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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2007. február 13-án 13,30 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Zaka László
Mihalik Ferencné és
Somogyi Gizella bizottsági tagok
Rácz Izabella képviselı
Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné aljegyzı
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
Kalmár Sándorné intézményvezetı
Nagy Klára gazd.elıadó
Besesek Béla elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel az 5
bizottsági tagból 4 fı jelen van. Tabajdi Gábor jelezte távolmaradását. Elmondta, hogy a
meghívót mindenki megkapta, az elıterjesztett napirendekkel kapcsolatosan van-e valakinek
kiegészítése, módosítási javaslata. Amennyiben nincs, úgy szavazásra bocsátotta a kiadott
meghívóban szereplı napirendeket.
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés …../2007.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2006. évi
költségvetésérıl szóló 3/2006.(II.28.) rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés …./2007.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2007. évi
költségvetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés Béke utca forgalomszabályozására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés építési telek értékesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés oktatási és szociális intézmények világítás korszerősítésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ mőködéséhez szükséges gépkocsi beszerzésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
1. Elıterjesztés …../2007.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2006. évi
költségvetésérıl szóló 3/2006.(II.28.) rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla PB elnök
Megkérdezte, van-e a polgármester úrnak szóbeli kiegészítése.
Patkós Zsolt polgármester
Nincs, ha kérdés van, úgy szívesen válaszol.
Besesek Béla elnök
Elızetesen tárgyalták már ezt az anyagot, akkor is furcsálta az iparőzési adó témát, most is
csak megismételni tudja. Kérdezte, hogy a 20 millió forint mikor vált ismertté amit
beemeltünk a rendeletbe, mert tudomása szerint ilyenkor nem szoktak feltölteni. Korábban is
ismertnek kellett volna lenni ennek az adatnak.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
December közepén van az iparőzési adó feltöltése, az elızı rendeletmódosítást december
21-én tárgyalta a testület, akkor még nem volt a számlán az iparőzési adó összeg. Januári
megbeszélésen sem tudtak pontos számokat, önbevallás alapján történt, január végére valósult
meg a tényleges számadat.
Besesek Béla elnök
Teljes mértékben nem tudja elfogadni, mert a képviselı-testület költségvetéssel kapcsolatos
megbeszélésén már ismert volt ez az összeg, akkor pedig nem is volt olyan éles a helyzet, a 23
milliós jelzett hiány nem is volt valós. Akkor az hangzott el, hogy 118 millióval teljesült az
iparőzési adó és nem 138 millióval. Akkor már ismert volt a 138 millió, amikor a 118 millió
hangzott el.
Patkós Zsolt polgármester
Január végére vált ismertté az összeg. Akkor még könyveléstechnikailag nem állt
rendelkezésre ez az adat. Nem fals információról van szó, hanem itt korrigálódott, hogy a 38
millió többletet mi okozza. 25 milliót jeleztünk, ehhez képest jött egy jelentısebb összeg.
Besesek Béla elnök
Decemberben jött az összeg, említeni kellett volna korábban, hogy nem 118 millió, hanem
138 millió várhatóan. Hoztak olyan döntéseket, hogy amikor a 2007. évi költségvetés
tervezésre kerül, pl. elvonunk a közalkalmazottaktól juttatásokat, mert ezzel 600 e. Ft-ot lehet
megtakarítani.
Patkós Zsolt polgármester
Nem vontunk el.
Besesek Béla elnök
De elvontunk.
Patkós Zsolt polgármester
Nem vontunk el, papíron vontunk el, a lehetıség továbbra is megvan. A testületnek az volt az
álláspontja, hogy ne legyen semmi plusz juttatás elvonva, megszüntetve. A munkaruha
vonatkozásában volt módosítás. A többi lehetıség az idén is biztosítva lesz mind az
ÁMK-nál, mind az Alapszolgáltatási Központnál. Az módosult, hogy milyen forrásból lesz.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
A januári ülésen felelıtlen dolog lett volna sejtetni olyan összeget, ami nem válik valóra. Mi
pénzügyi és számviteli adatokat közlünk, azt teljes megbízhatósággal tesszük. Nem lett volna
felelısségteljes kijelentés, ha akkor mondjuk.
Besesek Béla elnök
Most felelısségteljes?
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Nagy Klára
Igen. A könyvelési adatok teljesen rendelkezésre állnak.
Besesek Béla elnök
Így mennyi a pénzmaradványunk a 2006. évre?
Nagy Klára
A 2007. évi költségvetésben 38 millió forint a pénzmaradvány a tervezett 30 millió helyett. A
pontos összeg a beszámoló elkészítés után válik ismertté.
Besesek Béla elnök
20 millióval nagyobb a bevétel, abból 8 millió került beépítésre a költségvetésbe, az iparőzési
adó 20 millióval több. A költségvetésben ebbıl 8 millió van szerepeltetve.
Patkós Zsolt polgármester
A koncepció szintjén jelent meg, akkor volt egy 25-30 milliós pénzmaradvány. Beállítva 30
millió volt. Nem jelöltük meg a forrását. Azt mondtuk, hozzávetılegesen 30 millió.
Besesek Béla elnök
A 30 millió be volt állítva, amikor az volt hihetı, hogy 118 millió az iparőzési adó.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
Elmondta, hogy a 30 milliós pénzmaradványnál nem a teljes volt beépítve, annyi volt
beépítve, amennyire szükség van az egyensúly megteremtéséhez.
Zaka László PB tag
A lényeg az, hogy a 30 millió az vélt pénzmaradvány, az a kérdés, volt-e vagy nem. Azt
pontosan megállapítani csak a zárszámadáskor lehet. A költségvetés talpra állítására 38 millió
kellett. A pénzmaradványt megbecsülték, annak viszont a forrása nincs meghatározva mibıl
tevıdik össze. Az egyenleghez kellett a 30 millió. Az év végén a tényleges pénzmaradvány
mennyivel fogja meghaladni a 38 milliót, nem lehet tudni. A 2007. évi koncepciónál a 2006.
évi eredeti iparőzési adót lehet figyelembe venni, mint bevételt, a 118 milliót, amirıl
beszámoltak. Látszott, hogy többletbevétel van. A pénzmaradvány az becsült pénzmaradvány.
El lehet mondani azt, hogy várhatóan ennyi, de a biztonság érdekében nem ajánlatos. A 118-at
tudtuk, a 138-at nem. Érhet bennünket kellemes meglepetés a 2006. éves zárszámadás
kapcsán. Ez a pénz felhasználható fejlesztésre, ebbıl lehet az évközi problémákat kezelni,
meg lehet mondani, mi lesz 2007-ben. Az elmúlt önkormányzatiságnak a lényege az volt, ha
az iparőzési adó megérkezett, júniusban meg lehetett mondani, mi lesz az év végén. A hosszú
távú biztonság érdekében nem lehetett a 38 milliót kiközölni, mert a könyvelésben még nem
volt biztosított, csak ráutaló jelek voltak.
Besesek Béla elnök
Az ÁMK költségvetésében a módosítás sorban szerepel 208 e. Ft melegvizes hıcserélı a
konyhába. Ez újabb kiegészítés?
Cserényi Lajosné gazdasági vezetı
Most lett beépítve a költségvetésbe, a konyha főtését meg kellett oldani, mert a beáramló
hideg levegı miatt a dolgozók állandóan megfáztak.
Patkós Zsolt polgármester
A mőszaki ellenırrel, a tervezıvel, kivitelezıvel való bejárás kapcsán megállapításra került,
hogy ezt az összeget ledolgozzák, mert nem kellett volna kifizetni. A 208 e. Ft-os
többletköveteléseket intézi az intézmény, saját hatáskörben ledolgoztatja akinek kifizette.
Besesek Béla elnök
Téves kifizetés történt, nem kellett volna kifizetni.
Cserényi Lajosné gazdasági vezetı
Ezt vissza fogja adni a kivitelezı, valamilyen formában ledolgozza.
Zaka László PB tag
A tervezınek nem volt feladata hálózati kiesésbıl fakadó probléma kezelése. Aggregátor
általában nincs biztosítva.
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Besesek Béla elnök
Alapvetı feladat, hogy mőködjön az a technológia, és hogy milyen áron, az részletkérdés.
Somogyi Gizella PB tag
Jó így tervezni, hogy a várható többletet nem tesszük bele, mert ha nem jön be, a betervezett
kiadásokat kell visszavenni. Az utolsó lekönyvelés után derül ki a tényleges adat.
Besesek Béla elnök
Megkérdezte, hogy a rendelet módosításával kapcsolatosan van-e valakinek javaslata.
Amennyiben nincs, úgy szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
4/2007.(II.13.)PBH
Költségvetési rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a 2006. évi költségvetésrıl szóló 3/2006.(II.28.) sz. rendelet
módosítását az elıterjesztés szerint fogja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
2. Elıterjesztés …./2007.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2007. évi
költségvetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla elnök
Kérdezte a polgármester úrtól, ki akarja-e egészíteni az elıterjesztést?
Patkós Zsolt polgármester
Nem kívánja kiegészíteni, az elıterjesztés az elızetes megbeszélések alapján történt. Ha
kérdés van, arra válaszol.
Besesek Béla elnök
Elmondta, hogy az elızetes megbeszéléseken a számokkal megismerkedtek, nem sokat
változtak. A szöveges részhez vannak kérdései, észrevételei. Sok új információ érte. Az
iparőzési adó nem a 2006-os szinten lett a 2007-es költségvetésbe beállítva, hanem 5 millióval
magasabb értéken. Remélhetıleg ez nem fog a költségvetésben gondot okozni. Reméli,
teljesülni is fog. A Gyermekjóléti Szolgálat mőködéséhez többcélú kistérségi támogatás
összege kevesebb a 2006. évinél. Többször szó volt a társulásba való belépésrıl, véleménye,
ami csábítónak látszik, semmissé is tud könnyen válni egy kormányrendelettel. A testületi
ülésen erre vissza kell térni. A belépésnél azt is nézzük meg, milyen út van kilépni. A
Gyermekjóléti Szolgálatnál probléma nincs, de már a többletbevétel lényegesen kevesebb,
mint volt korábban. Mit jelent, hogy az OEP-tıl háziorvosi szolgálatra kapott támogatás nem
tervezhetı már erre az évre. Az étkezési hozzájárulást a többi dolgozónál miért csak március
1-tıl terveztük.
Zaka László PB tag
Ami adható, az csak március 1-tıl adható, a költségvetést el kell fogadni.
Besesek Béla elnök
A 10.000 Ft-os üdülési hozzájárulás is törlésre került, amely csak a személyi juttatások
maradványa terhére történhet.

6

A világítás korszerősítés bérleti díja is többletkiadásként jelentkezik. A 6 hónapos bérleti
díjról most lesz döntés? Az intézmények mőködési céltartaléka az elızı évinek a felére
csökkent, 8 millióról 4 millióra. A Polgármesteri Hivatal mőködési elıirányzata az elızı
évihez képest 109,68 %. Az ÁMK finanszírozása alacsonyabb 19 millió forinttal. Nehezen
tudja elképzelni, hogy a tervezett összegbıl ki tudjanak jönni. A dologi kiadás 52 millióval
van betervezve. Élesnek tartja a helyzetet. Az iparőzési adó teljesítésébıl lehet pótolni az
esetleges hiányt. A Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaira több lett tervezve, annak ellenére,
hogy kevesebbet kapunk. A Polgármesteri Hivatal mőködési elıirányzat többletet azzal
magyarázza, hogy emelkednek a közüzemi díjak, az ÁMK-nál is emelkednek a közüzemi
díjak, az árak.
Patkós Zsolt polgármester
Az iparőzési adó azért került 110 milliós tervezett összegbe, mert nem tudjuk költségvetési
megszorításokból finanszírozni az önkormányzati költségvetési oldalakat. A Gyermekjóléti
Szolgálat mőködésénél 1,5 milliós csökkenés lesz. A tavalyi évben 3,3 millió plusz
normatívát adott át Kiskunmajsa, mert a megállapodás alapján a feladat ellátás is ugyanúgy
volt biztosítva, mintha Többcélú Kistérség látná el. Ebben az évben a megállapodás alapján
történı feladatellátás kevesebb normatívával van biztosítva. Az állam ennyit biztosít. Ha
többcélú keretében mőködik, akkor normatíva igénybevételére jogosít. A világítás
korszerősítése kapcsán betervezésre került az, amirıl a testületi ülésen születik majd döntés.
A 8 millió helyett 4 millió a céltartalék, elkeserítı. Minden intézménynek kifeszített a
költségvetése. Minden költséghelyet megbeszéltünk. Ami biztos, hogy minden szinten a
kistérség és a régiós együttmőködést támogatják, a központi finanszírozást biztosítják. Amíg
van lehetıség és többletbevételeket jelentenek, addig nem lehet kihagyni a bevételi
lehetıségeket.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
Az OEP a háziorvosi szolgálatra adta a finanszírozást. Nyugdíjazás miatt az önkormányzat
kötött szerzıdést feladat ellátásra. A finanszírozást mi kaptuk. A feladatellátást vállalkozó
háziorvos vette át. Nem mi kapjuk a pénzt. Háziorvosi kiadások sem lesznek. A nyugdíjazás
miatt önkormányzati feladattá vált. 2007. évre nem kapjuk a bevételt sem, de kiadás sem lesz.
Az állami normatívákból céltartalékot kellett képezni. Az ÁMK-nál csökkentettük a
céltartalékot, az Alapszolgáltatási Központnál is megtettük. Az ÁMK finanszírozás az
intézmény mőködési bevételei jelentısen megemelkedtek. Mőködési bevételekhez jut, a
finanszírozás kevesebb.
Besesek Béla elnök
A kiadás is több, megnövekedett az ellátási létszám az étkeztetésnél. A nyersanyagot be kell
szerezni, a kiadás is több lesz, nemcsak a bevétel.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
Nem olyan mértékben. A hivatal vállalkozó részére fizette ki a díjat. Önkormányzaton belül
forog a pénzösszeg, saját bevételünk, marad a pénzünk. A Polgármesteri Hivatal mőködési
elıirányzatoknál le van írva, a többlet mibıl adódik. A gáz, a villany, a közüzemi díjak, itt a
megüresedett önkormányzati lakások közüzemi díjai teszik ki. 2-3 lakás költsége az
önkormányzatot terheli. A lakó fizette ezeket a díjakat. A Gyermekjóléti Szolgálattal
kapcsolatosan elmondta, hogy 2006. évi jelentıs maradvány van, nem Szanké, hanem a többi
településé, lakosságszám arányosan Kiskunmajsáé, Csólyospálosé, Kömpöcé. A zárszámadás
keretében kell készíteni elszámolást a késıbbiekben.
Zaka László PB tag
A mőködési céltartalék a különbözı intézménytípusoknál különbözı, a betegszabadságnál lép
be. Helyettesítési díjat a költségvetésben nem terveztük meg minden intézményre különkülön. Negyedévenként a tényleges felhasználás alapján igényli és kapja meg.
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A 4 millió nem lesz elegendı, akkor többet igényel le, a tartalékból és a különbözı
költséghelyekbıl kell megoldani.
Mihalik Ferencné PB tag
5 ezer forintot adnak bankszámla címén. Az önkormányzatnál mőködik-e, rendeletbe ezt bele
kell-e tenni.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
Törvény vonatkozik rá. Az illetmény bankszámlára utalásakor a dolgozót nem terheli
többletköltség. Törvényben van elıírva.
Zaka László PB tag
A mértéke önkormányzati döntés függvénye.
Mihalik Ferencné tag
Könyvvizsgálatra kötelezik az önkormányzatot, nemcsak a 37 millióra vonatkozik.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
Az önkormányzatnak hitelállománya van, ezért kötelezı. Az önkormányzat költségvetése
meghaladja a 300 milliót, ezért kötelezett.
Somogyi Gizella PB tag
Hitel visszatörlesztés, lízing 10 %, napirenden van-e.
Nagy Klára PB tag
Meggyızıdése, hogy nem kedvezıbb, mint a hitel.
Patkós Zsolt polgármester
A 2007 évi költségvetésbe nem építjük be.
Besesek Béla elnök
12 milliót hiteltörlesztésre fordítsuk vagy megtartsuk és kamatoztassuk.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
Hosszabb elemzésnek lenne ez eredménye, milyen hátrányok érnek bennünket, ha nem
tesszük meg.
Zaka László PB tag
Egy probléma van, a hitel kamatát tudjuk, a betét kamatát senki sem tudja garantálni. Mit
ígérnek a bankok. A betéteknek kamatadója van. Futamidıt kell kidolgozni.
Bankszakembernek kell lenni, aki ezt a számítást el tudja végezni.
Patkós Zsolt polgármester
Próbáljuk a hitelállományunkat csökkenteni. Ha fejlesztésre kerül a sor, ha teljesítik a
kivitelezık, bármelyik pályázat kapcsán hitelt kell felvenni.
Zaka László PB tag
Minden körülményt meg kell nézni, amikor az önkormányzati pályázatokhoz önkormányzati
forrást biztosító pénzhez akarunk hozzájutni.
Patkós Zsolt polgármester
Kérünk számítást és kidolgozás után beszámolunk róla.
Zaka László PB tag
A rendelet 19. § elsı mondata „képviselı-testület valamint a polgármester egyetértésével”
véleménye szerint törvényességi szempontból nem megfelelı, végig kell nézni. Korrekt
létszámgazdálkodást feltételez. Az intézményvezetés és a vezetés közötti bizalmi viszonyon
alapuló dolog. Törvényességi szempontból megállja-e a helyét?
Vincze Jánosné aljegyzı
Nem utasít senkit, egyetértésével szó nem azt jelenti, hogy a képviselı-testület és
polgármester dönthet. A 2. mondat megállja a helyét.
Zaka László PB tag
Egyetértés az, ami zavarja. Önálló intézményvezetıi jogkör csorbul.
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Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy a megüresedı álláshelyeket a polgármester elızetes tájékoztatásával szöveg
szerepeljen.
Zaka László PB tag
A költségvetési rendeletben nincs jelentısége.
Patkós Zsolt polgármester
Létszámot érintı kérdés.
Vincze Jánosné aljegyzı
Az elsı mondat kerüljön kihagyásra és a 2. maradjon a rendeletben.
Zaka László PB tag
A képviselı-testület az intézmény létszámkeretét behatárolhatja. A létszámkeret
megállapításához tartozik. Ha valaki nyugdíjba elmegy, valakit fel kell venni.
Patkós Zsolt polgármester
Szakmai, gazdasági és az intézmény mőködtetése tekintetében az ı döntése kell, hogy
mérvadó legyen. Elızetes tájékoztatást szeretnénk kapni. Nem a mostani helyzetrıl
beszélünk.
Zaka László PB tag
A munkáltatói jog gyakorlása minden intézménynél önálló. Javasolta, hogy az egyetértés
helyett elızetes egyeztetésével szerepeljen.
Patkós Zsolt polgármester
A 19. § szövegének javasolt változatát ismertette, melynek alapján álláshelyeket a
fenntartóval való elızetes egyeztetésével tölthetik csak be.
Besesek Béla elnök
A 8. § c) pontját kérdezte, mások 3 x 6ezer forintot kapnak, a köztisztviselıknél a fizikai
alkalmazottak a 38.200-Ft 150 %-átNagy Klára gazdálkodási elıadó
A hivatal hivatalsegédjeinek a jogai meg kell, hogy maradjanak akkor, amikor kikerültek a
köztisztviselıi törvény hatálya alól. Akkor adni kellett és azóta is adni kell, törvény írja elı.
Besesek Béla elnök
A 9. § a nyugdíjas köztisztviselıknek külön szociális kerete van.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
Köztisztviselıi törvény alapján szociális segélyezés, betegség stb. esetén. Ezt az elıirányzatot
mindig megtervezzük, de pénzmaradványban megmarad. Kötelezı betervezni.
Besesek Béla elnök
A 10. §-ban a polgármesternek akkora teret adunk, hogy a testületre nincs is szükség. 1 millió
Ft-ig szabadon rendelkezhet a tartalékok felett, nem tartja helyesnek. Ez nem törvényi elıírás.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
Ez így volt korábban is.
Vincze Jánosné aljegyzı
Az összeg volt kevesebb is valamikor.
Besesek Béla elnök
A rendkívüli vagy a sürgıs kifizetésnél, amikor hátrány érné az önkormányzatot, akkor
rendelkezhet bizonyos összeggel, de nem a tartalékok felett rendelkezni. A költségvetést így a
2 ülés között szépen át lehet rendezni. Sürgıs esetben rendelkezzen, határidıs kifizetésnél, de
utólagos beszámolással.
Zaka László PB tag
Az utólagos beszámolási kötelezettség törvényi szempontból fenn áll, kötelezı. Az
önkormányzati munka biztonságát szolgálja, pl. ha a testület 3 hónapig nem ülésezik, szünetet
rendel el, de a gazdálkodás viszont folyik. Az önkormányzat érdekében a szükséges lépéseket
meg kell tennie, ehhez pénz is szükséges.
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A képviselı-testület folyamatosan emelte az összeget. Egyetlen alkalommal sem élt vissza a
helyzettel. Az önkormányzati gazdálkodást be akarjuk szőkíteni, vagy meg akar bízni benne a
testület. A 16 év alatt kétszer kellett átcsoportosítást eszközölni, az egyik a szociális
ágazatban történt. A mőködésben azt jelenti, hogy a kiemelt elıirányzatokon belüli
csoportosítást végezhet. Ameddig nincs bizalom, addig nincs felelısség.
Patkós Zsolt polgármester
Ennek a mértékét le lehet korlátozni. Nem tartja jónak, hogy a testület megkösse a kezét.
Azok a fejlesztési elképzelések, amelyek a költségvetésben megjelennek, azok nem teszik
szükségessé azt, hogy ilyen nagyságrendő összegek szerepelhessenek. 500 e. Ft-ra le lehet
korlátozni.
Besesek Béla elnök
Azt nem tartja jónak, hogy a tartalékok felett rendelkezhessen, azt hagyjuk ki.
Somogyi Gizella tag
Ebben nincs bizalmatlanság, csak nem vagyunk elég jártasak. Ezek újak, vagy korábban is
benne voltak a rendeletben.
Zaka László PB tag
16 évig benne voltak, esetleges módosítások voltak, az összeget emelték fel.
Besesek Béla elnök
Az elıirányzatok közötti átcsoportosítás, 500 e. Ft-ig kifizetést eszközölhessen, de ne a
tartalékok felett rendelkezzen.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
A vízmő fejlesztési tartalék, bérlakásoknál olyan rendkívüli dolog történik, bérlakás
tartalékból rendelkezhessen a javítási költségekhez.
Besesek Béla elnök
Nem általános tartalék, hanem céltartalék felett rendelkezzen.
Somogyi Gizella PB tag
Így hagyná a rendeletet, csak az összeget venné lejjebb.
Cserényi Lajosné gazdasági vezetı
Gázszivárgásból eredı hiba 590 e. Ft-ba került, azonnal kellett dönteni. Földbıl jött fel a gáz.
Azonnal adják a számlát is, 2-3 nap az egész.
Besesek Béla elnök
A költségvetésbe van ilyenre is tervezve.
Cserényi Lajosné gazdálkodási elıadó
Akkor nem volt tervezve.
Besesek Béla elnök
Az óvodában a fénymásoló meghibásodott, a javítási költsége is innen megy.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
A karbantartásra van tervezve, de ilyen mértékő rendkívüli eseményt nem tervezünk.
Besesek Béla elnök
Javasolja, írjuk bele, hogy a céltartalékok felett rendelkezzék.
Patkós Zsolt polgármester
Nincs céltartalék, tartalék van, nem céltartalék.
Zaka László PB tag
Az Áht. alapján alakítottuk ki. Kötelezettségvállalás fegyelmi kötelezettség terhe mellett
lehet. Vagy végrehajtja a polgármester fegyelmi kötelezettség terhe mellett, vagy nem, mert
nincs rá fedezete. A 16 év alatt 2 esetben kellett átcsoportosításról beszámolni, a tartalékok
felett egyszer sem kellett rendelkezni.
Besesek Béla elnök
A bizottság többsége úgy látja, hogy hagyjuk így. Ezt ne bántsuk akkor, jó lesz így.
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Zaka László tag
Ha nincs a polgármesternek átcsoportosítási lehetısége, akkor a felelıssége is a testületnek
van.
Besesek Béla elnök
A 11. §-ban 800 e. Ft van tervezve a köztisztviselık juttatására.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
A köztisztviselıi törvény alapján a köztisztviselık részére rendkívüli okból kölcsön nyújtható.
A törvény alapján minden évben megtervezésre kerül, de pénzmaradványként marad.
Zaka László PB tag
A köztisztviselıi törvény alapján, ha a köztisztviselıt valami éri, akkor lenni kell olyan
keretnek, amibıl segíteni tudja a dolgozót. Törvény írja elı.
Vincze Jánosné aljegyzı
A Közszolgálati Szabályzatban le van szabályozva milyen célra nyújtható.
Besesek Béla PB elnök
Le van szabályozva, hogy milyen célra nyújtható. Ez kölcsön, nem juttatás.
Zaka László PB tag
A 12. §-hoz kérdése, miért kell kikötni, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit csak
értékpapír vásárlásra fektetheti be a polgármester. Az Áht. szerint az önkormányzatnak egy
banknál egy számlája lehet és lehet alszámlája. Ha értékpapírt vásárolt, más a helyzet. (A
bizottság tagjainak magyarázta a lehetıségeket.) Javasolta, hogy az értékpapír vásárlásával
„is” szó kerüljön bele.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
Lehetıségként benne kellene hagyni, mert lehet a betét kedvezıbb.
Zaka László PB tag
Javasolta, hogy a 12. §-nál maradjon ki az „értékpapír vásárlásával” szöveg.
Besesek Béla elnök
A 13. §-nál a szándékot érti, véleménye szerint nem jó a megfogalmazás.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
Törvényi szöveg van beletéve.
Zaka László PB tag
Tartozás állomány az az összes tartozás idıtartama.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
Pontosan a törvényi szöveg alapján került megfogalmazásra.
Besesek Béla elnök
Szerinte a tartozás állománya nem a nap, hanem a forint.
A 16. §-nál a képviselı-testület intézményei szövegrésznél javasolta az önkormányzat szót
beépíteni, mivel az önkormányzatnak vannak intézményei.
Somogyi Gizella PB tag
Megkérdezte, hogy a 25 millió az ÁMK-nál mibıl jön össze?
Cserényi Lajosné gazdálkodási elıadó
Az energia költségek legnagyobb részben, a karbantartó és a takarítók bére,a gáz a víz
költsége.
Besesek Béla elnök
A 0,83 % a képtárban a létszámnál hogyan jön ki?
Cserényi Lajosné gazdálkodási elıadó
Van bizonyos hónapig amíg ezen a feladaton van, utána a másikon. Két hónap töredéke az
iskolában. Február 1-tıl a könyvtárban van, így az ÁMK-nál 0,17 % van feladaton. Így a 0,83
+ 0,17 teszi ki az 1 fıt.
Besesek Béla elnök
Az elhangzott javaslatok alapján szavazásra tette fel a költségvetési rendelet elfogadását.
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A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
5/2007.(II.13.)PBH
Költségvetési rendelet elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat
és intézményei 2007. évi költségvetésérıl szóló rendeletet az alábbi módosításokkal javasolja
elfogadásra.
1. A rendelet 12. §-ában „értékpapír vásárlásával” szöveg maradjon ki.
2. A rendelet 16. §-a a képviselı-testület intézményei szavak közé „önkormányzat”
szöveggel legyen kiegészítve.
3. A rendelet 19. §-ának elsı mondatában ….álláshelyeket a „fenntartóval való elızetes
egyeztetésével” szövegre módosuljon.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Somogyi Gizella PB tag
Megkérdezte, ha a világítás korszerősítésérıl szóló elıterjesztést nem fogadjuk el, akkor a
költségvetésben ez módosul?
Zaka László PB tag
A költségvetésben szereplı elıirányzatok arra költhetık, amire tervezték. Ha nem költi el,
abból marad a pénzmaradvány. Évközben azért van rendeletmódosítás, mert nem úgy
valósulnak meg azok, amik most esetleg biztosnak látszanak.
NAPIREND
3. Elıterjesztés Béke utca forgalomszabályozására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla elnök
A bejáráson is ott volt, ismeri a témát. Kérdése, mi kerül ezen a zebrafestésen és tervezésen
72 e. Ft-ba, ha az egész Vörösmarty utcát megtervezik 500 e. Ft-ért. Túlzott összegnek tartja.
Csak úgy lehet az iskolánál zebrát felfesteni, hogy a buszmegállót áthelyezik, autóbuszöblöt
kell kialakítani. Azért magasabb ott az összeg.
Patkós Zsolt polgármester
Egyetért a felvetéssel, tényleg nem olcsó. A közmőegyeztetések miatt kerül ilyen sokba. A
közvilágítás tervezése nem része az árajánlatnak.
Zaka László PB tag
Minden bejárásnak van egyfajta általános költsége. Az engedélyezési eljárás kerül sokba. A
közlekedési hatóságnál van az engedélyezési eljárásnak tarifája. A kis beruházásoknak azért
nagy a költsége, mert ugyan úgy el kell járni, mint a nagy beruházásnál.
Patkós Zsolt polgármester
Egyéni közmőtervezés darabonként 20 e. Ft. Nem lehet együtt terveztetni, mert külön
beruházás.
Zaka László PB tag
A jogszabály szerint környezetvédelmi hatósági engedélyt kell beszerezni. Ennek is tarifája
van. Nem a tervezés költsége emelkedett meg, hanem az eljárás költsége.
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Besesek Béla elnök
Az elıterjesztést szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
6/2007.(II.13.)PBH
Gyalogátkelı helyek és autóbuszöböl
terveinek megrendelésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a gyalogátkelı helyek és autóbuszöböl terveinek megrendelésérıl
szóló elıterjesztést az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
4. Elıterjesztés építési telek értékesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla elnök
Javasolta, hogy az értékesítéshez járuljanak hozzá. A Küküllı utcában lévı telekrıl van szó,
ha van rá vevı, oda kell adni.
Zaka László PB tag
A Forczek Tibor mögötti telekrıl van szó. Kialakított villamos hálózat van, az biztos.
Patkós Zsolt polgármester
Korábban volt egy értékesítés 600 e. Ft+ÁFA áron.
Vincze Jánosné aljegyzı
Elıtte is ilyen áron volt értékesítve.
Zaka László PB tag
A két telek együtt nem is kicsi, 2474 m2 területő. Két telek van összevonva. Ha tényleg
építeni akar és vállalkozást is akar rajta folytatni, üvegezı vállalkozó elkelne a faluban.
Meggondolandó, hogy a 2 telket, amikor nincs sok telek a faluban, egybe kell-e értékesíteni és
olcsóbban, mint korábban volt. Szennyvíz-hálózat kiépítésre került azon a részen is, víz,
villany is ott van.
Besesek Béla elnök
Ezt az összeget İ ajánlotta?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, 90 napon belül ezt a pénzt ki is fizetné. Vállalkozást akar létesíteni. Elgondolkodtató,
hogy kell-e olcsóbban adni, mint ahogy a múltkor volt, ha igen, segítsük-e ezt a vállalkozót
ezzel.
Zaka László PB tag
Vagy fél év múlva eladja ezt a telket ennyiért és megmarad a másik neki.
Somogyi Gizella PB tag
Ha idetelepülnek a vállalkozók, jó is lehet a településnek.
Vincze Jánosné aljegyzı
Beépítési kötelezettség rákerül.
Besesek Béla elnök
Elidegenítési tilalom feltétlenül legyen rajta.
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Zaka László PB tag
Elidegenítési tilalom él-e még, mert úgy tudja, hogy jogszabályi változás történt és a
Földhivatalnál már nem teszik rá. Meg kell kérdezni.
Vincze Jánosné aljegyzı
Az elidegenítési tilalom bejegyeztethetı, de a képviselı-testület üléséig utána fog járni
ezeknek a részleteknek.
Patkós Zsolt polgármester
Felvetés, emeljük ezt az összeget?
Besesek Béla elnök
Eredeti ára 600 e. Ft volt, villany, víz, és a szennyvíz ott van.
Somogyi Gizella PB tag
Javasolta 600 eFt + ÁFA áron kerüljön értékesítésre.
Patkós Zsolt polgármester
Meggondolandó dolog, a vevı 550 e. Ft-ot ajánlott fel, melyet ki is fizetne. Javasolta, hogy
500 e. Ft + ÁFA, azaz bruttó 600 e. Ft-ért kerüljön értékesítésre.
Besesek Béla elnök
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
7/2007.(II.13.)PBH
Zelei Zoltán részére építési telek
értékesítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a szanki 918 hrsz-ú, 2474 m2 területő építési telket bruttó 600 eFt
(500 eFt + ÁFA) áron értékesítse Zelei Zoltán Kiskunmajsa Ötfa 244. szám alatti lakos
részére.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
5. Elıterjesztés oktatási és szociális intézmények világítás korszerősítésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla elnök
Az ajánlattal kapcsolatosan aggályai vannak. Az elıvásárlási jogot milyen áron biztosítja. Mi
van akkor, ha 10 éves futamidı után olyan árat mond, hogy leülünk tıle. Az új árnak a 80 %át, akkor ki kell fizetni 6-8 millió forintot egy összegben. A futamidı alatt az értéket
kifizetjük. Nem tudja így elfogadni.
A karbantartási költségek várhatóan csökkeni fognak ebben az esetben. Mennyi az éves
karbantartási költség?
Nincs közbeszerzési eljárás, nem tudjuk azt, hogy valóban milyen értékő az a beépített anyag,
ami az elıterjesztésben szerepel. Mindenképpen kellene egy villamos szakember, aki ezeket a
dolgokat összefogja és intézné. Ha ez a feltétel, hogy a lejárati idı után meg kell vásárolni,
akkor nem támogatja. Annak ellenére, hogy fontosnak tartja azt, hogy a gyerekek jó
fényviszonyok között tanulhassanak. Ilyen feltételekkel nem. Az iskola felújítása
késıbbiekben szerepel, ennek ez része. Az elıterjesztést így nem tudja támogatni.
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Patkós Zsolt polgármester
Az Oktatási Minisztérium közbeszereztette a cégeket, a minisztérium kiválasztott cégeket. Az
ajánlatot is ı adta. Szemünk Fénye ajánlat egy kormányzati ajánlat. Az ajánlatban is szerepel,
hogy 5 év alatt íródik nullára az értéke. Utána elıvásárlási jogot kap az önkormányzat.
Meghatározhatunk árat és a szerzıdés feltételéül szabjuk. Nem lehet tudni, hogy az iskola
felújítására mikor lesz pénz. Ha most lehetıségünk van egy komplett felújításban részt venni
és finanszírozható, nem lehet kihagyni. Ha megbizonyosodhatunk arról, hogy nem
megfizethetetlen összeg és van is értelme és kell is, mindenképpen azt javasolja a
bizottságnak, hogy támogassák ezt az elképzelést és tervet a gyerekek miatt. Ki van véve a
Községháza és a Mővelıdési ház. 1,6 millió forinttal kevesebb összeg, mert a két intézmény
ki van belıle véve.
Zaka László PB tag
A kialkudott árat pontosítani nem lehetne, pl. x százaléka, vagy független szakértı
véleményét kikérni.
Patkós Zsolt polgármester
Konkrét szerzıdés alapján van lehetıség módosításra, ha meg van határozva.
Zaka László PB tag
Mi van akkor ha nem vásároljuk meg.
Patkós Zsolt polgármester
Nem írnak ebben az anyagban errıl.
Zaka László PB tag
Az ügyet támogatja, de biztosítékot kell beletenni.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
Olyan ajánlatot kell beszerezni, amely a futamidı lejárata utáni értéket tartalmazza.
Besesek Béla elnök
1.760 eFt az éves bérleti díj. Az ajánlatból nem tudjuk, milyen világító testeket építenek be.
Zaka László tag távozott a bizottság ülésérıl, a jelenlévı bizottsági tagok száma 3 fı.
Patkós Zsolt polgármester
Világító testeket építenek be. 18 oldalas mellékletben szerepel.
Besesek Béla elnök
A lehetıségnek nagyon örül, de nem ilyen feltételekkel.
Patkós Zsolt polgármester
Minden ki van részletezve, mindent bemértek.
Besesek Béla elnök
Az önkormányzat szakemberének érdemes volna megmutatni, hogy az ajánlatot reálisnak
tartja-e. Nézze meg az ajánlatot, reálisnak tartja-e.
Patkós Zsolt polgármester
Ki az a szakember, aki 12 milliót megelılegez és 10 évig nem akar a pénzéhez hozzájutni.
Besesek Béla elnök
Ha valaki 10 millióért azonnal meg tudja csinálni, eldönthetı, hogy megér-e + 2 milliót
nekünk.
Patkós Zsolt polgármester
A minisztériumban kezelik az egész pályázatos dolgot, ık választották ki a cégeket, ık
pályáztatták. A tornacsarnok világítása is benne van, de az mind kivételre fog kerülni.
Besesek Béla elnök
A tornacsarnokot teljes egészében ki kell venni. Olyan szerzıdést lehessen kötni, hogy a
bérleti idı lejárata után automatikusan kerüljön a tulajdonába az önkormányzatnak. Az évek
során ez az összeg ki van fizetve. Ha így meg lehet állapodni, akkor tudja támogatni.
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10 év után kerüljön a tulajdonba. Pontos adatokat kellene a testületi ülésre készíteni.
Maradvány értéken kerüljön megvásárlásra. Ezzel a bérleti költséggel, vagy a beépített
anyagköltség ennyi, annak a 10 %-a vagy 20 %-a lesz a vételi ár.
Patkós Zsolt polgármester
A pontos számadatok beszerzéséig javasolta, hogy ne tárgyalja le a bizottság, ne hozzon
döntést. A testületi ülésig beszerzik a szükséges adatokat.
A Pénzügyi Bizottság az oktatási és szociális intézmények világítás korszerősítésérıl szóló
elıterjesztést levette napirendrıl.
NAPIREND
6. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ mőködéséhez szükséges gépkocsi beszerzésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla elnök
A megbeszélésen arról volt szó, hogy más típusút keresünk. Nem lát az elıterjesztésben
változást. Maradjunk abban, hogy addig tegyük tartalékba a költségét, van jobb ajánlat, akkor
azt fogadjuk el, ha nem akkor másikat. Nem sürget bennünket annyira a vásárlás.
Kalmár Sándorné intézményvezetı
Utána nézett olyan jármőveknek, amelyek hasonló feladatot tudnak. Olcsóbbat nem találtak.
Használtat nem lehet, nem felel meg az ebédhordáshoz. A környezı településeken Zsiguli
Combival végzik ezt a munkát. Van ahol Nívát használnak, nagy üzemanyag költséggel, a
Pazeró 10 millió forint. Van a faluban egy Mazda gépjármő, erdész használja, 6 éves amivel ı
jár, szervizelni nem kellett. İ is meggyızte arról, hogy terepen megfelel ez a jármő. Szakmai
adottságnak meg kell felelni. 3 részre elkülöníthetı kell, hogy legyen. Takarmányszállítás,
személyszállítás, ebédkihordás stb. feladatokat kell végezni. Ennél megfelelıbb konstrukcióba
nem talált.
Patkós Zsolt polgármester
A gépjármő beszerzését az is indokolná, hogy egy új tanyagondnoki szolgálat lenne
létrehozva, melynek elıfeltétele, hogy a személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk. Nem a
mostani Fiarinó helyére kerülne beállításra, hanem az új tanyagondnok használatába kerülne.
Látni kell, hogy milyen gondokkal küzd az Alapszolgáltatási Központ ebédszállítás,
személyszállítás esetében.
Kalmár Sándorné intézményvezetı
Napi 110 km-t megy jelenleg a tanyagondnok. 480 a tanyai lakosok száma. A másik
szolgálatra is meg van a feltétel.
Patkós Zsolt polgármester
El lehet odázni ezt a dolgot is. Egy ilyen feladatra használt autót nem lehet beállítani. Az
intézményvezetı ezeknek utána járt és meggyızı érveket mondott.
Besesek Béla elnök
Sok üzemanyagot fogyaszt és drága a fenntartása.
Nagy Klára gazdálkodási elıadó
Elmondta, hogy a Mazda kereskedésbıl kértek ajánlatot, melyet az elıterjesztéshez kiküldtek.
Árkategóriában az internetet végignézve ez a legolcsóbb.
Patkós Zsolt polgármester
Vegyük le az autó kérdést és nem hajlandó ezzel a testület foglalkozni. Ennek nem látja
értelmét, mindig csak nézegessék.
Besesek Béla elnök
Nincs más ajánlat, mint amit korábban is kaptunk.
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Patkós Zsolt polgármester
Szóbeli elıterjesztés volt, aminek utána lett nézve. Az írásos elıterjesztést ki kell egészíteni
azzal, ami szóban elhangzott.
Besesek Béla elnök
Vigyük a testület elé. Olyan van, aminek nincs 3 elnyitható tere, utólag kellene elválasztani a
területet.
Patkós Zsolt polgármester
5 millió forint alatt hol lehet találni olyan terepjáró autót, ami minden feltételnek megfelel.
Kalmár Sándorné intézményvezetı
Ha fent akarjuk tartani ezt a szociális ellátást, akkor ehhez eszköz is kell. A Fiatnál közel
félmillió forintba került volna az átépítés, hogy a követelményeknek megfeleljen.
Somogyi Gizella PB tag
Ha lehetıség van még egy tanyagondnok beállítására, akkor támogatni javasolja. A kocsit
meg kell venni, de nem használtat, csakis újat. Ha megkapjuk a státuszt, ezt meg kell lépni.
Patkós Zsolt polgármester
Ha megvannak a tárgyi feltételek, akkor a másik tanyagondnoki szolgálatot be tudják indítani.
Az autó beszerzését az is indokolja, hogy többlet bevételek legyenek.
Besesek Béla elnök
Az elıterjesztést elfogadásra javasolja. A futamidı meghatározására 72 hónapot javasol.
Szavazásra tette fel az elıterjesztést.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
8/2007.(II.13.)PBH
Alapszolgáltatási Központ mőködéséhez
gépjármő beszerzése
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az Alapszolgáltatási Központ gépjármő beszerzését az
elıterjesztés szerint, 72 hónap futamidejő törlesztı részlet kifizetésének átvállalásával
fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a közoktatási törvény módosításra került, így
lehetıség nyílik arra, egyeztetve a fenntartóval, hogy a tanítási idıkeretet csökkentsék
meghatározott távollétekkel és levonható legyen a pedagógusoknak. Pl. a pedagógus
kirándulni viszi a gyerekeket, a tanítási idıkeretében megjelenik, 5 órája elmarad, amit be
kellene pótolnia, holott dolgozott. Ezeket részletesen tartalmazza az elıterjesztés. Ehhez a
fenntartó döntése szükséges, melyhez kéri a bizottság hozzájárulását, hogy határozzák meg
azokat a távolléteket, melyekkel az oktatási intézmény csökkentheti a tanítási idıkeretet. A
távolléteket felsorolta, az elıterjesztést átadta a jegyzınınek és kérte a képviselık részére
történı kiosztását.
Patkós Zsolt polgármester
Az intézményvezetı javaslatára a fenntartó dönt. Javasolja támogatni az intézmény kérését.
Besesek Béla elnök
Ennek van költségvetési vonzata?
Patkós Zsolt polgármester
Igen.
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Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Ezek az órák pluszba jelennének meg. Magyarázta a tanítási idıkeret kiszámítását. İ
lecsökkenti a pedagógusnak a kötelezı tanítási idıkeretét azzal az óraszámmal. Ezzel is
bıvülne a kör, ne büntessük a pedagógust azzal, hogy 2 helyen kelljen dolgoznia.
Besesek Béla elnök
Ezt testületi ülésen kell eldönteni vagy most a bizottságnak.
Patkós Zsolt polgármester
A Pénzügyi Bizottságnak is állást kell foglalnia a dologban, mivel ennek van pénzügyi
vonzata.
Besesek Béla elnök
A költségvetés ennyit pontosan megenged. Az elıterjesztést támogatja. Kérte a bizottság
állásfoglalását.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
9/2007.(II.13.)PBH
Tanítási idıkeretet csökkentı távollétek jóváhagyása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a tanítási idıkeretet csökkentı távolléteket az elıterjesztés szerint
hagyja jóvá.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Az intézményekben lévı fénymásolókról szólt néhány szót. Az iskola fénymásolója ma ment
tönkre. Mind a 3 intézményben tönkre mentek. Az óvodai javítási költsége 105 e. Ft, új
fénymásoló ára 195 e. Ft. Könyvtári fénymásoló javítási költsége 130 e. Ft. Az iskolai másoló
javítási költségét még nem tudják.
Patkós Zsolt polgármester
A másik lehetıséget, az átalánydíjas, új fénymásolót is meg kellene nézni. A javítási költsége
is benne lenne. Olyat kellene, amelyik üzembiztos és jó is. Tudni kell, milyen igényeknek van
kitéve az egyes fénymásoló. Személyes segítséget ígért ez ügyben. Az iskolában az a
fénymásoló ha átalánydíjas, akkor az benne van a költsége, ingyen meg kell hogy javítsák.
Cserényi Lajosné gazdasági vezetı
A szerzıdéstıl függ, hogy azt a fajta problémát belesorolják-e, vagy nem, az a hiba belefér-e.
Ez a legnagyobb gond.
Besesek Béla elnök
Megkérdezte, akkor az óvodába újat kell venni?
Patkós Zsolt polgármester
Lehet hogy az új többet ér, mert garanciás is. Átalánydíjas fénymásolónál biztosítják a szerviz
lehetıségét is. Mindig üzembiztosról van szó.
Besesek Béla elnök
Több észrevétel, hozzászólás nem volt. A bizottság elnöke 16 óra 50 perckor bezárta az ülést.
K. m. f.
Besesek Béla
PB elnök
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