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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2007. október 9-én 14 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor
Zaka László
Somogyi Gizella és
Mihalik Ferencné bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára vezetı tanácsos
Turi Mária Alapsz.Kp.vez.
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
Besesek Béla PB elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı
bizottsági tagból mind az 5 fı jelen van.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.
Más javaslat nem hangzott el.
A PB 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
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 PB elnök
Felkérte a polgármestert a napirend elıterjesztésére.
Patkós Zsolt polgármester
A különbözı bevételi és kiadási jogcímek egyértelmően tartalmazzák a változások
átvezetését, amelyek a költségvetési rendelet módosítását tették szükségessé és lehetıvé.
A szükségességet a képviselı-testületi ülésen elhangzott módosítás indokolja. A másik pedig
az, hogy vannak olyan feladatok, amire nem volt elıirányzat, jogcím, az átcsoportosítási
lehetıség híján ezeket elızetesen engedélyeztetni kell, ez rendelet-módosítással történhet csak
meg. A bevételek tekintetében a feladatmutatóhoz kötött normatívák is átvezetésre kerülnek,
amelyet támogatásként kaptunk. Van egy jelentıs összegő növekedés a közhasznú
munkavállalók tekintetében. Ez tette lehetıvé, hogy a szociális támogatásoknál megtakarítás
képzıdött és a foglalkoztatás keretében a munka világához közelebb tudtunk hozni több
embert.
Az ÁMK vonatkozásában egy pótigény van.
Besesek Béla PB elnök
A bevételeknél van: hozzájárulás egyéb közoktatási nevelési feladatra 2.599 ezer, meg egyéb
hozzájárulás 4 millió. Ez nem volt tervezhetı? Mi ez?
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Nagy Klára vezetı tanácsos
Pótigénylést kértünk, az intézmény adatközlése alapján történt meg a normatíva igénylés
2006. novemberében és a napközis tanulók normatívája, valamint a kistelepülések támogatása
lemaradt az intézmény igénylésérıl, amit a július 15-i pótigénylésnél volt lehetıség igényelni.
Patkós Zsolt polgármester
A napközis tanulók esetében figyelmen kívül kellett eddig hagyni a tanulószobai ellátásban
részesülıket, most viszont már számításba kell, hogy kerüljenek, ugyanolyan normatíva
jogosultak és összegszerően is ugyanannyi támogatást kapnak.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Valamint a kistelepülések támogatása a 2006. novemberi igénylésnél még úgy volt a
költségvetési rendelet-tervezetben, hogy nem lesz ilyen támogatás és utána lett lehetıség
ennek az igénylésére.
Besesek Béla PB elnök
Ez tovább is van adva az ÁMK-nak?
Nagy Klára vezetı tanácsos
Az ÁMK költségvetésében megtervezésre került a napközis feladatok kiadása, önkormányzati
finanszírozásként adjuk át a részükre, a normatívát pedig mi igényeljük.
Besesek Béla PB elnök
Ez durván 6 és fél millió forint. A kiadások jelentkeztek egyébként is, ha ezt nem lehetett
volna pótlólag igényelni, akkor hiányunk keletkezik a költségvetésben?
Nagy Klára vezetı tanácsos
Vagy más bevételi forrásból kellett volna finanszírozni.
Mihalik Ferencné PB tag
Nem lett volna megvalósítható.
Besesek Béla PB elnök
A szociális ellátó rendszer mőködtetése miatti átcsoportosításoknál mindössze az aktív korúak
szociális segélyébıl 500 e Ft van átcsoportosítva az átmeneti segélyhez? Nem kellett több?
Más sorokat nem kellett változtatni?
Patkós Zsolt polgármester
Ismételten kevés lett az összeg a beiskolázási támogatásra, éppen ezért valahonnan biztosítani
kell az átcsoportosításhoz szükséges összeget. Ezt innen tudjuk megoldani.
Besesek Béla PB elnök
A többi soron nem lesz hiány?
Patkós Zsolt polgármester
Majd ha a kérelmek bejönnek, akkor tudjuk meg. Az elmúlt képviselı-testületi ülésen
elhangzott, hogy mindig volt lehetıség fejezeten belüli átcsoportosításra. Tehát a szociális
fejezeten belül a sorok között átcsoportosíthatott a polgármester, mivel most ez a lehetıség
sem adott, éppen ezért csak úgy lehet kötelezettséget vállalni, ha és amennyiben azon a
megfelelı soron pénzösszeg szerepel.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Az átcsoportosítást a Szociális Bizottság határozata alapján hajtottuk végre, nem kértek
többet.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.

PB 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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40/2007.(X.09.)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

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 14.30 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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