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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2007. június 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Besesek Béla PB elnök
Tabajdi Gábor PB tag
Zaka László PB tag és
Somogyi Gizella PB tag
Patkós Zsolt polgármester
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
Varga Ferencné OMSB elnök
Nyerges Zoltán OMSB tag
Mucsi László OMSB tag
Balasi Anna OMSB tag
Oláh László OMSB tag
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Vincze Jánosné jegyzı
Besesek Béla PB elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı
bizottsági tagból 4 fı jelen van. Mihalik Ferencné bizottsági tag elıre jelezte távolmaradását
az ülésrıl.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.
Megkérdezte, hogy van-e más javaslat.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolja két napirendi pont felvételét, az egyik az Alapszolgáltatási Központ kérésére
gépjármő vásárlása, a másik pedig Árpád utcai lakók utcabál megrendezéséhez támogatás
kérése.
A bizottság egyetértett a két új napirend felvételével. Más javaslat nem hangzott el.
Az elsı napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság
együttes ülésen tárgyalja.
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés a 2007/2008-as tanév indításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés …./2007.(….) rendeletre a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 10/2000.(IV.26.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
Elıadó: Tóthné Horváth Emília szoc.ügyintézı
3. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Zrt. veszteségének pótlására vonatkozó
részvényesi pótbefizetési kötelezettség teljesítésérıl
Elıadó: Besesek Béla elnök
4. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Zrt. részvényeinek átruházásával kapcsolatos
elıvásárlási jogról lemondás
Elıadó: Besesek Béla elnök
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5. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Zrt. kijelölése a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Projekt kereteiben megvalósuló hulladékgazdálkodási rendszer
közszolgáltató feladatainak ellátására
Elıadó: Besesek Béla elnök
6. Elıterjesztés gépjármő vásárlására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés Árpád utcai lakosok kérelmére utcabál támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Zaka László PB tag
Kifogásolta, hogy késın kapta meg az ülés anyagát, nem tudott kellıképpen felkészülni.
Felhívta a figyelmet a bizottság szervezeti és mőködési szabályzatában foglaltak betartására.
Kérte, hogy a jövıben idıben kapja meg mindenki az elıterjesztéseket.
Besesek Béla PB elnök
Kevés volt az idı, az elızı képviselı-testületi ülés végén az idıpont egyeztetésre került. A
képviselı-testület kényszerhelyzetben van az ÁMK igazgatói pályázat megjelenésének
elhúzódása miatt. Június 30-án lejár az ÁMK igazgató vezetıi megbízása, ezért van most ez a
rendkívüli helyzet. Nem rajtunk múlott, a körülmények miatt van ez így. Javasolta a tárgyalás
megkezdését.
A jelenlévık egyetértettek.
NAPIREND
1. Elıterjesztés a 2007/2008-as tanév indításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte az ÁMK igazgatóját a napirend ismertetésére.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Írásban mindenki megkapta az elıterjesztést, amelyet szóban is ismertetett.
Ez az elıterjesztés a második, az elızıt az Oktatási, Mővelıdési Sport Bizottság már
tárgyalta. Azért volt szükség másik elıterjesztésre, mert az osztálylétszámok másképp
alakultak, mint ahogy azt februárban látni lehetett. Februárban még arról volt szó, hogy egy 7.
és egy 1. osztály fog indulni. A 7. évfolyamon nem történt meg az elköltözés, egy szülı sem
íratta ki gyermekét, marad a két 7. osztály. Az 1. évfolyamon pedig egyel több gyerek van,
mert egy család Szankra költözött, ahol az egyik gyerek elsıs, így 26 fı az elsısök létszáma.
A csoportlétszám számításánál sajátos nevelési igényő gyerekeket 2-nek, illetve 3-nak kell
számolni, ezért két elsı osztályt kell indítani a közoktatási törvény szerint.
Kérte, hogy 16 osztállyal indulhasson el az iskola a törvényességet betartva és a tanulók
érdekeit szem elıtt tartva.
Patkós Zsolt polgármester
A közoktatási törvény változása óraszám növekedést írt elı, ez pedig létszámcsökkentést fog
eredményezni, ennek alapján készült el a költségvetés tervezése. A 2007. évi költségvetésben
az áll, hogy a korábbi 64 fı létszámot július 1-jei hatállyal le kell csökkenteni 60 fıre. Akkor
arról volt szó, hogy egy elsı osztály fog indulni. Ezért történt meg a 10 %-os
létszámcsökkentés tervezése, amely 4 fıvel kevesebbet jelent. A közoktatási törvény
meghatározza, hogy mennyi lehet a maximális osztálylétszám, ezt 20 %-kal meg lehet
haladni. Nem azt mondja, hogy ez a jó, de szembesülünk a normatíva csökkenéssel, és meg
kell gondolni a finanszírozást.
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Besesek Béla PB elnök
Az elıterjesztés elsı oldalán szerepel a könyvtári feladatok ellátására 10 óra többlet kérése.
Ez az önkormányzat által korábban biztosított többletórán felüli kérés?
Patkós Zsolt polgármester
A többletórákat minden évben meg kell határoznia a képviselı-testületnek, hogy biztosítja-e
vagy sem.
Besesek Béla PB elnök
A könyvtárosra is volt eddig plusz óra?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A könyvtáros munkaidejébe nem fér bele, hogy átjárjon az iskolai könyvtárba is, ezért kérte a
+ 10 órát, könyvtár-pedagógus el tudná látni az iskolában a feladatot.
Balasi Anna OMSB tag
Ez heti két órát jelent?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, heti 10 órát, egy fél állásról van szó.
Besesek Béla PB elnök
A gazdasági adatokról kért felvilágosítást.
Patkós Zsolt polgármester
Cserényi Lajosnét arra kérte, hogy mutassa ki a következı tanévre hogyan alakul a
finanszírozás. Ez nekünk 9-10 millió forint normatíva csökkenést jelent jövıre, és ez a
tendencia folytatódni fog. A következı év átmeneti lesz, a sajátos nevelési igényő tanulókra
még jár pénz, de kevesebb, azonban jövı év szeptemberétıl ez megszőnik.
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
A tájékoztató a 2006/2007-es tényadatok alapján készült. Egymás alá helyezve a két tanévre
vonatkozó számokat, lényeges gyereklétszám különbséget mutatnak.
Patkós Zsolt polgármester
A 2006/2007-es tanévre 244 fıre igényeltünk normatívát, a 2007/2008-as tanévre 265 fıre
(21-el többre) ugyanannyi normatívát tudunk igényelni. A sajátos nevelési igényő tanulókra
majdnem 18 milliót tudtunk igényelni ebben az évben, jövıre ez kb. 9 millió lesz. Tehát 9
millióval kevesebb lesz a normatíva, ennyivel többet kell az önkormányzatnak hozzátenni.
Besesek Béla PB elnök
A 2006/2007-es tanévben 69 millió összesen a normatíva?
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
A 3. oldalon összesítve van, a 2006/2007-es tanévben 68.674.800, a 2007/2008-as tanévben
59.080.500,-Ft lesz a normatíva.
Besesek Béla PB elnök
Tehát 9,5 millióval kevesebb.
Patkós Zsolt polgármester
A 2. oldal tartalmazza a normatívák alakulását, ha egy elsı, második, és hetedik osztály
indulna. Ez jelentıs kiadás csökkenéssel járna a bérköltséget és járulékait illetıen. A
Kormány arra ösztönöz a normatívák számítási módszerével, hogy ne legyenek kis létszámú
osztályok. Magyarázta a táblázatban foglaltakat.
Balasi Anna OMSB tag
Érthetı, de nem szabad csak gazdasági alapon nézni a dolgokat.
Patkós Zsolt polgármester
Az intézmény az önkormányzatnak fontos szegmense, 50 %-át képviseli a költségvetésnek.
Ha megbukik, felborul az egyensúly tekintetében, akkor magával ránt mindent. A normatíva 9
és fél millióval kevesebb lesz (3 ember bére), nem tudjuk honnan elıteremteni.
Balasi Anna OMSB tag
Az intézmény a gyerekekért van, a gyerekek az elsık, rájuk kell a legtöbbet fordítani.
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Az iskola teljes költségvetéséhez képest a 3 millió vagy 6 millió nem is olyan sok.
Patkós Zsolt polgármester
Kilenc milliót kell hozzátenni. Nem vitatja, hogy a gyerekek az elsık.
Zaka László PB tag
Balasi Annának igaza van, hogy a gyerekek az elsık, de a finanszírozásról is gondoskodni
kell. Ha nem költözik ide egy gyerek, akkor nincs vita, egy elsı osztály indult volna. Most
egy gyerek miatt van a vita. A pénz most már véges. Nincs, elfogyott a tartalék is.
Az intézményvezetınek lehetısége van saját költségvetésén belül átcsoportosításra. Javasolja,
hogy így oldja meg saját hatáskörben. Nincs pénz, valahonnan el kell venni, ha a másikhoz
hozzá akarunk tenni. Másképp nem lehet, a költségvetés felborul. Ha az intézmény azt akarja,
hogy két elsı osztály legyen, akkor csoportosítson át máshonnan, ha minden pedagógust meg
akar tartani, minden pedagógusnak jár egyéb juttatás, csoportosítson át onnan, a gyerekek
érdekében az egyéb juttatások terhére, a jóváhagyott költségvetésen belül. Vagy a főnyíró elv
alapján mindenkinél vissza kell venni.
Besesek Béla PB elnök
Elhangzott egy javaslat, ami elgondolkodtató.
Mucsi László OMSB tag
Több évtizede nem látott olyan költségvetést, amelyben ne lett volna tisztességes tartalék.
Mennyi létszám szükséges 16 csoport és 4 napközis csoport elindításához?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A költségvetésben 4 létszámcsökkentés szerepel. 1 fınek megszőnt a munkaviszonya, a
határidı jár le, 1 fı felmentéssel távozott, 1 fı gyesen lévı átkerült az óvodába, így az
összlétszámot nem csökkentette.
Patkós Zsolt polgármester
Igazgató asszony örökölt problémákkal is küzd, amelyeket most rendbe tesz, mert korábban a
gyesen lévıket nem vették figyelembe a létszámnál, pedig kellett volna. Jelenleg 60 fı helyett
62 fı a létszám, 2 fıvel meghaladja július 1-tıl a költségvetésben engedélyezett létszámot.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Két fı októberben adja be nyugdíj iránti kérelmét. A 60 fı helyett 62 fı van, ennyi osztályhoz
kell ennyi pedagógus.
Varga Ferencné OMSB elnök
60 fıvel nem indítható el a 16 osztály + a napközi?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nem.
Mucsi László OMSB tag
Ha december 31-ig a jelenlegi létszám, 62 fı marad, akkor ez az ÁMK-nál mekkora
bérköltséget jelent?
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
Egy fı középkategóriás pedagógus évi bére és járulékai 3 millió forint, nyugdíj elıtt álló
esetén 4 millió forint.
Mucsi László OMSB tag
Kifejezetten kérték, hogy tisztességes, emberséges létszámleépítés legyen, ne kerüljön sor
direkt módszer alkalmazására, ne kelljen két fıt elküldeni, amikor 4 hónap múlva másik kettı
nyugdíjba megy. Ragaszkodik ehhez az elvhez.
Besesek Béla PB elnök
Nem kellene személyekben gondolkodni. Azt kell megvizsgálni, hogyan lehet a legkisebb kár
okozása mellett az oktatást finanszírozni a lehetı legmagasabb színvonal megtartásával. Nagy
problémának látja, hogy a sajátos nevelési igényő tanulókat bizottság állapítja meg, és nyolc
elsıs sajátos nevelési igényő gyerek van. Ha egy osztály indul, akkor egy pedagógusra a 26
gyerekbıl 8 problémás gyerek lesz.
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Ezeket a gyerekeket fejleszteni kell, a gyerekek jövıjének megalapozásáról van szó, nem
szabad, hogy csorbát szenvedjenek a többiek sem. Úgy gondolja, hogy két elsı osztályt
kellene indítani, inkább a +10 órát gondolná meg, amit a könyvtárosra kérnek.
Patkós Zsolt polgármester
Az még nincs benne. A belsı szakmai dolgokat bízzuk az intézményvezetıre. Ami fontos,
hogy 8 fı elindul az óvodából, akik fejlesztésre szorulnak. Már az óvodában elindul a
fejlesztés, vannak eredmények, vannak akik utolérik társaikat. Lehet, hogy most még tudjuk
finanszírozni, de jövıre nem lesz pénz. Július 1-jétıl 60 fınek kellene lennie, ha e helyett 62
fı lesz a létszám, nem biztos, hogy ezt ki tudjuk finanszírozni. Az ÁMK költségvetését, amit
a képviselı-testület rendeletben meghatározott, azt végre kell hajtani.
Zaka László PB tag
A sajátos nevelési igényő gyermekeket meg kell erısíteni, ez igaz, de van olyan pedagógus az
intézményben, akinek nincs osztálya, csak a fejlesztı pedagógusi munkakört tölti be. Akinek
meghatározott órája ott van a sajátos nevelési igényő gyerekek mellett. Ha egyszer elindul a
két elsı osztály, az elmúlt évek tapasztalatai alapján tudja, hogy késıbb osztályt összevonni
nagyon nehéz, akkor arra kell számítani, hogy ez 8 évre szóló döntés lesz.
Attól tart, hogy majd a pedagógusok alapbérét nem tudjuk kifizetni. Akkor lesz probléma.
Oláh László OMSB tag
Azt a helyzetet nem néztük meg, hogy más településrıl költöztessünk ide gyerekes családot.
Besesek Béla PB elnök
Ez nincs elıkészítve. Itt nem is arról van szó. Amirıl hallottunk, ott azért költöztettek a
településre családot, mert az volt a kérdés, hogy megszőnik az iskola vagy nem. Itt az a
helyzet, hogy tudjuk-e finanszírozni. Az állami normatíva lecsökken, plusz bevétel nincs. Ha
idejönne 3-4 család, az semmit nem oldana meg abból, hogy több pedagógust alkalmazunk.
Oláh László OMSB tag
Ha két embert elküldenek, végkielégítést kell fizetni, többe kerül.
Besesek Béla PB elnök
Megmarad két ember bére.
Patkós Zsolt polgármester
Pályázni is lehet létszámcsökkentés költségeinek fedezetére, abban az évben valóban
költséget jelent, de az utána következı években 2 ember bére és járulékai megmarad.
Varga Ferencné OMSB elnök
Hány fıvel lehet elindítani a 16 osztályt, hány fı az, ami belefér az ÁMK költségvetésébe?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
61 fıvel. Ebben az évben meg tudja oldani a költségvetésbıl.
Zaka László PB tag
Az intézmény tárgyalja meg, hogy mi az a megoldás, hogyan lehet a legkisebb fájdalommal a
belsı átszervezésbıl a legjobbat kihozni, az ÁMK részére jóváhagyott költségvetésen belül és
a gyerekek érdekét nézve elindítani a két 13 fıs elsı osztályt. A költségvetés jelenleg
egyensúlyban van, azt nem lehet felborítani többletköltségekkel.
Patkós Zsolt polgármester
Nagyon nehéz dönteni. Jövıre ugyanilyen probléma lesz, csak akkor nem 9, hanem 12 millió
hiányzik majd. Régen 80-20 % volt az arány a normatíva és a hozzátett önkormányzati
finanszírozás között, majd 70-30 %, lassan 50-50 %-nál leszünk. Felhívja a figyelmet arra,
hogy a következı év indítása nem arról fog szólni, hogy hány embert tudunk felvenni, hanem
épp ellenkezıleg, megint létszámot kell csökkenteni.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Lépcsızetes leépítésekre törekszünk. Hiba volt a költségvetésben februárban 60 fıt
meghatározni, most már látszik. Nem tudja a létszámot tovább csökkenteni.
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Patkós Zsolt polgármester
Két fı létszámcsökkentés valósult meg. A következı évben még nagyobb lesz a probléma.
Most el kell kezdeni a tudatos belsı továbbképzéseket (már 2-3 évvel ezelıtt kellett volna),
amikor látni lehet, hogy milyen szakos kolléga megy nyugdíjba, milyen belsı átképzésre van
szükség a létszám megtartása érdekében. Ezeket a dolgokat a pedagógusoknak is, az
intézményvezetınek is látni kellett volna. Az intézményvezetı 2 fıvel csökkentette a
létszámot. Amit látunk az országban, sajnos be fog győrőzni hozzánk.
Varga Ferencné OMSB elnök
Három fıvel, mert egy pedagógus átkerült az óvodához, az óvodából pedig 1 fı elment.
Patkós Zsolt polgármester
Két fıvel. Az összlétszámot ez nem érintette. Korábbi problémák is most jelentkeztek, hogy a
gyesen lévıt nem vették számításba, holott ı is ugyanúgy beletartozik az összlétszámba.
Zaka László PB tag
Hogyan alakul a következı évben a gyereklétszám, hány elsı osztály fog indulni, mi várható
a 2008/2009-es tanévben és az utána következıben? Ez nagyon fontos dolog, ez a
létszámleépítés függvénye lehet.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A 2008/2009-es tanévben az óvoda kimutatása alapján két elsı osztály fog indulni.
Varga Ferencné OMSB elnök
Erre az évre egy elsı osztályt prognosztizáltak, amibıl idı közben kettı lett. Jövıre két elsı
osztályt prognosztizálnak, utána pedig egyet.
Patkós Zsolt polgármester
Olyan döntést kell hozni, ami nyolc évre szól, késıbb problémát jelent osztályok összevonása.
Besesek Béla PB elnök
Ha elindul a két elsı osztály a 8 sajátos nevelési igényő tanulóval, akikbıl sikerül 3-4-et
felzárkóztatni, akkor a következı tanévben össze lehet a két osztályt vonni?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Egy év alatt ez nem fog sikerülni.
Mucsi László OMSB tag
Volt már összevonásra példa, egyszer három elsı osztály indult, késıbb került összevonásra
úgy, hogy két osztály lett. Ez komoly problémát okozott, és nem volt köztük ennyi sajátos
nevelési igényő tanuló. A gyerekek esélye nagyobb, ha az elsı 2-3 évet nagyobb figyelemmel
oktatjuk, kisebb létszámú csoportban, még ha késıbb össze is lesz vonva. Nagyon nagy gond,
hogy a gyengébb képességő gyerekek a jóktól is elveszik az esélyt. Nem tudnak a többivel
együtt haladni.
Varga Ferencné OMSB elnök
Régebben nem volt 13-14 fıs osztály. Általában 20 fı felett volt mindig. Kevesli az iskolai 13
fıs csoportlétszámot az óvodai 24-26-28 fıs csoportlétszámokhoz képest, ahol még az
alapvetı dolgokhoz is minden egyes gyereknek segítség kell, az iskolában már ilyenrıl nincs
szó, mások a feladatok. Félti az elsısöket, az alapok a legfontosabbak. A késıbbi
osztályösszevonás nehéz, kellemetlen a szülıket, gyerekeket érintı hátrányos döntést hozni. A
két osztály lenne jó, ha ideális lenne a pénzügyi helyzet. Mérlegre kell tenni, hogy a
költségvetés sérülése nélkül, minél kevesebb pénzbıl, hogyan lehet ezt megoldani.
Somogyi Gizella PB tag
Pénzügyileg a 9 millió forint hiányozni fog, hiába akarunk minden jót, de nem lehet.
Egyszerőbben megoldható lenne most egy elsı osztályt indítani, mint késıbb összevonni két
osztályt.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nagyon nehéz kimondani, hogy akkor még egy embert el kell küldeni. A túlórakeret terhére,
esetleges átcsoportosítással ebben az évben 1 fı bérét tudja finanszírozni.
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Besesek Béla PB elnök
Kettıt kellene elküldenie, ezek szerint 1 fı bérét saját költségvetésébıl tudja finanszírozni?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Ebben az évben igen.
Somogyi Gizella PB tag
A fejlesztı pedagógiai megsegítésre a kisebb gyerekeknek nagyobb szüksége van, lehet-e oda
többet átcsoportosítani?
Vincze Jánosné jegyzı
A szakértıi bizottság által meghatározott gyerekek a bizottság által javasolt óraszámú
(általában heti 2 óra) megsegítést megkapják, csak nem az osztályfınöktıl, hanem óraadó
tanártól, olyan külön pedagógustól, akinek erre végzettsége van.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A sajátos nevelési igényő tanulók nagy száma miatt nagyon nehéz megvalósítani azt, hogy az
osztály együtt haladjon. Elsıben a differenciálást a legnehezebb megvalósítani.
Zaka László PB tag
Ha két osztály indul, akkor egy pedagógusra 13 gyerek jut, így már lesz elég ideje a sajátos
nevelési igényő tanulókra is, így is kötelezı a fejlesztı pedagógus alkalmazása külön?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, ez elı van írva.
Zaka László PB tag
Itt a probléma.
Mucsi László OMSB tag
Ha a gazdasági helyzet nagy létszámú osztályok létrehozására kényszerít kevés pedagógussal,
ez nem a gyerekek érdekét szolgálja. Akkor a tehetısebb szülık elviszik gyerekeiket innen 6
vagy 8 osztályos gimnáziumba, még jobban csökkenni fog a létszám. Elérjük, hogy
kettészakad a tanulóifjúság rétege.
Besesek Béla PB elnök
Az jó megoldás-e, hogyha 16 osztály indul 61 fıvel, a költségvetéshez képest + 1 fı bérét
kigazdálkodja az intézmény?
Patkós Zsolt polgármester
A képviselı-testületi ülésre dolgozza ki az intézmény, hogyan tudja ezt megvalósítani.
Mucsi László OMSB tag
Szakmailag ez a legkisebb rossz.
Zaka László PB tag
Önálló költségvetésbıl gazdálkodó intézményrıl van szó, van abban a költségvetésben annyi
plusz, hogy belefér. Le kell ülni a szakszervezettel és közakarattal egyezségre kell jutni. Ha
megmarad a 61 fı, meg kell oldani.
Besesek Béla PB elnök
A költségvetésben módosítani kell a létszámot 61 fıre.
Zaka László PB tag
Nincs honnan finanszírozni a + 1 fıt. Igazgató asszony vállalta, hogy saját költségvetésébıl
megoldja.
A költségvetés egyensúlyát nem lehet felborítani. Most tanévrıl beszélünk. De a költségvetési
évet nézve azt mondja, hogy sem ebben az évben, sem a 2008-as költségvetésben nem járhat
többletfinanszírozással a + 1 fı.
Besesek Béla PB elnök
Javasolja, hogy igazgató asszony dolgozza ki a képviselı-testület ülésére, hogy 61 fıvel 16
osztállyal hogyan tud indulni a következı tanév az ÁMK jóváhagyott költségvetésének
változatlanul hagyása mellett és a 2008-as költségvetésben sem járhat többletköltséggel.
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A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
24/2007.(VI.28.)PBH.
A 2007/2008-as tanév indításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a 2007/2008-as tanév 16 osztállyal, 61 fı létszámkerettel
induljon a 2007. évi költségvetés változatlanul hagyása mellett és a 2008-as költségvetésben
sem járhat többletköltséggel, amennyiben a képviselı-testületi ülésre az intézmény
kidolgozza, hogy ez lehetséges.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

Ezután a két bizottság külön-külön teremben folytatta az ülést.
Távoztak a Pénzügyi Bizottság ülésérıl: Varga Ferencné, Nyerges Zoltán, Mucsi László,
Balasi Anna, Oláh László, Szabóné Szatmári Katalin, Vincze Jánosné és Mezeiné
Forczek Zsanett.
Tóthné Horváth Emília megérkezett az ülésre.
NAPIREND
2. Elıterjesztés …./2007.(….) rendeletre a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 10/2000.(IV.26.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
Elıadó: Tóthné Horváth Emília szoc.ügyintézı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
Felkérte az ügyintézıt az elıterjesztésre.
Tóthné Horváth Emília szoc.ügyintézı
Részletesen leírta az elıterjesztésben a paragrafusok indoklását. Megindokolta, hogy nincs
szükség minden esetben környezettanulmány készítésére, csak olyan esetekben kell kimenni,
amikor indokolt pld: lakásfenntartási támogatási kérelem esetén.
Jogszabályi elıírás miatt szükséges módosítani az aktív korú nem foglalkoztatott
együttmőködési kötelezettségére vonatkozó határnapot.
A méltányossági közgyógyellátás feltételeinek változására azért van szükség, mert a jelenlegi
feltételek mellett nagyon kevesen kaphatnak ilyen címen ellátást (19 kérelmezıbıl 3).
Többletköltséget várhatóan nem okoz, mert emelkedésével egy idıben az átmeneti segély
kérelmek valószínőleg csökkenni fognak.
Besesek Béla PB elnök
Jelentısebb pénzügyi hatása nincs, ezért elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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25/2007.(VI.28.)PBH.
Pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
10/2000.(IV.26.) sz. rendelet módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
3. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Zrt. veszteségének pótlására vonatkozó
részvényesi pótbefizetési kötelezettség teljesítésérıl
Elıadó: Besesek Béla elnök
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
Felkérte a polgármestert a napirend ismertetésére.
Patkós Zsolt polgármester
A Zrt-nek 26 millió forintos vesztesége keletkezett, ebbıl a részvényeink arányában a Szank
községre jutó 133 ezer forint összeget a Homokhátsági Hulladékkezelı Kft. átvállalta. Az
errıl szóló megállapodást mellékeltük. Abban az esetben, ha a hulladékkezelési feladatokat a
Kft. fogja ellátni a megnyíló projekt kapcsán, akkor ez a 133 ezer forintos többletbefizetés
bennünket egyáltalán nem terhel. Ha nem ı kapja a szolgáltatási szerzıdést, akkor március
30-ig ki kell fizetnünk kamatmentesen, nem az idei költségvetést terheli.
Zaka László PB tag
A Zrt. Felügyelı Bizottságának tagja volt a korábbi években. A veszteség a beszerzett
eszközök miatt keletkezett. Az eszközök bérbeadását egy miniszteri rendelet kizárta. Ezért a
veszteség a részvényeseket terheli. Javasolja az elıterjesztés elfogadását.
Besesek Béla PB elnök
Korábban kérte, hogy a bizottság átfogó tájékoztatást kapjon az egész hulladékgazdálkodási
projekttel kapcsolatban, ez a mai napig nem történt meg.
Zaka László PB tag
A konzorcium egy laza társulás, 82 település szövetsége. Az egész projekt végrehajtásához
szolgáltatót kellett létrehozni. A nemzetközi tender kiírását elkerülendı a többségében
önkormányzati tulajdonú Rt-t a törvényi módosítások miatt 100 %-ban önkormányzati
tulajdonúvá kellett alakítani, így nem kell közbeszerzést kiírni. Ahhoz, hogy az egész projekt
megvalósítására pályázni tudjunk, rendelkezni kellett gépekkel. A géptender sikeres volt, az
eszközök beszerzésre kerültek. A nagy projekt finanszírozási aránya: Brüsszel: 75 %, Magyar
Állam: 15 %, önkormányzatok: 10 %.
A hulladékszállítási díj megállapítása önkormányzati hatáskör. A díjat az Rt. javaslatára az
önkormányzat állapítja meg. Belekerült a megállapodásba az egységes tarifa, tehát minden
településen ugyanannyiba került az azonos mennyiségő szemét elszállítása.
Ezen túl részletesen ismertette a Zrt. és konzorcium mőködését.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
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A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
26/2007.(VI.28.)PBH.
Homokhátsági Regionális Zrt. veszteségének pótlására
részvényesi pótbefizetési kötelezettség teljesítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a Homokhátsági Regionális Zrt. veszteségének pótlására
részvényesi pótbefizetési kötelezettség teljesítésérıl szóló határozatot az elıterjesztés szerint
fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
4. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Zrt. részvényeinek átruházásával kapcsolatos
elıvásárlási jogról lemondás
Elıadó: Besesek Béla elnök
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Ez az elıterjesztés a Zrt-ben eddig részvényekkel rendelkezı három Kft. részvényeinek
kivásárlásáról szól. A kivásárlást Szank község nem kívánja magára vállalni, nem kíván több
részesedést a Zrt-ben. Ezért javasolja az elıvásárlási jogról történı lemondást. Így majd
lehetıvé válik, hogy a Zrt. közbeszerzési eljárás nélkül tudja majd a hulladékszállítást
megvalósítani ezen a 82 településen.
Zaka László PB tag
Nincs értelme az önkormányzatnak milliókat beleölni a részvények megvásárlásába, erre
lehetıségünk sincs.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
27/2007.(VI.28.)PBH.
Homokhátsági Regionális Zrt. részvényeinek
átruházásával kapcsolatos elıvásárlási jogról lemondás
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a Homokhátsági Regionális Zrt. részvényeinek átruházásával
kapcsolatos elıvásárlási jogról történı lemondásról szóló határozatot az elıterjesztés szerint
fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
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NAPIREND
5. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Zrt. kijelölése a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Projekt kereteiben megvalósuló hulladékgazdálkodási rendszer
közszolgáltató feladatainak ellátására
Elıadó: Besesek Béla elnök
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A határozat-tervezet elvi nyilatkozat. Arról szól, hogy Szank község abban az esetben, ha
megvalósul a szilárd hulladéklerakó, ha a Zrt. képes lesz a hulladékok beszállítására, akkor a
Zrt-vel kíván a hulladékbeszállításra vonatkozóan szerzıdést kötni. A konzorciumi
megállapodásnak is része volt, hogy a települések azon lesznek, a Zrt. lássa el vagy láttassa el
valamilyen céggel a feladatot.
Zaka László PB tag
Elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
28/2007.(VI.28.)PBH.
Homokhátsági Regionális Zrt. kijelölése
közszolgáltató feladatainak ellátására
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy Homokhátsági Regionális Zrt. kijelölésérıl szóló közszolgáltató
feladatainak ellátására vonatkozó határozatot az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
6. Elıterjesztés gépjármő vásárlására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az Alapszolgáltatási Központ használatában van a Fiat Fiorino gépjármő, amely a
tanyagondnoki szolgálat bejelentett gépjármőve. A Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és
Móricgát Alapítvány tulajdonában van, üzemeltetésre kaptuk meg. Javasolja, hogy
tulajdonjogilag rendezzük le a gépjármő sorsát. A felújítás költsége a tavalyi évben 350 e Ftot meghaladó volt. Ha majd pályázat lesz kiírva a tanyagondnoki szolgálatok gépjármő
cseréjére, akkor tulajdonjogilag a miénk kell, hogy legyen.
Besesek Béla PB elnök
Ha lesz rá lehetıség, hogy pályázattal lecseréljük, akkor ki kell használni. Kb. ennyi a piaci
értéke is.
Tabajdi Gábor PB tag
Honnan lesz erre a vásárlásra a forrás?
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Patkós Zsolt polgármester
Az intézményi étkeztetésbıl származó többletbevételekbıl.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a gépjármő
megvásárlását.
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
29/2007.(VI.28.)PBH.
Gépjármő vásárlásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy vásárolja meg a Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és Móricgát
Alapítvány tulajdonában lévı GBU-499 forgalmi rendszámú Fiat Fiorino gépjármővet bruttó
200.000.- Ft-ért.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
7. Elıterjesztés Árpád utcai lakosok kérelmére utcabál támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Az Árpád utcai utcaközösség kérte a képviselı-testülettıl, hogy a tavalyi utcabál mintájára
idén is meg szeretnék rendezni az Árpád utcában az utcabálat. Ehhez 50 ezer forint támogatást
kérnek.
Besesek Béla PB elnök
Nem tudunk támogatást nyújtani, nincs rá fedezet.
Zaka László PB tag
Ezt nem lehet felvállalni, mert ezen az alapon az összes többi utca is kérelmezheti, ezt az
önkormányzat nem tudja biztosítani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
30/2007.(VI.28.)PBH.
Árpád utcai utcabál támogatásának
elutasításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy az Árpád utca lakói által szervezett utcabálat ne támogassa, mert
a 2007. évi költségvetésben nincs rá fedezet.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17 órakor bezárta az ülést.
K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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