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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 
JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2007. október 1-jén 14 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak: Besesek Béla elnök 
 Tabajdi Gábor és 
 Somogyi Gizella bizottsági tagok  

Patkós Zsolt polgármester 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Turi Mária Alapsz.Kp.vez. 

 
Besesek Béla PB elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı 
bizottsági tagból 3 fı jelen van. Zaka László és Mihalik Ferencné elıre jelezték 
távolmaradásukat az ülésrıl. 
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.  
Patkós Zsolt polgármester 
Szeretné, ha a most kiosztott elıterjesztést is megtárgyalná a bizottság. Az elıterjesztés 
pénzügyi tárgyú és annak a következménye, hogy az elmúlt képviselı-testületi ülésen az 
átcsoportosítás lehetıségét a képviselı-testület megvonta a polgármestertıl. Minden egyes 
pénzügyi tárgyú elıterjesztés, amelyre nincsen elıirányzat (jó néhány van ilyen) az egy 
pénzügyi bizottsági elıterjesztés után rendkívüli képviselı-testületi ülés elé fog kerülni. 
Besesek Béla elnök 
Ez az elıterjesztés felvehetı-e így napirendre, megfelel-e az SZMSZ módosításnak? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Azért került ez így külön elıterjesztésre, mert kiment a meghívó és a rendeletmódosítás, 
amelybe az összegyőjtött kérelmek már belekerültek. Ez a számla a mai napon érkezett, 
sürgısségi indítványnak tekinthetı, mert ezt ma kellett volna kifizetni, készpénzes számlát 
hozott a vállalkozó és nem tudjuk teljesíteni a kifizetést. Módosító indítvány, ma érkezett a 
számla, nem tudjuk teljesíteni kifizetést. Ez nincs beépítve most a rendeletmódosításba, ami a 
bizottság elé került. 
A bizottság egyetértett a napirend felvételével. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Elıterjesztés …../2007.(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2007. évi  
    költségvetésérıl szóló 5/2007.(II.15.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Elıterjesztés pótelıirányzat engedélyezésére kémény javítására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
1. Elıterjesztés …../2007.(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2007. évi  
    költségvetésérıl szóló 5/2007.(II.15.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Besesek Béla elnök 
Miért vált szükségessé alig két héttel a képviselı-testületi ülés után, hogy ismét rendeletet 
módosítsunk ilyen 10 milliós nagyságrendben? 
Patkós Zsolt polgármester 
Elsı félévi változások átvezetése volt az elmúlt képviselı-testületi ülésen a költségvetési 
rendeletmódosítással összefüggésben a képviselık és a Pénzügyi Bizottság elıtt. Ezek a 
módosítások, változások az elsı félévben lekövetett és már bekövetkezett módosulásokat 
tartalmazták, amely vonatkozásában a beszámoló is tájékoztatta a Pénzügyi Bizottságot és a 
képviselı-testületet. A képviselı-testület ülésén egyéni képviselıi indítványra – mivel 
bizottsági támogatást nem kapott ez a javaslat -, Besesek képviselı úr javasolta, hogy kerüljön 
ki a költségvetési rendelet 10 §-ból a polgármester átcsoportosítási lehetısége. Ennek a 
következménye lett az, hogy azokat a módosításokat, amelyek idıközben, június 30-tól a 
rendelet kihirdetéséig bekövetkeztek, és nem volt rá elıirányzat, át kellett vezetni a 
költségvetési rendeleten. Azokat a változásokat is át kellett vezetni, amelyek az elsı félév 
után kerültek kiközlésre, a bevételek növekedése egy-egy szakfeladat esetében. Ennek 
következtében kerül sor a költségvetési rendelet módosításra, de már ez sem jó költségvetési 
rendelet, mert már a bizottság elé került a 74.400,-Ft-ról szóló számla, amely 
pótelıirányzatként meg kell, hogy jelenjen majd a szolgálati lakások karbantartása fejezetnél. 
Tehát minden egyes olyan esetben ahol nincs nevesítve a költségvetési rendeletben erre 
vonatkozóan forrás, a képviselı-testület csak úgy adhat felhatalmazást, ha rendeletet módosít. 
A rendelet-módosításnak pedig ez a mostani a következı lépése. A változások az 
intézményekkel egyeztetettek és tartalmazzák az eddig tudomásunkra  jutott tételeket. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Nem egészen, ennyit építettünk most bele, majd folytatjuk tovább, mert a könyvelés 1-2 
hónapos csúszással van a valósághoz képest. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elmúlt két hónap tudomásunkra jutott, költségvetésileg alátámasztott módosításai vannak 
ebben a rendelet-módosításban és a Szociális Bizottság átcsoportosítási kérelme. Az összes 
olyan nem várt és nem betervezett költség, amire nincs költségvetési fejezet, ezek mind 
költségvetési rendelet-módosítást igényelnek a következı idıben. Soronként kérdezni lehet. 
Besesek Béla elnök 
Szociális Bizottság kérelme nem oldható meg úgy, azt tudta szociális bizottsági tagsága okán, 
hogy a szociális sorok átjárhatók egymás között. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ha a polgármester úrnak van átcsoportosítási lehetısége a két ülés között, ı ezt saját 
hatáskörben megteheti. Majd utána a rendelet módosításakor beemelésre kerül. Most ı ezt 
nem teheti meg, hogy az egyik szociális ellátásból a másikba átcsoportosítson saját 
hatáskörben, ezért a Pénzügyi Bizottságnak és a képviselı-testületnek tárgyalnia kell.  
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Igyekeznek a segélyeket pontosan tervezni, korábban ez mindig úgy történt, hogy az utolsó 
decemberi rendelet-módosításkor a tényleges segélyosztásnak megfelelıen végrehajtották a 
szükséges korrekciókat a szociális kiadások elıirányzatai között. Ez a lehetıség megszőnt, 
ezért azonnal korrigálni kell a Szociális Bizottság döntései következtében.  
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Besesek Béla elnök 
Ez a korrekció lehetıséget ad a további munkához, vagy most akkor kéthetenként fogunk 
korrigálni? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Ezt elıre nem lehet megjósolni. 
Besesek Béla elnök 
Azért nagyjából meglehet, mert tudjuk melyik soron van túllépés és melyik soron nincs 
fölhasználás, ez már látszik.  
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Ennek oka a beiskolázási segélyek mértéke, a többi elıirányzaton belül van. Amikor az 
eredeti költségvetésben tervezett elıirányzat elfogy, akkor van szükség a rendelet-módosításra 
és azonnal, mert akkor tovább nem kifizethetı. 
Somogyi Gizella biz. tag 
Telekértékesítésnél -500 e, földterület értékesítésénél +700 e Ft szerepel. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
A költségvetés tervezésekor építési telek értékesítésérıl volt szó, errıl volt önkormányzati 
határozat, ez nem történt meg, viszont külterületi földterületek értékesítése igen.  
Patkós Zsolt polgármester 
Született képviselı-testületi döntés 500 e Ft + ÁFA összegben építési telek értékesítésérıl, de 
éppen azért, mert próbáljuk majd a Halasi utca sorházak területrészén a területmódosítást 
megvalósítani, a Haladás Tsz-el megpróbáljuk ezt az építési telket elcserélni és a 
közterületnek minısülı területeket, ezért nem realizálódott az 500 e Ft+ÁFA összeg. 
Besesek Béla elnök 
A csere miatt van a visszavonás, és a 700 e mibıl adódik? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Egyrészt a tavaly megkötött adásvételi szerzıdések idén realizálódott pénzügyi része, 
másrészt idén is történt önkormányzati ingatlanok értékesítése. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez az 5 forintos földekbıl származó bevétel. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Elek Tibornak is adtunk el területet, út volt és átminısítésre került. Majd lesz még most is, 
mert van bent erre vonatkozóan Elek Tibornak kérelme. 
Besesek Béla elnök 
A költségvetés készítésekor nem tudtuk ezt az összeget?  
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Nem. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem volt tervezhetı. 
Somogyi Gizella biz. tag 
Kis értékő tárgyi eszköz a közmunkaprogramnál 1.060 e Ft kiadások között szerepel. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az 1.060 e Ft csak átvezetésre kerül a mi költségvetésünkön, ugyanis a közmunka program 
államilag támogatott, a pályázat tartalmazta a bérre, járulékaira és az eszközbeszerzésekre 
vonatkozó költségvetési forrást, ezt mi megkaptuk és a foglalkoztatottak arányában a 
településeknek visszaosztottuk. Mi is részesedtünk belıle, de mivel gesztor önkormányzat 
volt a szanki, ezért a mi költségvetésünkön ment keresztül ez a többletbevétel. 
Besesek Béla elnök 
Mi ez a tárgyi eszköz, valami itt marad belıle, itt van a faluban, vagy oda lett adva valakinek? 
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Patkós Zsolt polgármester 
Ezek 100 e Ft alatt lévı kisértékő tárgyi eszközök, foglalkoztatott létszám arányában 
osztottuk szét ezt a keretet. Azoknál a településeknél maradt, akik befizették ennek az ÁFA 
részét. Ebbıl a pénzbıl 300 e Ft fölött van Szank része. Ezeknek az eszközöknek a 
bevételezésével a Közmunka Tanács felé el kellett számolnunk, mivel állami pályázatról van 
szó. Amit mi vásároltunk az itt marad, amit más település vásárolt az ott marad. De az ÁFÁ-t 
ami ezt terhelte, a pályázatból nem volt leépíthetı, azt a települések saját forrásból fizették ki. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Bevételek között is tervezésre került.  
Átadta a beszerzett eszközök listáját a bizottság elnökének. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ennek a pályázatnak köszönhetıen nem kellett eszközöket beszerezni ebben az évben. 
Besesek Béla elnök 
Felsorolta az eszközöket (motoros főnyíró, motoros aljnövényzet vágó, motoros sövényvágó, 
fejsze, balta, gereblye, lapát, csákány, talicska, metszıolló, locsolócsı, stb.) amelyeknek az 
értéke 590.508 Ft ÁFÁ-val együtt összesen.  
Patkós Zsolt polgármester 
Harminc embert foglalkoztattunk összesen, ebbıl 14 fı volt szanki, a foglalkoztatottak 
arányában osztottuk el.  
Besesek Béla elnök 
Az 1.060 e Ft a mi költségvetésünkben szerepel kiadásként. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
A közmunkaprogramban a bevételnél eddig 7811 e Ft központi támogatás szerepel, ennyit 
kaptunk a Munkaügyi Tanácstól, mert az utolsó utalás még nem történt meg. A kisértékő 
tárgyi eszközöket ebbıl vásároltuk, létszámarányosan, a munkások arányában osztottuk szét a 
települések között. A pályázatba a számlákat terhelı ÁFA összegek saját erıként kerültek 
beállításra, ezért a települések a saját kisértékő tárgyi eszközeikre esı ÁFÁ-t megfizették, a 
szanki önkormányzatnak ez pénzébe nem került. 
Patkós Zsolt polgármester 
A bevételek szinkronban vannak a kiadásokkal, mert a közmunkaprogram vonatkozásában 
egyetlenegy kiadásunk volt az 590 e Ft-ot terhelı ÁFA, az volt a szanki saját erı.  
Besesek Béla elnök 
A kiadási oldalon 1.060 e Ft szerepel. Ennyi eszköz nincs a birtokunkban.  
Nagy Klára vezetı tanácsos 
A többi településeken vannak, Csólyospáloson, Kömpöcön, Kiskunmajsán. 
Besesek Béla elnök 
És ha befejezıdik a közmunkaprogram? 
Patkós Zsolt polgármester 
Befejezıdött, elszámoltunk. 
Besesek Béla elnök 
Miért nálunk szerepel kiadásként? 
Patkós Zsolt polgármester 
Mi kaptuk a pénzt, a bevételt is mi kaptuk, mi voltunk a gesztortelepülés.  
Besesek Béla elnök 
Nekünk van ÁFA nélkül 490 e Ft értékő eszközünk, és a másik durván 500 e Ft értékő eszköz 
a többi településen van, de a mi költségvetésünkben szerepel kiadásként.  
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Az eszközök átadásra kerültek a településeknek. Ezek kisértékő tárgyi eszközök. Ezt a 
pályázatot nem községünk pályázta, hanem a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás és a 
többi településnek is részesülnie kell a kisértékő tárgyi eszközökbıl.  
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Mi csak gesztortelepülés voltunk, a bevételi oldalon a támogatást a Közmunka Tanácstól 
megkaptuk. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jegyzıkönyvileg átadtuk ezeket az eszközöket. A számlákkal mi számoltunk el, a nevünkre 
szóltak a számlák, amit Kömpöc, Kiskunmajsa, Csólyospálos vásárolt és térítésmentesen 
átadtuk a településeknek az eszközöket. 
Besesek Béla elnök 
Minden érthetı, de az nem, hogy miért nálunk szerepel kiadásként, amikor nem a mienk az 
eszköz. 
Somogyi Gizella biz.tag 
Mi nevünkön volt a számla, mi kaptuk a támogatást is. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
A Munkaügyi Tanácstól megkaptuk ezt a pénzösszeget és ebbıl a többi település is kellett, 
hogy részesedjen. Az ÁFA saját erı összeget pedig megfizették a mi részünkre. 
Besesek Béla elnök 
A többi település hogyan veszi számba ezeket az eszközöknek, honnan van az nekik? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Jegyzıkönyvileg átadtuk részükre, ık pedig mennyiségileg veszik számba és úgy tartják 
nyilván a kisértékő tárgyi eszközökre vonatkozó szabályok szerint. 
Somogyi Gizella biz. tag 
A szociális segélyeknél bennmaradt 850 e Ft aktív korúak rendszeres szociális segélye. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Az aktív korúak rendszeres szociális segélyébıl csoportosítottuk át a többi szociális segélyre a 
pénzösszegeket, azért tudtuk ezt megtenni, elıre nem volt látható, hogy aktív korú szociális 
segély elıirányzaton maradvány lesz, ez annak köszönhetı, hogy a közmunkaprogramban 
foglalkoztatottaknak nem kellett addig a segélyt fizetni. Az átmeneti segélyre innen 
csoportosítottunk át. 
Besesek Béla elnök 
Mi ez a Hópihe meg Életmentés Alapítvány, ilyen támogatásokat nem szavaztak meg, igaz 
jelentéktelen az összeg. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez így van. Két alapítvány kért hirtelen és gyorsan támogatást, régóta volt kapcsolata az 
önkormányzatnak velük, nyomon következı a pénz sorsa, arra költik, amire kérik. Az egyik 
egy rákos gyermek kezeléséhez kért támogatást, a másik egy gyermek életmentı eszköz 
támogatása volt. Saját hatáskörben 5-5 e Ft-tal a két alapítvány támogatását megtette. Nem 
gondolta, hogy a képviselı-testület ezt tárgyalni szeretné. Az alapítványok képviselıi 
mondták, hogy nem kérnek sokat, minden kis összegő támogatás is fontos. 
A rendelet-módosításban minden költség benne van.  
Besesek Béla elnök 
Táborozó gyermekek támogatása 69 e Ft-os plusszal járt, ennyivel kaptak többet? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Nem, az összesbıl 69 e Ft realizálódott, ennyit fizettünk ki. 
Besesek Béla elnök 
Túlléptük a keretet. 
Patkós Zsolt polgármester 
114 e Ft-ról szólt a döntés. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Igen, de még egy tábor nem számolt el, 69 e Ft van lekönyvelve. A következı rendelet-
módosításkor kerül módosításra. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A számlákat, a könyvelést próbálta követni a módosítás. A 114 e Ft föl van használva, a 
következı rendelet-módosításkor jelenik meg. 
Besesek Béla elnök 
Ezeket most nem kellene módosítani 64 e-re, de közben tudjuk, hogy 114 e Ft-ot költöttünk. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
De kell módosítani a legutóbbi képviselı-testületi ülésen született döntés miatt és a 
továbbiakban már mindig így kell csinálni. Ez ideig a polgármester úr saját hatáskörben 
döntött az átcsoportosításról. 
Besesek Béla elnök 
De itt nem kell átcsoportosítani, az eredeti rendeletben meg volt határozva 100 e Ft. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ennek nem volt elıirányzata. Egy határozatot hozott a képviselı-testület, amelyben 
felhatalmazta az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottságot, hogy 100 e Ft-ot (aminek nem 
volt elıirányzata) szétoszthat táborozó gyermekek támogatására. A bizottság pályázatot írt ki 
és saját hatáskörben szétosztotta a 100 e Ft-ot, amit túl is léptek 14 e Ft-tal. Ennek nem volt 
elıirányzata, nem volt benne az eredeti költségvetésben. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Nem volt elıirányzata, a támogatások tartalékát a felhasználás arányában kell mindig 
módosítani. 
Besesek Béla elnök 
Baptista Egyház támogatását már tárgyalták a múltkor, a költségvetés módosult 200 e Ft-tal. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Nem. Most került bele 200 e Ft. 
Besesek Béla elnök 
A szociális ellátások sornál az átmeneti segély, gyermekvédelmi támogatás stb. ezek a 
pillanatnyi helyzetnek megfelelı módosítások? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Egy kicsi tartalékkal igen. Ennyit kért a bizottság. A Szociális Bizottság határozata alapján 
történt a módosítás. A pénzbeli gyermekvédelmi támogatás a gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülık részére egyszeri pénzbeli támogatás volt a nyáron, amelynek a 
bevételét is megkaptuk a bevételek között. 
Besesek Béla elnök 
Ingyenes tankönyvet nem adtunk az általános iskolásoknak. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem adtunk, de kaptak. Az állami normatívába be volt építve kötött felhasználású támogatás, 
csak erre lehetett felhasználni, intézményen belül történik ennek a normatívának a fölosztása. 
Besesek Béla elnök 
Nem mindenki kapott? 
Patkós Zsolt polgármester 
Aki jogosult ingyen tankönyvre, a jogosultsági szabályoknak megfelel, és ezt az intézmény 
vezetıje vizsgálja, mindenki megkapja, meg kell, hogy kapja. Ez nem lehetıség, ez egy 
jogalkalmazás. 
Besesek Béla elnök 
Ez a költségvetésünkben nem is szerepel? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Az állami normatívát mi kapjuk. Az ÁMK eredeti költségvetésében kerül megtervezésre az 
ingyenes tankönyv kiadása. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Van most változás, aki egyedülálló, eddig kapott ingyenes tankönyvet, most a törvény kizárja. 
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Besesek Béla elnök 
Szociális Bizottság üléseirıl tudja, hogy nem adtunk ingyen tankönyvet az általános 
iskolásoknak. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Tankönyv támogatást adott régen a Szociális Bizottság 2.000 Ft-ot gyerekenként, amikor 
megtehette. Volt ilyen. 
Besesek Béla elnök 
Arra tekintettel, hogy szőkösek a keretek, ezt megszüntettük, sıt a beiskolázási segélyt is, 
csak középiskolásoknak és fıiskolásoknak adtunk. Debreceni önkormányzati lapban látta, 
hogy normatíva szerint kapott minden gyerek 1.000,-Ft támogatást és a rászoruló gyerekek, 
akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek 9 vagy 10 ezret beiskolázásra. Ez nem 
debreceni kiadás volt, hanem az államtól kapott. Nekünk is kellett ilyet kapni.  
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Nem tud róla. Helyi rendelet lehet. 
Besesek Béla elnök 
Nem, állami támogatást kaptak. Mi kaptunk ilyet? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Nem. Nincs róla tudomása. 
Patkós Zsolt polgármester 
Minden normatívát igénybe veszünk, amire lehetıségünk van. Nem emlékszik ilyen jogcímre 
a költségvetési törvényben. Van tankönyvtámogatás kötött felhasználású normatívaként, de 
más beiskolázási támogatásról nem tud. 
Besesek Béla elnök 
A közmunkaprogram támogatására 7,8 millió forint nem volt még benne a 
költségvetésünkben? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Nem. A képviselı-testület döntött a közmunkaprogramról, kb. két hónappal késıbb kaptuk 
meg az elsı támogatási összeget, még egy összeg teljesítése hátra van. 
Patkós Zsolt polgármester 
Májustól történt szeptember 7-ig, az elszámolás megtörtént, a pénzügyi teljesítés van hátra. 
Besesek Béla elnök 
Ezt nem lehet egyszerre módosítani? Amit még nem kaptunk meg, de tudjuk, hogy meg 
fogjuk kapni. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Eddig lehetett, most már nem. 
Besesek Béla elnök 
Miért? 
Patkós Zsolt polgármester 
Ami nincs könyvelve, az nincs. 
Besesek Béla elnök 
Amikor költségvetési rendeletet alkotunk, akkor nincs egy fillérünk sem, majd kapjuk az 
állami támogatást, az nincs a zsebünkben és mégis rendeletet alkotunk. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Testületnek kell elfogadnia. Minden rendelet-módosítást a képviselı-testület fogad el. 
Besesek Béla elnök 
A képviselı-testület elfogadta, hogy közmunkaprogramra pályázunk és tudjuk is, hogy 
mennyi a pénzösszeg és mégis részletekben módosítunk. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Pályázatban szereplı tételeknél senki nem tudta hogyan tudunk elszámolni, milyen számlákat 
fogadnak el. Egy könyvvizsgáló kft. vizsgálja az egész elszámolást.  
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A bevételt számlával igényeljük az általunk beküldött számlák arányában. Elıre ezt nem tudja 
megmondani, hogy az általunk benyújtott elszámolást elfogadják-e, utána utalják a támogatást 
részünkre.  
Besesek Béla elnök 
Az egyéb mőködési bevételeknél 1.316 e Ft szerepel, ennyivel több jött be, mint ami be volt 
tervezve? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Ide tartoznak a továbbszámlázott telefondíjak, errıl az elızı ülésen már volt szó, bevételi és 
kiadási oldalon is szerepel, a hulladékgyőjtıket számláztuk tovább, ügyeleti vizitdíj 
beszedésre, ugyanazon idıpontban kifizetésre is került. 
Besesek Béla elnök 
Tehát ez nem tervezhetı pontosan és folyamatosan módosításra kerül. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Igen. 
Besesek Béla elnök 
Az utóbbi hónapok történései vannak itt átvezetve, mert az elızı módosítás a féléves állapotot 
tükrözte. 
Patkós Zsolt polgármester 
Aktuális módosításokat is jelent. Szociális Bizottság átcsoportosítási kérelme is benne van. 
Tabajdi Gábor biz.tag 
Az orvosi mőszer vásárlásnál hogy állunk? 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyik háziorvosi körzet jelezte és igénybe is vette az 500 e Ft-os támogatást. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
A költségvetés készítésekor két orvos jelezte igényét, 1 millió forintot terveztünk és 1 millió 
forint a saját erı rész, amelyet az orvosoknak kell befizetni. Az egyik orvos részérıl történt 
meg a felhasználás. 
Tabajdi Gábor biz.tag 
Az általános tartalék 708 e Ft, ez reális? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Nem, a testület a legutóbbi ülésén hozott már erre döntést, és a 74.400,-Ft pótelıirányzat is 
ennek a terhére fog történni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmúlt ülésen a rendırség támogatására született döntés, 50 e Ft mértékben az általános 
tartalék terhére, ezzel még nincs lecsökkentve. Minden egyes elıirányzattal nem rendelkezı 
összeg ebbıl történik levonásra. 
Tabajdi Gábor biz.tag 
A húsbolt eladásából származó összeg hová lett könyvelve? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Az elıterjesztés 8. oldalán, az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei között szerepel az 
önkormányzati ingatlan értékesítés 2.060 e Ft. 
Patkós Zsolt polgármester 
Településfejlesztési koncepciót vettünk belıle. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait. 
 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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38/2007.(X.01.)PBH. 
Költségvetési rendelet módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat és intézményei 2007. évi 
költségvetésérıl szóló 5/2007.(II.15.) sz. rendelet módosítását az elıterjesztés szerint. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés pótelıirányzat engedélyezésére kémény javítására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Somogyi Gizella biz.tag 
Melyik lakásról van szó? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Dávid Sándorné szolgálati lakása. 
Tabajdi Gábor biz.tag 
Teljesen vissza kellett bontani a kéményt? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen. Teljesen szabálytalan volt, nem volt béléscsövezve, gázzal volt üzemeltetve. 
Patkós Zsolt polgármester 
Felülvizsgálat során megállapították, hogy életveszélyes. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Mindenkivel megcsináltatják most, kötelezı. 
Patkós Zsolt polgármester 
A HALAS-THERMO megnézi a kéményeket, ha életveszélyessé nyilvánítják, kötelezı 
megcsinálni. 
Tabajdi Gábor biz.tag 
A jelenlegi jogszabályok szerint életveszélyes. 15 évvel ezelıtt még nem volt az, most 
életveszélyes. 
Besesek Béla elnök 
A pótelıirányzat a tartalékból lesz kifizetve, a 708 e Ft-ból. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen. 
Patkós Zsolt polgármester 
Valójában 658 e Ft-ból. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait. 
 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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39/2007.(X.01.)PBH. 
Kémény javítására pótelıirányzat engedélyezése 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy a Szank, Béke u. 33. sz. alatti szolgálati lakás kémény javítására 
74.400,-Ft pótelıirányzatot engedélyezzen a költségvetés általános tartaléka terhére az 
elıterjesztés szerint. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 15 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

   Besesek Béla 
        elnök 
 
 
 
 
 


