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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2007. október 30-án 14 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor
Mihalik Ferencné és
Somogyi Gizella bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
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. Zaka László jelezte távolmaradását az ülésrıl.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendbıl csak az 1. napirendet tárgyalja
meg a bizottság, mert idıközben olyan döntés született, hogy a pénzintézeti ajánlatokról
késıbbi idıpontban kerül megtárgyalásra.
Patkós Zsolt polgármester
Szeretné egyéb kérdések napirend keretében két témában a bizottság állásfoglalását kérni, a
közvilágítás további fejlesztésérıl és alapítványi támogatásról.
Más javaslat nem hangzott el.
Besesek Béla PB elnök
Szavazásra tette fel az 1. napirendi pontot a kiküldött meghívó szerint és 2. napirendként
Egyéb kérdések napirendi pont felvételét.
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés közvilágítási hálózat bıvítéséhez pótelıirányzat kérésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
2. Egyéb kérdések
Besesek Béla PB elnök
Megkérdezte van-e kiegészítés.
Patkós Zsolt polgármester
Módosítás van a kiküldött anyaghoz képest, a 15 e F + ÁFA helyett 20 e Ft + ÁFA a
kivitelezési ajánlat. Volt egy olyan kérés, hogy közvilágítást létesítsen az önkormányzat az
Izsáki úton, ami belterület, errıl korábban képviselı-testületi ülésen döntés született. A
meglévı lámpaoszlopokra ráhelyezik a közvilágítást. A DÉMÁSZ szakembere kijött és
megnézte, hogy ezeken az oszlopokon közvilágítási szál nincsen, de megoldják a problémát,
megvalósítják a fejlesztést. A sarok megvilágításához szükség van még egy oszlopra.
Leteszünk oda egy oszlopot, úgy tekintik, mintha meglévı oszlopról lenne szó, errıl szól az
elıterjesztés.
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
42/2007.(X.30.)PBH.
Közvilágítási hálózat bıvítésére pótelıirányzat
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a közvilágítási hálózat bıvítésére (1 db lámpaoszlop
elhelyezésére az Izsáki úton) 20.000,-Ft+ÁFA összeget biztosítson a 2007. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
2. Egyéb kérdések
A) Elıterjesztés közvilágítás fejlesztésére
Patkós Zsolt polgármester
Arról döntött a képviselı-testület, hogy 3 lámpatesttel szaporítjuk meg a közvilágítási lámpák
számát (Izsáki úton 2 db, Jókai utcában 1 db). A Küküllı utca folytatásában a Szılısoron
jelenleg is van mőködı közvilágítás. Háromoszloponként van közvilágítási lámpa. Az a kérés,
hogy kétoszloponként legyen. Ezt a kérést a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság
elnökével megbeszélte, támogatandónak ítélte. Ez azt jelenti, hogy le kellene szedni, át kell
rakni a lámpatesteket és még 2 lámpa kerülne fel pluszban. A leszereléseket és a
felszereléseket ingyen megcsinálják, 2 db lámpát kellene kifizetni. Kért ajánlatot, az öt
lámpára adták meg, amely összesen 210 e Ft + ÁFA, lámpánként kb. 43 e Ft lenne a
bekerülési költség. Háromról döntött a képviselı-testület, hogy a közvilágítási szerzıdés
keretében és nem egy összegben kívánja kifizetni. Ha a kérésnek eleget teszünk, kettıvel
megnöveljük, nıne a költség, de nem olyan nagyságrendő a fejlesztés, ami a
költségvetésünket nagyon megterhelné. Célszerő lenne egyben kezelni, ezért hozta most be.
Ezzel az 5 lámpatesttel a lakossági igényeknek eleget tudnánk tenni. Három család lakik ott,
akiknek a gyerekei kerékpárral járnak. Korán munkába járó fogalmazta meg a kérést a
gyerekes családok nevében is.
Besesek Béla PB elnök
Mennyivel növelné a már megszavazott költséget a két lámpa?
Patkós Zsolt polgármester
A bekerülési költség kb. 2 x 43 ezer Ft. Eddig a 3 lámpa kb. 128 e Ft-ba kerül, most az 5
lámpa 212 e Ft lenne. Ha egyszerre ki kellene fizetni, akkor 84 e Ft-ba kerülne. De mivel
beépítjük ezt a hosszú távú közvilágítási szerzıdésünkbe, nem azonnal fizetünk, lízing
konstrukcióban 10 év alatt, ezért a 47 e Ft 48 vagy 49 e Ft-ra növekedne és a konkrét
fogyasztás után természetesen fizetnünk kell a 2 x 36 watt után.
Besesek Béla PB elnök
Ha van a falunak sötét pontja, akkor azt ki kell világosítani.
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Az Arany János utca Rózsa utca sarkán van lámpa, de sötétségbe hagyja a Rózsa utca végét.
Gondoskodni kellene a megvilágításáról.
Somogyi Gizella PB tag
Támogatja az elıterjesztést, hogy ne legyenek sötét foltok.
Mihalik Ferencné PB tag
Virág utca folytatása ki van világítva, ott nincs ház egy sem, onnan le lehet szerelni, vagy
kivenni az égıt, hogy ne fogyasszon feleslegesen.
Tabajdi Gábor PB tag
Szép és Béke utcák keresztezıdésnél jobb oldalon van egy nagy betonoszlop, a földelı vas
csak fel van oda tekerve, azt el kellene ott ásni.
Patkós Zsolt polgármester
Megnézzük a Rózsa utcát, a Szép utca sarkánál a vasat és a Virág utca folytatásában a
közvilágítást.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel az Izsáki úton 2 db
lámpatest felszerelését.
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
43/2007.(X.30.)PBH.
Közvilágítási hálózat bıvítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a Küküllı utca folytatásában az Izsáki úton 2 db lámpatest
kerüljön felszerelésre a közvilágítási szolgáltatási szerzıdés keretében.
Hatalmazza fel a polgármestert a közvilágítási szolgáltatási szerzıdés aláírására.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
B) Elıterjesztés Szív Hangja Alapítvány támogatására
Patkós Zsolt polgármester
Kérés érkezett a Szív Hangja Alapítványtól, gyermek lélegeztetı készülék megvásárlásához
kérnek támogatást a Heim Pál Gyermekkórház részére. Ennek a bruttó vételára 2.336.000,-Ft.
Ez az alapítvány több gépet vásárolt már más kórházaknak is. A múlt rendelet-módosításban
két alapítványi támogatás is volt benne kétszer 5 ezer forint. Szerinte 10 e Ft-os gesztus értékő
támogatás az általános tartalék terhére nem olyan nagy összeg, hogy gondot okozna.
Tabajdi Gábor PB tag
Oda tartozunk a Heim Pál Gyermekkórházhoz.
Besesek Béla PB elnök
A szükséges eszközöket, gépeket miért nem lehet megvenni a társadalombiztosítás pénzébıl,
amit hosszú idın keresztül fizettünk, elvárnánk, hogy megfelelı eszközöket vásároljanak. Jó
volna, ha nem lenne belıle rendszer, hogy minden gépvásárláshoz támogatást kérnek, de ez
nem rajtunk múlik.
Vincze Jánosné jegyzı
A pénzösszeg felhasználásáról nem lehet igazolást kérni?
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Patkós Zsolt polgármester
Mindig szoktak küldeni elszámolást. A korábbi években is támogatta az önkormányzat a Szív
Hangja Alapítványt.
Besesek Béla PB elnök
Javasolta a Szív Hangja Alapítvány 10 ezer forintos támogatását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
44/2007.(X.30.)PBH.
Szív Hangja Alapítvány támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy 10.000,-Ft-tal támogassa a Szív Hangja Alapítványt a 2007. évi
költségvetés általános tartaléka terhére.
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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