
Szakmailag szükség van rá. Ezért lenne szükség lízingelt autóra, hogy még egy embert 
tudjunk foglalkoztatni. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Létszámtöbblettel nem jár, a tanyagondnoki szolgálat finanszírozható a normatívából, a házi 
gondozás pedig nem, ezért összevonást, más munkaszervezést terveztek. 
Patkós Zsolt polgármester 
Költséget csökkentünk és bevételt növelünk. 12 millió forintos éves többletnormatívára 
számítunk, ebbıl a következı évben tudjuk finanszírozni. Majd a zárszámadáskor kiderül, 
hogy mennyit fordítunk a szociális ágazatra jelenleg. 
Zaka László biz. tag 
Alapvetıen a kérdésére a választ megkapta, a megoldást elfogadja. A tanyagondnoki 
szolgálattal kapcsolatban külön pályázatok szoktak megjelenni jármő beszerzésére, amely 
segítségével a FIAT FIORINO-t le lehet cserélni. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Igen, márciusban számítunk erre, pályázni fogunk. 
Mihalik Ferencné biz.tag 
A társadalmi szervezetek támogatása címszó alatt szereplı összeget kérték, vagy csak a 
tavalyi alapján van tervezve? Egy része kötelezı hozzájárulás a táborok fenntartásához (pl. 
Kunfehértó). 
Zaka László biz. tag 
Igen, van benne kötelezı is. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
A 3. számú mellékletben a 15. feladatnál részleteztük a támogatásokat. A képviselı-testület 
korábbi döntései, határozatok, szerzıdések alapján terveztük az összegeket. A Nyugdíjas Klub 
támogatása abban az esetben lehetséges ha, társadalmi szervezetté alakul. A támogatások 
tartaléka a szolgálhat a társadalmi szervezetek további támogatására. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az egyházak támogatása nincs benne, legyen javaslat, hogyan kerüljön bele. 
Tabajdi Gábor tag 
Maradjon tartalékban. 
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Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Javasolta, hogy az osztható pénzmaradvány függvényében a pénzmaradvány felosztásakor 
döntsön a testület áprilisban, zárszámadáskor, akkorra már ismertté válnak az egyházak 
elképzelései. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez kb. 1 millió forint, várhatóan lesz annyi osztható pénzmaradvány? 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Igen, annyi várhatóan lesz. 
Mihalik Ferencné biz.tag 
Egyetért azzal, hogy maradjon tartalékban. 
Besesek Béla elnök 
Egyetért a tartalékba helyezéssel, zárszámadáskor vissza kell térni rá. 
A vízminıséggel kapcsolatban van kérdése. Az ivóvízminıség javításra van összeg tervezve a 
költségvetésben. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tagja vagyunk a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorciumnak. Tagdíjat fizetünk, ez a 
pályázási lehetıséget foglalja magában, amely a csıhálózat cseréjét és a kutak felújítását fogja 
tartalmazni. 
Zaka László biz. tag 
Az ivóvízminıség-javító programról van egy törvény. A törvény végrehajtási utasítása szerint 
2009-ig minden település be van sorolva az ivóvízminıség javítás kötelezı feladatellátásába. 
Meg van határozva, hogy mely településen az ivóvízminıség javítását milyen módon kell 
ellátni és mikorra. Szank 2009-re, az utolsó évre van besorolva. Amikor a konzorcium 
létrejött, akkor arról volt szó, hogy az ivóvízminıség javítás a vízmő kerítéséig tart, a kutak és 
a kerítésen belüli vízmő felújítását jelenti. Bács-Békés-Csongrád megye összes települése 
csatlakozott a konzorciumhoz, több mint 200 település. Ehhez a programhoz uniós források 
felhasználására kerül sor, ilyen nagyságrendben csak ilyen módszerrel lehet az uniós 
forrásokhoz hozzájutni. Felmerült a települési elavult elosztóhálózat cseréje is, mert nem elég 
az, ha a kútból jó minıségő víz jön, a csıhálózat rossz minısége miatt azonban semmi sem 
változik. Ez olyan sokba kerül, hogy messze felülmúlja a kerítésen belüli felújítás összegét, 
ezért nem tudtak elıbbre jutni. A költségvetésben lévı összeg a konzorcium mőködéséhez 
szükséges hozzájárulás ránk esı része. 
Tabajdi Gábor biz. tag 
A GÁZÉPSZERKER KFT. mennyiben befolyásolja az ügyet? 
Zaka László biz. tag 
Mint üzemeltetı, minden szakmai anyag, információ megadására kötelezett a konzorcium 
felé. 
Besesek Béla elnök 
Ezzel kapcsolatban két összeg van a költségvetésben, települési vízellátás és víz minıség 
védelem 56 ezer forint és ivóvízminıség javító program hozzájárulás 253 ezer forint. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Ugyanarról van szó, az egyik fejlesztési célú, a másik mőködési célú hozzájárulás. 
Besesek Béla elnök 
Van még egy olyan is, hogy vízmő fejlesztési céltartalék 600 ezer forint. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
A kapott koncessziós díjat tartalékba helyezzük. 
Zaka László biz. tag 
Ezt korábban a képviselı-testület határozta meg, hogy tartalékba kell helyezni és majd a 
vízmő felújításához használható fel. 
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Tabajdi Gábor biz. tag 
A horgászterület vásárlása ügyében történt-e elızetes egyeztetés a tulajdonossal, ennyiért 
eladja-e a területet? Elıszerzıdést nem lehet kötni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Volt elızetes egyeztetés. Nincs alapja elıszerzıdés kötésének, majd ha a képviselı-testület 
elfogadja a költségvetést, ezzel jóváhagyja az összeget a vásárlásra, utána tud tárgyalást 
folytatni. Ha ennyiért nem adják el, akkor nem vesszük meg. 
Somogyi Gizella biz. tag 
Mőködési céltartalékok szerepelnek a költségvetésben, az ÁMK-nál 2.5 millió, az 
Alapszolgáltatási Központnál 1 millió forint, a Polgármesteri Hivatalnál csak 500 ezer forint. 
Mi célt szolgálnak az összegek, és miért van ilyen nagy különbség az intézmények között? 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Ezt a céltartalékot mi képezzük, betegszabadságra, helyettesítési díjra, napidíjra van tervezve, 
és innen igénylik le az intézmények a tényleges teljesítés függvényében negyedévenként. Az 
ÁMK-nál és az Alapszolgáltatási Központnál létszámarányos a tervezés, a Polgármesteri 
Hivatalnál pedig azért ilyen alacsony, mert a köztisztviselık nem kapnak helyettesítési díjat, 
és betegszabadságon sem szoktak lenni. 
Somogyi Gizella biz. tag 
Az ápolási díjasok kis összeget kapnak, mennyire rászorultak, történt-e felmérés? 
Patkós Zsolt polgármester 
A szociális ügyintézıket arra kérte, hogy vizsgálják felül a méltányossági ápolási díj 
jogosságát, ha közülük valakit házi segítségnyújtás keretében el lehet látni, akkor inkább azt 
kellene igénybe venni, mert arra lehet normatívát igényelni a méltányossági ápolási díj teljes 
egészében az önkormányzat költségvetését terheli. Az ügyintézık megállapították, hogy jogos 
az ápolási díj igénybevétele. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Szociális ügyintézıkkel egyeztetés történt. 12 fırıl van szó jelenleg, amelybıl 1 fı 
nyugdíjazása folyamatban van. 
Besesek Béla elnök 
Ezzel munkahelyet is teremt az önkormányzat, mert munkahelyet is ad az ápolónak. Költsége 
nincs 500 ezer forint, nem nagy költségigényő munkahelyteremtés és rá vannak szorulva az 
emberek. 
Besesek Béla elnök 
A bérlakás értékesítési céltartalék 100 e Ft-os elıirányzat mit takar? 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Meghalt az otthonban bentlakó bácsi, aki az önkormányzatra hagyta a tanyáját. Az ingatlant 
az önkormányzat adta bérbe. A beszedett lakbért céltartalékba kell helyezni - ezt jogszabály 
írja elı – és csak lakáscélú felhasználásra lehet fordítani. Korábban nagyobb céltartalék volt, 
de a Rákóczi utcai önkormányzati lakás felújításához felhasználásra került. 
 
A bizottság egyetértett az elızetes megbeszélésen elhangzott döntések költségvetésbe 
foglalásával. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17 óra 45 perckor bezárta az ülést. 
 

K. m. f. 
 
 

   Besesek Béla 
       elnök 


