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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 
JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2007. november 7-én 14,30 órakor megtartott rendkívüli 
               ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak: Besesek Béla elnök 
 Tabajdi Gábor és   

Mihalik Ferencné bizottsági tagok  
Patkós Zsolt polgármester 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Turi Mária Alapszolg.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 3 fı jelen van. Somogyi Gizella és Zaka László jelezte távolmaradását az 
ülésrıl. 
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.  
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 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Besesek Béla PB elnök 
Felkérte a polgármestert a napirend elıterjesztésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
Óvoda akadálymentesítésének pályázatához kötelezı rehabilitációs szakmérnök 
véleményének kikérése, az erre vonatkozó számlát nem tudjuk kifizetni. Ez egy 10 milliós 
pályázat, amelynek a beadási határideje november 16-a, ezért van most itt. 
A képviselı-testület döntött arról korábban, hogy a reprezentációs költséget megnövelheti 
most a rendeleten történı átvezetés történik meg.  
Fegyelmi eljárással összefüggésben felmerülı jogi segítség költsége is szerepel a rendelet-
módosításban. Lesz olyan költség is, amit a fegyelmi eljárásban részt vevı tagoknak az 
útiköltsége fog jelenteni, erre sincs elıirányzat. Ha mennek az ügyvédhez, ennek a költsége 
egyben fog rendezıdni a költségvetés további módosításával. 
Besesek Béla PB elnök 
Az útiköltséget a mőködési költségbıl nem lehet kifizetni, muszáj ahhoz rendeletet 
módosítani? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Képviselı-testületbıl vannak fegyelmi bizottsági tagok és a vizsgálóbiztos. A képviselı-
testület kiadásainál ilyen költséghely nincsen, egyébként pedig meg kell téríteni a költségeket. 
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Az intézmény költségvetésébıl nem lehet kifizetni csak a saját dolgozójának tud kiküldetést 
kifizetni. 
Besesek Béla PB elnök 
Nem lehet odatenni most egy keretösszeget, pl. 50 e Ft-ot, és abból fizetni a felmerülı 
költségeket? 
Patkós Zsolt polgármester 
Összegyőjtjük a számlákat, és egyben fizetjük ki. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Ügyvédnı számlát adott, amelyet ki kell, hogy egyenlítsünk, legkésıbb holnap reggel. A 
keretösszeg betervezésének az az akadálya, hogy nem egyféle kiadás merül fel, hanem 
különbözıek, amelyeket különbözı helyre kell könyvelni. Például az útiköltséget az ügyvédi 
költséggel nem lehet összekönyvelni. Az útiköltséget össze fogjuk győjteni a fegyelmi eljárás 
végéig, és egyben fogjuk beletenni. Ez a10 e Ft mindenképpen szükséges, mert az ügyvédnı 
kiállította a számlát, és ezt ki kell fizetni. Az útiköltségek győjthetıek.  
Besesek Béla PB elnök 
A 35 e Ft-ot miért kell megint jóváhagyni, már egyszer jóváhagyta a testület? 
Patkós Zsolt polgármester 
Határozattal hagyta jóvá a képviselı-testület. A határozat alapját képezheti a rendelet-
módosításnak, de kiváltani nem tudja. A rendeletet csak rendelet-módosítással lehet 
megváltoztatni. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
A másik kettıért kellett rendeletet módosítani, egyben már ezt is rendbe tette a határozat 
alapján. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha határozattal dönt pótelıirányzatról a képviselı-testület, a kifizetés megtörténhet-e? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen, ki lehet fizetni, ha már nagyon sürgıs és késedelmi kamatot számítanak fel emiatt, mert 
a határozatban végül is a képviselı-testület engedélyt adott rá. A határozatban foglaltaknak 
megfelelıen a következı rendelet-módosításba be kell emelni. Rendeletet csak rendelettel 
lehet módosítani. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Véleménye szerint nem teszi helyessé a kifizetést, nem váltja ki a határozat a 
rendeletmódosítást. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Azért jobb, hogyha rendeletben van engedély rá.  
Besesek Béla PB elnök 
A rendelet-módosítással kapcsolatban nincs kérdése, világos, egyértelmő, összesen 85 e Ft-ot 
kell átvezetni a rendeleten. 
Az ügyvédi költségre a 10 e Ft még nem lesz elég, miért nem lehet erre a fegyelmi eljárás 
költségeire elkülöníteni egy összeget? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Eddig az ügyvédi költség az elıkészítı munkáról szólt, majd még megbeszélik az ügy 
lezárásához szükséges munkajogi dolgokat. Nem tudjuk, mennyibe fog kerülni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Lehetne képezni egy alapot, csak a megvalósítás során válik lehetetlenné, mert máshova kell 
könyvelni az útiköltséget és máshova az ügyvédi megbízási díjat. Addig a pontig, amíg 
átcsoportosítási lehetıség volt, nem okozott problémát. Innentıl kezdve igen. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Keretösszeg képzése mőködési céltartalékként lenne lehetséges, de azzal nem vagyunk 
kisegítve, mert amikor felmerülnek ténylegesen a költségek, ugyanúgy át kell csoportosítani. 
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Besesek Béla PB elnök 
Van is ilyen mőködési céltartalék a költségvetésben. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen, de onnan a polgármester nem csoportosíthat át.  
Besesek Béla PB elnök 
Ha úgy nevesítjük ezt a tartalékot, ezt a pénzt, hogy a fegyelmi eljárás költségeire, akkor az 
egyértelmő és nem átcsoportosítás.  
Vincze Jánosné jegyzı 
Az útiköltség már nem ide tartozik. 
Besesek Béla PB elnök 
Tudomásul vette, hogy nem lehet így. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-tervezet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
45/2007.(XI.07.)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 óra 45 perckor bezárta az ülést. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

   Besesek Béla 
        elnök 
 


