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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2007. június 12-én 15 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor
Zaka László és
Mihalik Ferencné bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez.
Besesek Béla elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı
bizottsági tagból 4 fı jelen van, Somogyi Gizella igazoltan van távol.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság. Más
javaslat nem hangzott el.
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés orvosi mőszer beszerzésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés kiemelt gyalogátkelıhelyek közvilágításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés ÁMK konyhájának mőködtetésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés fizikai álláshely engedélyezésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ további mőködtetésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés…../2007.(……..) rendeletre a képviselık, bizottsági tagok és tanácsnokok
tiszteletdíjáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
NAPIREND
1. Elıterjesztés orvosi mőszer beszerzésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
Megkérdezte, hogy polgármester úr kívánja-e kiegészíteni az elıterjesztést.
Patkós Zsolt polgármester
Nem kívánta az írásos elıterjesztést kiegészíteni.
Besesek Béla PB elnök
A két háziorvosnak egyforma szövegő-e a szerzıdése?
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Patkós Zsolt polgármester
Nem ugyanazok a feltételek vannak azért is, mert jelentıs idıbeli különbség van a két
szerzıdéskötés között. A szerzıdés módosítására észrevétel eddig nem érkezett. Nárai doktor
rendelıjében elromlott az EKG készülék, amelynek jelentıs a költsége. A szerzıdésben benne
van, hogy az önkormányzat biztosítja az alapfeladat-ellátáshoz szükséges eszközt, a másik
háziorvoséban ez nincs benne.
Zaka László PB tag
Az alapfelszerelés pótlása a fenntartó kötelessége.
Besesek Béla PB elnök
Kérése, hogy kerüljön egységesítésre a háziorvosok szerzıdése. A másik kérése a gazdasági
alkalmazottak felé, hogy mutassák ki, hogy áll a költségvetés tartaléka, mert már eddig is
voltak döntések a tartalék terhére.
Patkós Zsolt polgármester
A most elıterjesztett 810 ezer forintos összeg elviszi az 1 millió forintos tartalék jelentıs
részét.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
20/2007.(VI.12.)PBH.
Háziorvos részére EKG készülék beszerzése
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az I. számú háziorvosi körzet részére 1db sürgısségi táska és 1 db
EKG készülék beszerzését engedélyezze az elıterjesztés szerint.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
2. Elıterjesztés kiemelt gyalogátkelıhelyek közvilágításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Megpróbálta elérni, hogy a DÉMÁSZ saját költségén valósítsa meg a kiemelt közvilágítást a
két gyalogátkelıhelynél. Sajnos ez nem sikerült. Felajánlották, hogy beépítik a közvilágítási
szerzıdésünkbe és évek során kell letörleszteni, valamint azt is felajánlották, hogy évi 100
ezer forint támogatást nyújtanak.
Besesek Béla PB elnök
Ez olyan nagy összeg, hogy még ezekkel a feltételekkel sem javasolja a megvalósítást, hogy
100 e Ft-ot megkapunk évente. Akkor ne legyen. Nem azt akarja mondani, hogy nem kell, de
ilyen áron inkább ne legyen. Nem tudja elfogadni, túlzottnak tartja két lámpáért az 1.2 millió
forintot.
Tabajdi Gábor PB tag
Az óvodánál rendezıdött a helyzet, nagyon jól átlátható, hogy a bokrok eltőntek. Az iskolánál
lehetne a bokrokon ritkítani, átláthatóbbá, biztonságosabbá lehetne tenni. Az elıterjesztést
nem támogatja ilyen áron.
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Patkós Zsolt polgármester
Amikor az elsı ajánlatot megkapta, szintén soknak tartotta. Megnézték a szakemberek, a
legdrágábbak a betonoszlopok. Terveztetni szükséges, a DÉMÁSZ és a tervezı és kivitelezı
PRÍMAVILL ennyiért dolgozik. Ennél olcsóbban jövıre sem tudjuk a feladatot megoldani.
Besesek Béla PB elnök
A 100 e Ft-ot mindenképpen adja a DÉMÁSZ, függetlenül a témától?
Patkós Zsolt polgármester
Igen.
Besesek Béla PB elnök
Kiemelt közvilágítás nélkül nem lehet megvalósítani a gyalogátkelıhelyet?
Patkós Zsolt polgármester
E nélkül nem lehet engedélyeztetni.
Besesek Béla PB elnök
Ilyen áron nem támogatja a megvalósítást, tekintettel arra, hogy a forgalomlassító
berendezések meglesznek. Baleset eddig sem nagyon volt, reméljük ezután sem lesz.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Hány gyalogátkelıhelyrıl van szó, és hol lennének?
Besesek Béla PB elnök
Két gyalogátkelıhelyet terveztünk, az egyiket az iskolához, oda, ahol most a buszmegálló
van. A buszmegálló áthelyezésre kerülne. A másik pedig itt, a faluközpontban, a Rákóczi
utcánál lenne.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet 968 e Ft+ 20 % ÁFA összeggel.
A PB 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal egyhangúlag nem fogadta el a határozattervezetet a 968 e Ft + 20 % ÁFA árral.
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet 1.070 e Ft+ 20 % ÁFA
összeggel.
A PB 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal egyhangúlag nem fogadta el a határozattervezetet az 1.070 e Ft + 20 % árral.
A Pénzügyi Bizottság a fenti szavazatok szerint a következı határozatot hozta:
21/2007.(VI.12.)PBH.
Gyalogátkelıhelyek kiemelt közvilágításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az ajánlatban szereplı összegekért ne valósítsa meg a
gyalogátkelıhelyek kiemelt közvilágítását.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
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Patkós Zsolt polgármester
Van egy olyan dokumentációnk, amelybıl nem lesz engedélyes terv. Keresünk egy másik
tervezıt.
Besesek Béla PB elnök
Azt is a DÉMÁSZ-nak kell engedélyezni.
Zaka László PB tag
Ha nem lehet kiemelt közvilágítás nélkül engedélyeztetni a gyalogátkelıhelyet, akkor nincs
értelme az egésznek. Ezeknek a helyeknek a megvilágítása jó, elnök úr is elmondta, hogy itt
nem történt baleset, reméljük ezután sem lesz.
Patkós Zsolt polgármester
Más megoldást kell keresni, hogy az elkészült terveket ne kelljen félre tenni.
Besesek Béla PB elnök
Ha az ügyben lesz valamilyen fejlemény, polgármester úr majd tájékoztatja errıl a
képviselıket.
NAPIREND
3. Elıterjesztés ÁMK konyhájának mőködtetésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
Megkérdezte, hogy polgármester úr kívánja-e kiegészíteni az elıterjesztést.
Patkós Zsolt polgármester
Nem kívánta kiegészíteni az elıterjesztést.
Besesek Béla PB elnök
Ha vállalkozásba adunk valamit, akkor a vállalkozó profitot akar növelni. Ezt úgy tudja elérni,
hogy növeli az árat, csökkenti az adagot, elbocsát a dolgozókból, tehát valami romlik. Ezért
nem javasolja a konyha vállalkozásba adását. Megspóroljuk a közbeszerzési eljárás díját.
Patkós Zsolt polgármester
A bérbeadás fölvetése onnan indult, hogy többletbevételeket próbáltunk szerezni év elején.
Akkor felmerült az Oktatási Bizottság javaslatában is, hogy a konyhát lehetne
költséghatékonyabban alkalmazni. Meg kellene nézni, hogy lenne-e aki kivenné bérbe a
konyhát, mennyi lenne a bérleti díjból az önkormányzat bevétele. Az ÉPINBER KFT-tıl
árajánlatot kért arról, hogy mennyiben kerülne ennek a közbeszerzésnek a lebonyolítása, 620
e Ft + ÁFA. Kérhetünk be mástól is árajánlatot. A közbeszerzést is lehet eredménytelenné
nyilvánítani, ha nem érkezik be megfelelı ajánlat.
Az intézménynek az élelmezési alapanyagok beszerzése tekintetében mindenképpen
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, mert a konyha élelmiszer beszerzése éves szinten a
közbeszerzési értékhatárt meghaladja. Át kell gondolni, hogyan tudjuk a konyhát
gazdaságosan üzemeltetni. Közbeszerzési pályázaton kereshet az önkormányzat olyan
üzemeltetıt, aki el tudná látni a képviselı-testület elvárásainak megfelelıen a konyha
üzemeltetését. A közbeszerzési eljárásban a feltételrendszer meghatározásában lehet kikötni
garanciákat, amelyek megakadályozzák a romlást.
Igaz, hogy a vállalkozó csak azért venné ki a konyhát, hogy neki hasznot termeljen. Ezt az
adagszámok növelésével is el tudja érni. Javasolja a konyha bérbeadását, ennek érdekében
közbeszerzési eljárás lefolytatását.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nem lehetne különválasztani a bérbeadást és a közbeszerzési eljárás lefolytatását?
Patkós Zsolt polgármester
A mostani elıterjesztés arról szól, hogy a konyha üzemeltetésére közbeszerzési eljárás
lefolytatását rendeli el az önkormányzat és erre vonatkozóan még két ajánlatot bekér.
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Az, hogy az ÁMK önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben közbeszerzési eljárást ír
ki az élelmiszer alapanyagok beszerzésére más dolog, azt mindenképpen kötelezı megtenni,
ha a konyhát az önkormányzat nem adja bérbe.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A közbeszerzési eljárás lefolytatásához segítséget kér.
Besesek Béla PB elnök
Nem javasolja a konyha vállalkozásba adását.
Az élelmiszereket nem ugyanonnan szerzi be a konyha, hogyan kell az értékhatárt nézni?
Zaka László PB tag
Aki a közbeszerzési eljárás nyertese lesz, ı szerzi be az összes alapanyagot.
Patkós Zsolt polgármester
Olyan nagy cégek lesznek, amelyek mindent be tudnak szerezni, nem biztos, hogy a minısége
javul, és olcsóbb lesz. Az élelmiszer alapanyagok tekintetében a beszerzéseket össze kell
vonni. Ezt nem tudjuk kikerülni.
Besesek Béla PB elnök
Kizárjuk a kistermelıket.
Zaka László PB tag
Az biztos, hogy nem lesz olcsóbb, de a konyhára bekerült nyersanyag származási helyét és
minıségét garantálni kell, a jogszabály ezt elıírja. A közbeszerzési eljárás lefolytatása
kötelezı.
Patkós Zsolt polgármester
Ha a képviselı-testület azt mondja, hogy nem kívánja mással üzemeltetni a konyhát, nem
kíván ajánlatot bekérni, akkor az intézményvezetınek saját hatáskörben azonnal intézni kell a
közbeszerzési eljárás lefolytatását az élelmiszer alapanyagok tekintetében.
Zaka László PB tag
A konyha mindenképpen többe fog kerülni mint most, mert a közbeszerzési eljárást az
élelmiszer beszerzésekre kötelezı lefolytatni. Az a kérdés, hogy melyik kerül többe, ha az
önkormányzat üzemelteti, vagy más, akitıl bérleti díjat lehet kérni. A közbeszerzési kiírásba
garanciákat lehet belefoglalni a bérbevevı részére pld. a dolgozók megtartására vonatkozóan.
Rendelet szabályozza, hogy a gyermekélelmezésben milyen normákat kell betartani, ez mind
benne van a közbeszerzési kiírásban.
Besesek Béla PB elnök
Az élelmiszer beszerzésekkel drágább lesz minden, de akkor is ha vállalkozó üzemelteti, ez a
vállalkozóra is vonatkozik.
Zaka László PB tag
Nem, a vállalkozónak nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia, mert a vállalkozó nem
költségvetési szerv. A közbeszerzési eljárás csak a költségvetési szervekre vonatkozik. A
vállalkozó ott szerzi be az alapanyagot, ahol akarja.
Tabajdi Gábor PB tag
Az önkormányzat nem lehet ilyen szempontból vállalkozó?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, csak cégen keresztül.
Zaka László PB tag
Alapíthatna Kft-t, Rt-t, akkor az önkormányzat cége lehetne ennek a nyertese.
Tabajdi Gábor PB tag
Az nem lenne olcsóbb?
Zaka László PB tag
Ki kellene számolni. Más feladatot is elláthatna.
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Patkós Zsolt polgármester
Kiajánlhatnánk a lakosságnak szakipari munkákat is. A következı napirendhez is
kapcsolódhat ez. Ha céget hozunk létre, akkor is le kell folytatni a közbeszerzési eljárást.
Zaka László PB tag
Ha az intézmény önálló marad, akkor ezzel nem változik semmi. Ha szétszedjük az ÁMK-t,
akkor más a helyzet, külön lesz a konyha.
Besesek Béla PB elnök
ÁMK nem alapíthat céget?
Zaka László PB tag
Nem, vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Besesek Béla PB elnök
Ha kiírjuk a közbeszerzési eljárást, de nem akarjuk bérbe adni, az mentesíti az ÁMK-t a
közbeszerzési eljárás lefolytatása alól?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, az ÁMK-nak kötelezı lefolytatni az eljárást, nem várhat.
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
Az anyagbeszerzés változása, vagy pedig a vállalkozó üzemeltetése esetén is, mind a két
esetben elıfordulhat, hogy nem olyan minıségő anyagokkal dolgozhatunk, mint eddig.
Zaka László PB tag
Az eredmény ugyanaz lehet, az egyik oldalon nincs bevétel többlet, a másik oldalon lehet.
A közbeszerzési eljárást tapasztalt cégre bízná, hogy elkerüljük a bíróságot. Az
önkormányzatnak az ÉPINBER KFT-vel van kapcsolata.
Besesek Béla PB elnök
Próbáljuk meg önkormányzati mőködtetésben, utána majd meglátjuk és késıbb is dönthetünk
másképp. Kockázat mindkét variációban van.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezet
„A” variációját.
A PB 0 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem foglalt állást a
határozat-tervezet „A” variációjával kapcsolatban.
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezet „B” variációját.
A PB 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem foglalt állást a
határozat-tervezet „B” variációjával kapcsolatban.
A Pénzügyi Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság nem foglalt állást az ÁMK
konyhájának mőködtetésével kapcsolatban.

NAPIREND
4. Elıterjesztés fizikai álláshely engedélyezésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Kiegészíteni nem kívánta az elıterjesztést, a kollégák részletesen leírták az érveket, amelyek
indokolják a két fizikai álláshely szükségességét. Tegnap Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottság ülése volt és ott még egy javaslat született fizikai dolgozóra alkalmazására.
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Besesek Béla PB elnök
Részt vett tegnap az oktatási bizottsági ülésen. Ott az az álláspont alakult ki, ha álláshelyekrıl
döntünk, akkor az ÁMK-nál az egy fı karbantartó kevés, nem tudja ellátni a feladatokat az
iskolánál, óvodánál, könyvtárnál, mővelıdési háznál, oda még egy álláshely kellene. Ha errıl
a két fı álláshelyrıl tárgyalunk, akkor a harmadikról is tárgyaljunk.
A határozatban az áll, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére történne a két fı
alkalmazása. Most, az elsı napirendnél elköltöttünk 810 ezret orvosi mőszerre.
Azzal nagyon egyetért, hogy szükség van ezekre a munkásokra, csak úgy érzi, nincs rá
fedezet.
Patkós Zsolt polgármester
Pénzügyi Bizottság tehet javaslatot, hogy mibıl vonjunk el. Ha többletbevételeket nem
tudunk bevonni, akkor azt kell megnézni, honnan vonjunk el. Tájékoztatásul elmondta, hogy
4 millió forint iparőzési adó visszafizetési kötelezettségünk van. Nem borítja fel a
költségvetést, csak tájékoztatta a bizottságot. A következı napirendre hívja fel a figyelmet,
mint lehetıségre többletbevétel bevonására.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Az Oktatási Bizottság ülésén elhangzott és egyetértett a bizottság azzal, hogy szükség van az
ÁMK-hoz még egy fı fizikai dolgozóra. Lenne, aki a középületeken a javításokat elvégezné.
Zaka László PB tag
Nem támogatja semmiképpen egy álláshely létesítését sem. Az elıterjesztés nem tartalmaz
számokat, nem tudjuk milyen költséggel, többletkiadással jár, milyen beosztású személyt
akarunk alkalmazni, mennyi idıre. Ez így nem fog menni. A közhasznú, közcélú
foglalkoztatással lehet spórolni, ha csak 3 hónapra lehet kihozni, akkor csak annyira. Be kell
programozni, hogy csak három hónapig lesz itt, milyen munkát lehet elvégezni 3 hónap alatt,
viszont az összes járulékait megkapjuk. Egy álláshely, a legszerényebb is 1 millió fölött van.
Nem lehet álláshelyeket létesíteni, amikor éppen álláshelyeket kell megszüntetni. Biztos, hogy
a közmunkaprogram nagy adminisztrációval jár, és nem gyızik a dolgozók, ezt mondta már
akkor is, amikor el kellett dönteni, hogy legyen-e. Polgármester úr akkor azt mondta, hogy
megoldjuk. Nem hiszi, hogy a szakipari munkák elvégeztetése olcsóbb úgy, ha álláshelyre
felvesz az önkormányzat valakit, mintha vállalkozót bíz meg árajánlat alapján, elvégzi a
munkát és kifizetjük. Az alkalmazott a legdrágább.
Patkós Zsolt polgármester
A jelenlegi munkavezetınek, aki a közmunkásokat is irányítja, nem véletlenül maradt bent 78
nap szabadsága a korábbi évekrıl, nem volt részére kiadható, nem azóta, amióta a
közmunkásokat irányítja. Most is van közhasznú foglalkoztatott is, nem csak a 14
közmunkaprogram keretében foglalkoztatott. A közmunkaprogrammal jól állunk, 30-an
vannak összesen, ebbıl Szankon 14-en. Most volt ellenırzés, mindent rendben találtak. Az
elıterjesztést az indokolja, hogy 3 hónapnál tovább nem lehet alkalmazni közhasznú
foglalkoztatottat. Vannak olyan emberek, akikre felelısséggel feladatot lehet bízni. Kevés
olyan ember van, akire az óvodában falbontást, tekepálya karbantartását rá lehetne bízni.
Letelt a három hónap és nincs más, akire rá lehetne a feladatokat bízni. Gondolkodni kell
azon, honnan tudnánk elıteremteni 3 ember bérét. Ha nincs többletbevétel, nincs lehetıség
fejlesztésre, rá kell irányítani erre a figyelmet.
Besesek Béla PB elnök
Gyakorlatilag mindennel egyetért, szükség van a munkaerıre, az a kérdés, honnan lesz rá
fedezet. Az ÁMK-ban is szükség van a munkaerıre, az óvodában a játékokat karban kellene
tartani, festeni kell. Sok mindent meg lehetne oldani. Nagyon rossz, hogy csak három hónapig
lehet alkalmazni közhasznú foglalkoztatottat, de ezen nem tudunk változtatni. Szükség volna
az emberekre, de nincs rá fedezet.
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Az Alapszolgáltatási Központ többcélú szociális intézményi társulásban történı
mőködtetésével több pénzhez jutnánk, az csak látszat. Két embert fel kell venni az
adminisztrációs feladatok ellátására, 8 %-ot be kell fizetni, már nincs is plusz bevétel.
Patkós Zsolt polgármester
Öt milliót eddig hozzátettünk a mőködéshez, ha nem kell hozzátenni, fél évre két és fél millió
felszabadul, és már tudnánk is finanszírozni két ember bérét.
Mihalik Ferencné PB tag
Jövıre még több kell.
Besesek Béla PB elnök
Jövıre egész évre fizetni kell.
Patkós Zsolt polgármester
Egész évre 12 millió forint lesz a többletbevétel. A foglalkoztatás az nem lesz ennyi.
Mihalik Ferencné PB tag
Állandóra lennének felvéve?
Patkós Zsolt polgármester
Igen.
Besesek Béla PB elnök
Pénzügyi adatokat kértek az Oktatási Bizottság ülésén az elıterjesztés mellé. Jegyzı asszony
ígérte, hogy a képviselı-testület ülésére, holnapra meglesznek.
A szándékkal egyetért, jó lenne, ha megfelelı szakemberek folyamatosan rendelkezésre
állnának, a pénzügyi fedezet a kérdés.
Zaka László PB tag
Véleménye szerint intézményen belüli átcsoportosítással meg lehet oldani a fizikai
foglalkoztatott kérdését minden intézménynél. Át kell gondolni.
Patkós Zsolt polgármester
Vagy feladat csökkentéssel vagy bevételnöveléssel lehet többletre szert tenni. A bevétel
növelésére két alternatíva volt egyrészt az Alapszolgáltatási Központ másrészt az oktatási
intézmény többcélú intézményként történı mőködtetése.
Besesek Béla PB elnök
Ez bizonytalan. Még rá is fizethetünk.
Patkós Zsolt polgármester
Az idei év átmeneti év, nem a megszorítás éve, majd a következı lesz az. A következı
tanévtıl kezdve, ha nem vonunk össze osztályokat, ezzel az osztálylétszámmal legalább 4-5-6
millió forintot húzunk ki az önkormányzat zsebébıl.
Besesek Béla PB elnök
Az oktatás alapfeladata az önkormányzatnak, az oktatás színvonala sem mindegy.
Patkós Zsolt polgármester
Attól, hogy az osztálylétszám 15 fı, attól nem nı a minıség. Attól sem nı vagy csökken a
minıség, ha az osztálylétszám 25 fı. Ez a pedagóguson múlik. Az oktatás mindig és
mindenkor a pedagóguson múlott. Dolgosabb, differenciált, hatékonyabb munkára van
szükség, de a pedagóguson múlik.
Besesek Béla PB elnök
A bizottságtól kérdezi, hogy kérjenek konkrétabb elıterjesztést, nem támogatja a bizottság
vagy van-e más vélemény?
Patkós Zsolt polgármester
Ki lehet egészíteni a határozat elsı pontját azzal, amit Zaka László mondott: „…szeptember
1-jétıl, amennyiben az intézmény ki tudja gazdálkodni a bérét”.
Mihalik Ferencné PB tag
Ebben az évben még lehet, hogy ki tudja gazdálkodni, de mi lesz jövıre? Zaka László belsı
átcsoportosításra gondolt, nem létszámemelésre. Ne vegyünk fel így dolgozót.
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Zaka László PB tag
Így van, nem létszámemelésre gondolt.
Patkós Zsolt polgármester
Ez nem alternatíva. A létszám kötött.
Zaka László PB tag
Adott létszámkereten belül oldja meg az intézményvezetı.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Feszültséget szül, ha egyik helyen elküldünk, a másik helyen pedig felveszünk.
Zaka László PB tag
Igen, errıl beszélt. Az intézményvezetı saját hatáskörben oldja meg, technikai állományból
lehet egy karbantartó.
Sokkal többe kerül felvenni valakit, mint megbízni egy bizonyos feladattal valakit és kifizetni,
pld. játékok karbantartására. Nem biztos, hogy akárkit meg lehet bízni falbontással, a
felelısség kérdése is fontos. Jobb egy vállalkozót megbízni, aki felelısséggel elvégzi a
munkát, kifizetjük. Nem kell télen fizetni a bérét és járulékait, amikor nincs annyi munka. A
létszámbıvítést nem támogatja.
Besesek Béla PB elnök
Azt szőrte le, hogy ezt az elıterjesztést ilyen vagy olyan okból a bizottság nem támogatja,
mert nem látjuk biztosítottnak a forrását.
Zaka László PB tag
Közhasznú foglalkoztatáson belül kell a lehetıségeket kihasználni. Az intézményvezetık
pedig saját hatáskörben próbálják megoldani a problémákat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A PB 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
22/2007.(VI.12.)PBH.
Fizikai álláshelyekrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a
képviselı-testületnek a fizikai álláshely engedélyezésérıl szóló határozat-tervezetet
elfogadását.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Szabóné Szatmári Katalin és Cserényi Lajosné távoztak az ülésrıl.
NAPIREND
5. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ további mőködtetésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
Megkérdezte, hogy polgármester úr kívánja-e az elıterjesztést kiegészíteni.
Patkós Zsolt polgármester
Nem kívánta az elıterjesztést kiegészíteni.
Besesek Béla PB elnök
A május 2-i ülésen elmondta a véleményét, azóta nem sokat változott, nem támogatja az
elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke felolvasta, majd szavazásra tette fel a
határozat-tervezetet az Alapszolgáltatási Központ fenntartásának átadásáról.
A PB 1 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem foglalt állást arról,
hogy az Alapszolgáltatási Központ fenntartását három évre átadja a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulásnak.
NAPIREND
6. Elıterjesztés…../2007.(……..) rendeletre a képviselık, bizottsági tagok és tanácsnokok
tiszteletdíjáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
Az elızı bizottsági ülésen nem volt kezében az elıterjesztés. A bizottság szóbeli ismeretek
alapján döntött. Hibát követett el, mert az elıterjesztés úgy szólt, hogy a képviselıi
tiszteletdíjat a köztisztviselıi illetményalap 50 %-ában állapítja meg a képviselı-testület,
ezzel szemben arra gondolt, a bizottság azt tárgyalta, és azt is hagyta jóvá, hogy a lehetséges
képviselıi alapilletmény 50 %-a a tiszteletdíj. Ezt szavazta meg a bizottság tulajdonképpen
számokkal. Ez a jegyzıkönyv aláírásakor derült ki. A mostani elıterjesztés a korrigálásról
szól annak megfelelıen, amit a bizottság elfogadott. A 0,5-ös szorzó helyett 0,65-ös a szorzó.
Zaka László PB tag
Tehát a szorzó 0.5-rıl 0.65-re emelkedik?
Besesek Béla PB elnök
Igen. A bizottsági tagok tiszteletdíja kb. 8 ezerrıl 11 ezerre emelkedik
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A PB 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı
határozatot hozta:
23/2007.(VI.12.)PBH.
Képviselık és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
8/2007.(III.28.) rendelet módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17 óra 45 perckor bezárta az ülést.
K. m. f.
Besesek Béla
elnök
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