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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2007. november 12-én 13 órakor megtartott rendkívüli
ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Zaka László
Mihalik Ferencné és
Somogyi Gizella bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára vezetı tanácsos
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
Lakosság részérıl: Törteli Imréné
Besesek Béla PB elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı
bizottsági tagból 4 fı jelen van. Tabajdi Gábor jelezte távolmaradását az ülésrıl.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.
Más javaslat nem hangzott el.
A PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére pályázathoz szükséges
önrész biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés közmunkaprogramra pályázat benyújtásáról, önrész biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés óvoda akadálymentesítésére pályázathoz szükséges önrész biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2008. évi belsı ellenırzési tervére
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
5. Elıterjesztés építési telek értékesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés számlavezetı pénzintézet kiválasztásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Elıterjesztés Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére pályázathoz szükséges
önrész biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla PB elnök
Felkérte a polgármestert a napirend elıterjesztésére.
Patkós Zsolt polgármester
A Vörösmarty utca szilárd burkolata teljes hosszának kiépítésére pályázunk, ill. a Vörösmarty
utcába betorkolló Bem utcai szakasz kiépítésére.
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A pályázatot a Dél-alföldi Operatív Programhoz kell benyújtani, határideje: november 19-e. A
kerékpárutas pályázat tapasztalataiból okulva úgy döntöttünk, hogy a polgármesteri hivatal
dolgozói készítik el a pályázatot, a gazdasági ügyekért felelıs tanácsos asszonnyal
megbeszéltük. Azért nincs írásos elıterjesztés, mert amit le tudtunk volna írni, annak csak egy
része ismert. Nem tudjuk összekötni a Kossuth utcát a Vörösmarty utcával, erre a szakaszra
nem tudjuk a pályázatot benyújtani, mert még magánterület. Az út kiépítése tervezıvel
egyeztetett módon történik, 4 és fél méteres útpályát valósítunk meg két oldalra történı
lejtéssel. A költségeket nettó 45 millió forint alatt szeretnénk tartani. Ez azt jelenti, hogy
egyszerősített közbeszerzéssel megvalósítható a pályázat sikere esetén a kivitelezés. A
pályázatban elszámolható az ÁFÁ-nak a költsége, a projektmenedzsmentre, közbeszerzésre és
a mőszaki ellenırzésre vonatkozó költség. Úgy látjuk, hogy 60 millió forintnál többe ez az út
nem kerülhet, 54 millió forint a pályázati költségvetés. Az út megvalósítása 45 millió forint +
20 % ÁFA, azaz 9 millió forint, összesen 54 millió forint. Errıl szól a költségvetés, erre még
a közbeszerzési 1 % rájön, a mőszaki ellenıri díjat nem tudjuk számolni, ezért mondjuk azt,
hogy kb. 58-60 millióba kerül a beruházás. A pályázathoz 10 % önerı, legfeljebb 6 millió
forint szükséges. Ha lesz lehetıség pályázni a 2008. évi önerı alapból, így a 6 millió forint
önerıt felére lehet csökkenteni. November 16-án be kell adni a pályázatot, amelynek a
megírása folyamatban van. Nem az idei évi költségvetésünket fogja terhelni az önerı.
December végéig elbírálják, a következı évben értesítenek ki, szerzıdéskötésre utána kerül
sor. Arra kell törekedni, hogy a fejlesztési célokra elıirányzott pénzbıl történjen az önerı
biztosítása a következı évben.
Besesek Béla PB elnök
Az önrész a jövı évi költségvetést terheli. A költségvetési rendelet-módosításban nem találta
az önrész biztosítására az összeget, úgy emlékszik volt az eredeti költségvetésben ilyen.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Az elıterjesztés részében nem található, hanem a beruházások elıirányzata felhalmozási
kiadások között ott van 10.899 e Ft.
Zaka László PB tag
November 30-ig be kell nyújtani a 2008. év költségvetés koncepcióját. Ez elıbb-utóbb elı fog
kerülni.
Besesek Béla PB elnök
A 10.899 e Ft-ból elvehetjük a 6 millió forint önerıt, még akkor is, ha nem nyerünk az
önerıhöz pályázatot.
Zaka László PB tag
Most kell dönteni, és most kell benyújtani a pályázatot, akkor nincs más lehetıség, mint ebbıl
a 10 millióból biztosítani a 6 millió önerıt.
Besesek Béla PB elnök
A tervezési díj érdekes, hogy a Vörösmarty utcánál 504 e Ft és a két gyalogátkelıhelynél 240
e Ft, az arányok miatt.
Patkós Zsolt polgármester
A Vörösmarty utca tervezése nagyon kedvezı, Zaka László polgármester úr már korábban
elkezdte az elıkészítı munkálatokat, az ár baráti. Elmondta a tervezı, hogy nem a rajzolás
drágítja meg a folyamatot, hanem a közmővekkel történı egyeztetés.
Besesek Béla PB elnök
Egyetért a pályázat benyújtásával és önrésznek a 2007. évi költségvetés beruházások
elıirányzata terhére 6 millió forint elıirányzat biztosításával.
Besesek Béla PB elnök
Megkérdezte van-e több kérdés, vélemény?
Törteli Imréné Vörösmarty u. 28.
Az útépítéshez az ott lakóknak hozzájárulást kell-e fizetni?

4

Besesek Béla PB elnök
Nem kell hozzájárulást fizetni. Azt el kell mondani, hogy szeretnénk, pályázunk, de hogy
nyerünk-e a pályázaton, az nem egészen rajtunk múlik. Szeretnénk, ha sikerülne.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel, hogy a Vörösmarty
utca kiépítéséhez szükséges pályázathoz a 6 millió forintos összeg erejéig az önrészt a 2007.
évi költségvetésben a beruházások elıirányzatából biztosítsuk.
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
46/2007.(XI.12.) PBH.
Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére
pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a Dél-alföldi Operatív Programhoz a
belterületi önkormányzati tulajdonú Vörösmarty Mihály utca és Bem utca szilárd
burkolatú lakóút kiépítése címő pályázatra.
2. A pályázathoz szükséges önrészt, 6 millió forintos összeg erejéig a 2007. évi költségvetés
pályázatos beruházások elıirányzata terhére biztosítsa.
Sikeres pályázat esetén a beruházás megvalósulása után Szank Községi Önkormányzat a
fenntartást legalább 5 évig vállalja.
3. A pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra hatalmazza fel a polgármestert.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
2. Elıterjesztés közmunkaprogramra pályázat benyújtásáról, önrész biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Decemberre vonatkozóan a munkaügyi központ nem tudja biztosítani a közhasznú
munkavállalókat, mint ahogy eddig. Mivel ez a következı évet terhelı költség lenne, elvonták
a munkaügyi központok lehetıségeit és egy közös közmunkaprogramot kíván a kormányzat
megvalósítani. Sikeressége a kistérségi együttmőködésben rejlik, mert minimális 35 fıt kell
foglalkoztatni, maximum 300 fıt. Kistérségi kérdésrıl van szó, de azért került a képviselıtestület elé, mert tavaly is volt november, december és január hónapokban közmunkaprogram.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás nevében elıször a városgazdálkodás
bonyolította, majd a kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal szakapparátusa, nagyon sok
problémát okozva ezáltal a hivatal mőködésében. Április 16-án újabb közmunka pályázatot
nyújtottunk be a kistérség nevében Szank gesztorságával, ahol 30 embert foglalkoztattunk a
kistérség nevében, Szankon ebbıl 14-et. Akkor is fölvetıdtek azok az aggályok, problémák,
hogy mi van, hogyha nálunk is így megakasztja a hivatali munkát, és nem megfelelı
színvonalon tudjuk biztosítani, ezáltal sérül a munka színvonala. Alkalmaztunk a
közmunkaprogramban egy személyt, aki az adminisztratív dolgokat végezte, az alkalmazások
tekintetében végezte a kommunikációt, eleget tett a jelentési kötelezettségeknek, ezáltal
segítette a munkánkat. Most is hasonlóképpen gondolkodnánk.
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Múlt héten volt kistérségi ülés, amelyre elnök úr nem vitte be ezt a pályázati lehetıséget. Mi,
kistelepülések tudtuk, hogy nekünk ez nagy probléma, nincsen decemberre emberünk, aki
majd a havat el tudja tolni. Csólyospálos, Jászszentlászló, Móricgát és Kömpöc is fontosnak
ítélte ennek a megvalósítását. Az volt a kérdés, hogy ki vállalja föl ennek a kivitelezését. A mi
érdekünk is, hogy alkalmazzunk, egyeztettünk jegyzı asszonnyal és a gazdasági ügyekért
felelıs tanácsos asszonnyal, fölvállalnák, és ebben az esetben a pályázat megírását is, nehogy
még egyszer abba a helyzetbe kerüljünk, hogy négy és fél hónapra szólt a támogatási
szerzıdésünk, de csak három hónapra igényeltünk pénzt. Mi a feladathoz igényeljük a pénzt,
és olyan feladatokra, amire tudjuk, hogy el lehet számolni. Tapasztalatunk van erre,
megpróbáljuk az adminisztrációt is csatornázottan megvalósítani. November 16-a a beadási
határidı, három hónapra lehet pályázni, nekünk decemberre ember kellene, mert gondunk lesz
a közfeladatok ellátásával, különben megpróbáljuk más átcsoportosítással megoldani ezt a
feladatot.
Kérte a bizottságtól, nyilvánítsa ki véleményét, hogy Szank benyújthassa a pályázatot a
kistérség felhatalmazása alapján és Szank gesztortelepülésként elláthassa ezt a feladatot.
Ennek a pályázatnak lesz önereje, ezt az önerıt a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
fölvállalta, és képviselı-testületi határozattal megerısítette. Az önerı a közmunkaprogram
kapcsán megvásárolt eszközök ÁFÁ-ja. Minden település az általa beszerzett eszköz ÁFÁ-ját
be fogja fizetni.
Az adminisztrációt meg lehet oldani, ha alkalmazunk olyan embert, aki ebben segít.
Kb. ennek a közel 300 e Ft-os eszközbeli fejlesztésnek 60 ezer forintos önereje lenne. Ezt
kellene viselni. Több fölmerülı költség nincs.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Munkaruha, védıruha ÁFÁ-ja még hozzájön.
Patkós Zsolt polgármester
Akkor 120 e Ft önerı elég.
Besesek Béla PB elnök
Jó lett volna írásos elıterjesztéseket készíteni. Elıször 60 e Ft hangzott el, utána 120 e Ft. Ha
november végén megszőnik a közhasznú munkavégzés és december közepén indul ez a
program, és ha közben hóesés van, akkor hogyan lesz a hóeltakarítás elvégezve.
Patkós Zsolt polgármester
Vannak közcélú foglalkoztatottaink és 3 embernek az alkalmazása december 31-ig szól. İk
nem itt vannak, hanem az ÁMK konyháján, az Alapszolgáltatási Központban és az Idısek
Klubjában. Munkaerı átcsoportosítással lehet megoldani. Megpróbáljuk a mielıbbi
foglalkoztatást megvalósítani. Nem rajtunk múlik. Az elmúlt közmunkaprogram jelentıs
késedelmet szenvedett, nem a mi hibánkból.
A következı bizottsági és képviselı-testületi ülésre a pályázatok benyújtásáról utólagos
tájékoztatót fog hozni, akkor már tudjuk a számokat.
Besesek Béla PB elnök
Mi van akkor, hogyha nem nyer a pályázatunk, akkor hogyan oldjuk meg a téli feladatokat, és
mi van, ha a három hónap letelik, újabb pályázat lesz, mert akkor még nincs vége a télnek
sem, és tavasszal is vannak feladatok?
Zaka László PB tag
Alapvetıen a közmunkaprogramos pályázattal az a gond, hogy a Polgármesteri Hivatal
bevállalta a Vörösmarty utcai pályázatot, bevállalja a közmunkaprogramos pályázatot is.
Szank a kistérség nevében pályáz. Mi az, hogy a többi település nem vállalja be? A
kistérségnek van munkaszervezete, miért valamelyik településnek kell bevállalni? Ha nem
vállalja be Szank, akkor nem pályáz a kistérség?
Patkós Zsolt polgármester
Így van.
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Zaka László PB tag
Nem értem. Akkor teljes mértékő tájékoztatást szeretnék kérni a kistérség mőködésérıl, mert
ha kistérségi pályázatok futnak, és be kell ugrani valakinek, és ha nem ugrik be, akkor nem
nyerünk, akkor mi ez az egész? Ezt nem értem. Ha Szank nem vállalja be, mert a hivatal
munkáját leterheli, mégis bevállaljuk, akkor lehet, hogy egy darabig jól sül el, de a végén
vissza fog ütni. Üljünk össze a kistérségi települések képviselıi és nézzük meg, hogy milyen
kistérséget tartunk fönn. A kistérségbe betesszük a pénzünket, a tagdíjat meg az önrészeket és
elvégezzük a kistérség 20 ezer lakosának Szankon az összes pályázati részét a hivatal
erejébıl, aztán elvállaljuk ennek az egésznek a munkajogi lebonyolítását. Erre folyamatosan
hogy van fölkészülve az apparátus? Ez egy komplex dolog. Tavaly volt egy pályázat, most ez
úgy látszik, hogy folyamat lesz. A kistérségi szemléletbe hogyan illeszkedik bele ez a dolog.
Ha Szank nem vállalja föl, akkor nincs pályázat. Ezt nem értem.
Besesek Béla PB elnök
Ha ez nem lenne, a többi település nem vállalja föl, akkor ık hogy oldják meg ezeket a
feladataikat?
Patkós Zsolt polgármester
A pályázati kiírás arról szól, hogy minimum 30 fıt kell, hogy foglalkoztasson az
önkormányzat vagy a kistérség. Az önkormányzat saját maga is pályázhatna, minimum 30 fı,
maximum 300 fı. Azt látjuk, hogy amelyik kistérségi összefogással benyújtott pályázat, az
általában támogatott. Aki fölvállalja azt, hogy különbözı képzést is biztosít, mint a múltkori
közmunka esetében a motoros láncfőrész kezelı, akkor az preferáltan támogatott. A tavalyi év
november, december és január hónapokban volt egy kistérségi közmunkaprogram, ami
nagyon negatív tapasztalatokkal zárult Kiskunmajsán. Kezdetben a Városgazdálkodás majd a
Polgármesteri Hivatal bonyolította. Nagyon jelentıs problémák adódtak a kisebbséghez
tartozók foglalkoztatása esetében. Ezért nem vállalják föl. A következı közmunkapályázatot
felvállaltuk, nem volt jelentısebb probléma. Egy embert alkalmaztunk a közmunkaprogram
keretében, aki segítséget nyújtott az adminisztrációban. Van egy olyan csapat, amely az
elejétıl a végéig ezt meg tudta és meg tudja csinálni. Nem jó, mert a Többcélú Kistérségi
Társulás munkaszervezetét helyettesíti. Csak az a gond, hogy a munkaszervezetben 1 fı
gazdasági ügyintézı, 1 fı munkaszervezet vezetı és 1 fı pályázatokkal foglalkozó ember van.
Ki fogja leadminisztrálni a munkaszerzıdéseket? Ki fogja számfejteni a bérüket? Ez jelentıs
probléma. Elnök úr nem vitte be társulási ülésre a közmunkaprogram pályázatot. Én vetettem
föl, mert számunkra fontos és november 16-a a beadási határidı. Lehet, hogy Kiskunmajsa
másképp is meg tudja oldani a közterületek gondozását, mi és a kisebb települések nem.
Csólyospálos azt mondta, hogy most nem tudja megcsinálni, de utána fölvállalná. Ha rotációs
rendszerben tudnánk gondolkodni, akkor fölvállalható. Az lenne a legjobb megoldás, ha a
kistérségi munkaszervezet vállalná föl ezt a feladatot. Amikor így volt, jelentıs problémák
voltak. Így most a legelejétıl a legvégéig egy kézben lehet a pályázás és a pályázat esetleges
megvalósítása, ha nyerünk. Van egy lezárt közmunkaprogramunk. Az ellenırzések során
mindenki elismeréssel szólt az itteni megvalósításról.
2008. januárjától valószínőleg lesz lehetıség közhasznú munkások alkalmazására.
Zaka László PB tag
Ezt a pályázatot támogatja, de a kistréség együttes szereplése vonatkozásában ez nem lesz jó
dolog. Annak semmi értelme, hogy van egy kistérség, és hol az egyik hol a másik település
vállalja a kistérség dolgait. Ebbıl nem lesz semmi. Valamit látnunk kellene a kistérségbıl. A
problémákat mi vállaljuk föl, van-e a pályázatnak olyan része, amely szankciókat alkalmaz
nem teljesítés esetén?
Patkós Zsolt polgármester
Minden polgármester egyeztetett a Munkaügyi Központtal, hogy kiket, milyen végzettséggel,
ellátással kívánnak alkalmazni. Jászszentlászló 10 fıt, Móricgát 2 fıt, Kömpöc 3 fıt,
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Csólyospálos 3 fıt, Kiskunmajsa 10 fıt, Szank 10-12 fıt alkalmaz. Ha nem tudjuk
alkalmazni, megszőnik a szerzıdése, nem akarnak, nem tudnak mást fölvenni helyette ez lehet
a kiesés oka. Ha valaki kikerül ebbıl, helyette a másik település alkalmaz, hogy meglegyen a
vállalt létszám.
Vincze Jánosné jegyzı
A kistérségi társulás mőködésérıl a polgármesternek törvényi kötelezettsége beszámolni és a
képviselı-testület soron következı ülésére már elı van készítve ez a beszámoló. A kistérségi
megállapodás is szabályozza ezt a kötelezettséget.
Polgármester úr a munkacsoporttal kapcsolatban már többször tett módosító indítványt a
társulás ülésén, de eddig nem talált támogatásra kérése.
A Polgármesteri Hivatal apparátusát tekintve van egy közhasznú dolgozónk, aki segíti a
pályázatírást, Nagy Klára irányításával, Szakács Ottó végzi az informatikai részét, az
adminisztratív részét pedig a közhasznú dolgozóval el tudjuk látni. Ha sikerül a pályázat
akkor továbbra is maradhat, és az adminisztratív részét lebonyolítja.
Az is elhangzott, hogy írásban nem kerültek ki az elıterjesztések, ennek oka, hogy Nagy
Klára a mai napig a pénzintézeti ajánlatok összehasonlításával foglalkozott, ezután fog hozzá
a pályázatokhoz.
Besesek Béla PB elnök
A kistérségi közös pénzbıl nem lehet ezt a pályázatírást finanszírozni? Mert ez a hivatalnak
plusz munka. Ha valakivel pályázatot akarunk íratni mi önkormányzat, akkor azt keményen
megfizetjük. Ha a többi önkormányzat írat pályázatot a szanki önkormányzat dolgozóival,
akkor ezt nem kellene valahol megfizetni arányosan?
Patkós Zsolt polgármester
Jegyzı asszony elmondta, hogy a többszöri próbálkozás a munkaszervezet megváltoztatása
vagy feladatkörének átcsoportosítására nem járt eredménnyel. Akkor kellett volna feltételül
szabni a pályázatírás megfizetését, amikor kistérségi tanácsülésen errıl beszéltünk, ez nem
történt meg.
Besesek Béla PB elnök
A képviselı-testület fölvetette, kifogásolta, hogy ingyen és bérmentve, polgármester úr majd
elmondja, hogy a legközelebbi alkalommal legyenek szívesek erre fedezetet biztosítani
valamilyen költségvetésbıl.
Patkós Zsolt polgármester
Legközelebb a munkaszervezet lesz és nem más.
Besesek Béla PB elnök
Munkavédelmi felszerelése, munkaruhák, amelyeket az elızı pályázatnál beszereztünk, azok
nincsenek meg, megint be kell szerezni?
Patkós Zsolt polgármester
A kesztyőt be kell szerezni. Láthatósági mellényünk van. Védıitalt kell biztosítani és
munkaeszközöket.
Besesek Béla PB elnök
Kényszerhelyzetben vagyunk, meg kell lépnünk ezt a lehetıséget. Olyan pályázatírói
gyakorlatra tesznek szert a hivatal dolgozói, hogy azt máskor is hasznosíthatják. Köszönettel
tartozunk nekik, hogy vállalják és ilyen módon a falu gondjait is meg tudjuk oldani.
Kb. 120 e Ft önrészt kell biztosítani a költségvetés általános tartaléka terhére.
Somogyi Gizella PB tag
Ez három hónapra vonatkozik?
Patkós Zsolt polgármester
Igen.
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Nagy Klára vezetı tanácsos
A foglalkoztatás idıtartama 3 hónapra vonatkozik 8 órás munkaidıben. A foglalkoztatást a
pályázat elnyerése után 2008. április 15-ig kell megvalósítani. Ezen az idıintervallumon belül
kell kiválasztani azt a három hónapos idıszakot, amelyben folyik a közmunkaprogram.
Somogyi Gizella PB tag
Utána újabb pályázat lesz?
Besesek Béla PB elnök
Erre mondta polgármester úr, hogy közhasznúk foglalkoztatására lehetıség lesz januártól.
Patkós Zsolt polgármester
Igen, valószínőleg.
Besesek Béla PB elnök
Más formában lehet ezeket a feladatokat megoldani.
Patkós Zsolt polgármester
Korábban plusz lehetıség volt, olyan létszámmal tudtuk megvalósítani az utak melletti
bozótos irtását, amire most nincs lehetıség. Kényszerhelyzet, nem tudjuk biztosítani az
embereket decemberben.
Besesek Béla PB elnök
Támogatjuk a közmunkaprogram benyújtását, a szükséges önrész maximum 120 e Ft lehet.
Patkós Zsolt polgármester
A pályázatot a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás nyújtja be Szank község
gesztorságával, a szükséges önrészt pedig vállalja. 2007. áprilisában is így történt. Mi a
kistérség nevében és felhatalmazásával pályázunk.
Zaka László PB tag
Bele kell írni a határozatba, hogy a pályázattal összefüggı, rajtunk kívül álló okból létrejött
hibákért az önkormányzat felelısséget nem vállal. Azt nem lehet fölvállalni, hogy a kistérség
nevében pályázunk, valaki nem teljesíti a 6 közül a feladatát, Szank község vállalja föl a
szankciót, ez így nem jó.
Besesek Béla PB elnök
Kerüljön bele a mondat. Ha a kistérség vállalja az önrészt, akkor errıl nem kell rendelkezni.
Pályázatot nyújtunk be, hozzájárulunk, hogy Szank község legyen a gesztor.
Patkós Zsolt polgármester
Hiába mondjuk itt ki amit Zaka László javasolt, az a többi településre nem kötelezı.
Besesek Béla PB elnök
A kistérségi határozatba kellene beletenni.
Zaka László PB tag
Mi döntünk a másik hat település nevében. A többi településnek semmi kötelezettsége nincs.
Mi vállalunk 30-40 emberre foglalkoztatási kötelezettséget anélkül, hogy a másik települések
ezt határozattal alátámasztották volna. Ez a probléma.
Besesek Béla PB elnök
Benyújtjuk, polgármester úr a legközelebbi kistérségi tanácsülésen fölveti, hogy hozzanak
errıl határozatot, hogy ez mindenkire kötelezı, amit fölvállalt szóban, és az esetleges
mulasztásokért az anyagi vonzatát vállalja és viseli.
Patkós Zsolt polgármester
Begyőjtjük a nyilatkozatokat.

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

PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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47/2007.(XI.12.) PBH.
Közmunkaprogramban való részvételrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy
1. pályázatot nyújtson be a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás felhatalmazása
alapján, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/10. számú, „Téli-tavaszi
közmunka” címő, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal együttmőködésben
megvalósuló közmunkaprogramjára.
2. járuljon hozzá ahhoz, hogy a kistérségi szintő pályázat gesztor települése Szank
község legyen.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
3. Elıterjesztés óvoda akadálymentesítésére pályázathoz szükséges önrész biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla PB elnök
Felkérte polgármester urat a napirend elıterjesztésére.
Patkós Zsolt polgármester
A pályázat beadási határideje november 16-a. A pályázatot a polgármesteri hivatal írja. A
Dél-alföldi Operatív Programban megvalósuló lehetıség, maximálisan megpályázható összeg
10 millió forint. Ennek keretében az óvoda udvar felöli bejárását akadálymentessé tennénk,
megvalósulna a közlekedık burkolatának teljes cseréje, a csoportszobák ajtajának cseréje,
részben villamoshálózat felújítása, a folyosón a kazánház mellett akadálymentes vécének a
kialakítása, a bejárat bal oldalán lévı csoport aljzat szintjének megemelése, mert jelen
pillanatban 6-7 cm-re van a padlószinttıl, és csak 2-3 cm lehet a szintkülönbség
akadálymentesítés után. Ezt utána újra kell parkettázni. Meg kell, hogy valósuljon a
mozgáskorlátozottak bejárása az összes helyiségbe. Ebbıl a pénzbıl szeretnénk megvalósítani
a burkolatok felújítását. A terveket többször kellett változtatni, mert a rehabilitációs
szakmérnök csak úgy hagyta jóvá a terveket, ha az uniós elıírásoknak teljes mértékben
megfelelnek, mindez megtörtént. Most várjuk a jogerıs építési engedélyt. A pályázat
maximálisan 1,1 millió forint önerıt igényel. Az önerı alap esetleges megnyílása és sikeres
pályázat esetén ennek felét vissza tudjuk igényelni.
Zaka László PB tag
Minden egyes elıremutató lépést támogat. Az lesz a probléma, hogy nem összefogottan
tudjuk az egész 2008. évet látni. Sürgısen el kell készíteni a költségvetési koncepciót. Attól
tart, ha majd esetleg lenne lehetıség olyan feladat megvalósítására, amely nagyon sürgıs,
nem lesz rá önerı. A tornacsarnok nagyon sürgıs.
Patkós Zsolt polgármester
A képviselı-testület tárgyalt a projektekrıl. Elıkészítésre kaptunk fölhatalmazást. Az
alapfokú oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése címő pályázatra is pályázni fogunk,
ez magában foglalja a tornacsarnokot is. Ehhez szükséges az esélyegyenlıségi
helyzetelemzés. Hamarosan a képviselı-testület elé kerül. Ha év elején meg tudnánk csinálni
sikeres pályázat esetén a Vörösmarty utcát, az év második felében hozzá tudnánk fogni az
iskola pályázat megvalósításához. Felmerült, hogy az önerı biztosítását koncepció szintjén
kell tisztázni, igaz, erre a következı hetekben sor kerül.
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Besesek Béla PB elnök
Az idei költségvetésben a beruházásokra még van tartalék, ezt még finanszírozni lehet.
Kérdés, hogy jövıre milyen lehetıségünk lesz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel az óvoda
akadálymentesítésére pályázat benyújtását 1,1 milliós önrész biztosításával a 2007. évi
költségvetés beruházások elıirányzata terhére.
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

48/2007.(XI.12.) PBH.
Óvoda akadálymentesítésére pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy
1. Nyújtson be pályázatot a Dél-alföldi Operatív Programhoz, út az esélyegyenlıség felé a
szanki Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvoda komplex módon történı
akadálymentesítésére címő pályázatra.
2. A pályázathoz szükséges önrészt, 1.109.856 forint összegben a 2007. évi költségvetés
pályázatos beruházások elıirányzata terhére biztosítsa.
Sikeres pályázat esetén a beruházás megvalósulása után Szank Községi Önkormányzat a
fenntartást legalább 5 évig vállalja.
3. A pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra hatalmazza fel a polgármestert.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
4. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2008. évi belsı ellenırzési tervére
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
Átadta a szót jegyzı asszonynak.
Vincze Jánosné jegyzı
Kötelezı a képviselı-testületnek november 15-ig belsı ellenırzési tervet elfogadni.
Önkormányzatunk a belsı ellenırzést társulás útján látja el. A társulás belsı ellenırével
egyeztetve készítettük el a belsı ellenırzési ütemtervet, amelyben szerepelnek az ÁMK, a
Polgármesteri Hivatal és a részben önálló Alapszolgáltatási Központ ellenırzései, amely
részben utóellenırzés, részben új ellenırzés. A kistérségi belsı ellenırzési tervet a kistérségi
társulás már jóváhagyta, amelynek része volt Szank belsı ellenırzési terve is.
Besesek Béla PB elnök
A Polgármesteri Hivatal tekintetében nem kell az elızı évi megállapításokra tett
intézkedéseket ellenırizni, mint az ÁMK-nál?
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Vincze Jánosné jegyzı
Az elızı évi ellenırzésekrıl mindig a zárszámadáskor kell beszámolót készíteni, ez
megtörtént. Az ÁMK-nál úgy láttuk célszerőnek, ha ellenırzi, hogy a feltárt hiányosságokat
megszüntették-e.
Zaka László PB tag
Elfogadásra javasolja az elıterjesztést, van benne olyan, amit szívesen lát.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
49/2007.(XI.12.) PBH.
2008. évi belsı ellenırzési tervrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §
(6) kezdése alapján a Szank Községi Önkormányzat 2008. évi belsı ellenırzési tervét az
elıterjesztés szerint hagyja jóvá.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
5. Elıterjesztés építési telek értékesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
Az elıterjesztésben szerepel, hogy 125.000,-Ft-ért vásárolta vissza az önkormányzat, ez a
részletezés adja ki a 125.000,-Ft-ot?
Patkós Zsolt polgármester
Igen.
Besesek Béla PB elnök
40 ezer forintba került ott egy telek eredetileg?
Zaka László PB tag
30-40 ezer forintba. Majd 20 évvel ezelıtt.
A gázközmőn kívül más közmő költség nem rakódott rá?
Besesek Béla PB elnök
Víz, szennyvíz?
Mihalik Ferencné PB tag
Van szennyvízcsatorna, 70 ezer forint volt, az önkormányzat fizette.
Patkós Zsolt polgármester
2000-ben a felsorolt költségek rakódtak rá, azóta történt a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítése. Azt kell meghatározni, hogy milyen összegért lehet reálisan a mai áron az építési
telket értékesíteni. Szerinte a 200 ezer forintot fölül kell haladni. (600 ezer forintért
értékesítettünk volna egy dupla telket.)
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Zaka László PB tag
Nézhetjük azt is, hogy milyen értéknövekedés történt az évek alatt, de azt is, hogy mennyiért
lehet eladni. A kettı között kell az értéket meghatározni. A szennyvízcsatorna, a
csapadékcsatorna, a szilárd burkolatú út kiépítése mind ezek után történt az utcában. Ha ezt
mind rátennénk, akkor ez a telek értékesíthetetlen volna. Azt kell megvizsgálni, hogy milyen
összegért adható el. A szennyvízcsatornát, csapadékcsatornát és az utat is pályázatból
építettük. A szennyvízcsatornához 70 ezer forintot kellett fizetni, a vízvezeték építésnél
minimális összeg rakódott rá. A telek feltöltött, gázzal ellátott.
Besesek Béla PB elnök
Ha összeadjuk a költségeket kb. 200 ezer forintnál tartunk. A dupla telket 600 e Ft-ért akartuk
adni, itt is 300 e Ft körüli összeget javasol.
Zaka László PB tag
Ez kisebb, mint a dupla telek fele, 250 e Ft-nál többet nem ér.
Vincze Jánosné jegyzı
Bruttó vagy m2 ár?
Besesek Béla PB elnök
Úgy is jó, hogy 300 Ft/m2.
Vincze Jánosné jegyzı
A 882 m2 300 Ft/m2 árral számolva 264.600,-Ft.
Patkós Zsolt polgármester
Bruttó 280 e Ft-ért elfogadható?
Mihalik Ferencné PB tag
Egyetért.
Zaka László PB tag
Egyetért.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet bruttó 280.000,-Ft-tal kiegészítve.
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
50/2007.(XI.12.) PBH.
Harnóczi Imre részére építési telek értékesítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. számú rendelete alapján Harnóczi Imre Szank,
Magyar Zoltán utca 6. szám alatti lakos részére a szanki 903/46 hrsz-ú, 882 m2 területő,
természetben Szank, Küküllı u. 4. szám alatti építési telket bruttó 280.000,-Ft áron
értékesítse.
A képviselı-testület hatalmazza fel a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
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NAPIREND
6. Elıterjesztés számlavezetı pénzintézet kiválasztásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta a napirend zárt ülésen történı tárgyalását, mert az egyik pénzintézet nem járult
hozzá a nyílt ülés tartásához.
A bizottság elnöke szavazásra kérte a képviselıket a zárt ülés tartásáról.
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
51/2007.(XI.12.) PBH.
Zárt ülés elrendelésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága az Ötv. 12. § (4)
bekezdés b) pontja alapján elrendeli a számlavezetı pénzintézet kiválasztásáról szóló
napirend zárt ülésen történı tárgyalását, mert a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sért.
Ezután a Pénzügyi Bizottság zárt ülésen folytatta munkáját.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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