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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 
JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2007. november 27-én 13 órakor megtartott ülésérıl. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Besesek Béla elnök 
 Tabajdi Gábor 

Zaka László és 
 Mihalik Ferencné bizottsági tagok  

Patkós Zsolt polgármester 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 

 
Besesek Béla PB elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı 
bizottsági tagból 4 fı jelen van. Somogyi Gizella 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. Tájékoztató a benyújtásra került pályázatokról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Elıterjesztés …./2007.(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2007. évi  
    költségvetésérıl szóló 5/2007.(II.15.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
3. Elıterjesztés villamos energia beszerzésérıl szóló megállapodásra 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
4. Elıterjesztés védını részére önkormányzati lakás biztosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
5. Elıterjesztés építési telek szabad kézbıl történı értékesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
6. Elıterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programba tanulók delegálásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
1. Tájékoztató a benyújtásra került pályázatokról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
1. A közmunka pályázathoz önrészt a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás biztosított. 
A képzésnek nincs költsége, Szank község 369.500,-Ft-ot költhet kis értékő tárgyi 
eszközökre. Összesen 40 fıt foglalkoztatunk, ebbıl Szankon 10 fıt. 
2. Az óvoda épületének akadálymentesítése pályázathoz a 10 %-os önrész 1.109.856,-Ft, itt 
túllépés van, mert elızetesen 1.100.000,-Ft-ról volt szó. 
3. Vörösmarty és Bem utca szilárd burkolatának kiépítésére a 10 %-os pályázati önrész 
5.736.652,-Ft, ez viszont kevesebb lett az elızetesen meghatározott 6 millió forintnál. 
Besesek Béla PB elnök 
Lényegében ezeket a témákat már megbeszéltük az elızı alkalommal, most látjuk a pontos 
számokat. Megköszönte a tájékoztatást. 
 
Több kérdés, vélemény nem volt. A bizottság tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
NAPIREND 
2. 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.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Sok bér-és bérjellegő kiadás szerepel a rendelet-módosításban. Júliustól a 13. havi bér 
idıarányos részét számfejtette a Magyar Államkincstár. Megtörténtek az elszámolások, a 
normatíva, amelyet minden hónapban megkapunk, nem fedezi a 13. havi bért. Úgy látszik, 
hogy 2,5 millió forintot hozzá kell tenni a normatíván felül. Az iparőzési adóból viszont plusz 
10 millió bevételünk származik, fedezni tudja a kiadásokat. Fölmerültek kérések, amelyek 
szerepelnek a rendelet-módosításban. 
Zaka László PB tag 
A személyi juttatások területén jelentıs többletrıl van szó. Ha nincs az iparőzési adó bevétel 
többlet, akkor nincs 13. havi bér, ez nagyon elgondolkodtató lesz a következı évben. 
Patkós Zsolt polgármester 
A következı évben másfél 13. havi bért kell kifizetni, ha marad ez a finanszírozás, akkor 
sokkal több hiány lesz. 
Besesek Béla PB elnök 
Ez milyen utasítással érkezett, vagy ez egy lehetıség, aki tudja adja? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem, ezt a 13. havi bért ki kell fizetni. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
A 2006. évre vonatkozó 13. havi bér megtervezésre és kifizetésre került 2007. januárban. 
Tavasszal érkezett egy szabályozás, amely szerint a 2008. januárjában járó 13. havi bérnek 50 
%-át 2007. második felében, minden hónapban egyenlı arányban ki kell fizetni. Ez nem 
került a 2007. évi költségvetésben tervezésre. Teljes mértékben nem fedezi a központi forrás. 
2 és fél millió forint hiányt saját bevételbıl kell fedezni. 2007-ben másfél havi 13. havi bért és 
2008. évben is másfél havi 13. havi bért kell kifizetni. 
Besesek Béla PB elnök 
Hogyan vált ismertté a 10 millió forint iparőzési adó bevétel most novemberben? 
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Nagy Klára vezetı tanácsos 
Az iparőzési adó befizetések szeptember 30-ig teljesültek. Amit kellett, visszautaltunk, jelen 
állapot szerinti tényleges teljesítést mutatja, hacsak önrevízió által nem csökken. 
Zaka László PB tag 
Amikor a jogszabály ismertté vált, jelezni kellett volna, mert a 13. havi bérnek addig a 
költségvetésben nem volt fedezete, amíg az iparőzési adó plusz bevétel nem teljesült. A 
jövıben nem lesz honnan kifizetni. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Bevételi oldalon is folyamatosan, havonta érkezett a normatíva, a személyi juttatások 
maradványa fedezetet nyújtott a 2 és fél millió forintra, tehát fedezet nélküli kifizetés nem 
történt. 
Zaka László PB tag 
A személyi juttatások túllépését most véletlenül van honnan kiegészíteni, ha ezt elıbb tudjuk, 
akkor az általános tartalék terhére nem lett volna szabad kötelezettséget vállalni, mert a 
személyi juttatások fedezésére kellett volna fordítani. Az elvrıl beszél most. Erre szeretné 
felhívni a figyelmet. 
Besesek Béla PB elnök 
A költségvetés egyensúlyban van. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet. 
 
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
53/2007.(XI.27.) 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 
3. Elıterjesztés villamos energia beszerzésérıl szóló megállapodásra 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnöke által kezdeményezett, a villamos energia megyei 
szinten integrált közbeszerzési társuláshoz történı csatlakozásról szól az elıterjesztés. A 
megye településeinek 80-90 %-a csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. A gesztor a megyei 
önkormányzat lesz. Az energia amit megkérünk, nem csak a közvilágítás, hanem a 
közintézmények energia ellátásának biztosítására is szolgálhat majd. A D-Energia is tett egy 
újabb ajánlatot. A megyei összefogás eredményeként a valószínősíthetı 30 %-os áremelés 10-
15 %-osra szelídülhet. Javasolja, hogy csatlakozzunk a megyei közbeszerzési eljáráshoz. 
Besesek Béla PB elnök 
Szintén azt javasolja, hogy vegyünk részt benne az elıterjesztés szerint.  
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Zaka László PB tag 
Ha a megyei önkormányzat, Kecskemét benne van, akkor nekünk is csatlakozni kell. Az 
elmúlt évek alatt a megyei összefogásban soha nem csalatkoztunk. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait. 
 
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
54/2007.(XI.27.) PBH. 
Villamos energia beszerzésérıl 
szóló megállapodásról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy csatlakozzon a villamos energia megyei szinten integrált 
közbeszerzési társulásához és fogadja el a határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés védını részére önkormányzati lakás biztosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Márciusban döntött arról a képviselı-testület, hogy Szabó Melinda védınınek szolgálati 
lakást biztosít. Akkor még kérdéses volt, hogy az ÁMK igazgatói és a jegyzıi poszt honnan 
lesz betöltve, szükséges lesz-e részükre szolgálati lakás biztosítása. Ezek a kérdések 
rendezıdtek. Szabó Melinda határozott idıre volt alkalmazva, mert a munkavállalói 
engedélye is határozott idıre szólt. Idıközben letelepedési engedélyt szerzett, ezért további 
foglalkoztatása biztosítható, szerzıdését módosítottuk. Kéri a bizottságot, hogy támogassa a 
Rákóczi u. 20. szám alatti önkormányzati lakás biztosítását Szabó Melinda védını részére, 
közalkalmazotti jogviszonya fennállásának idejére, azzal a kikötéssel, hogy szükség esetén 
cserelakást köteles elfogadni. 
Besesek Béla PB elnök 
Javasolja, hogy a határozat-tervezetbe is legyen beírva, ami az elıterjesztésben benne van, 
hogy „Az önkormányzat érdekeire tekintettel szükség esetén cserelakást köteles elfogadni.” 
 
A bizottság egyetértett a határozat kiegészítésével. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke a kiegészítéssel együtt szavazásra tette 
fel a határozat-tervezetet. 
 
 
 
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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55/2007.(XI.27.) PBH. 
Szabó Melinda védını részére 
önkormányzati lakás biztosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy fogadja el Szabó Melinda védını részére a Szank, Rákóczi u. 20. 
szám alatti lakás biztosításáról szóló határozatot az elıterjesztés szerint azzal a kiegészítéssel, 
hogy az utolsó elıtti mondata egészüljön ki a következık szerint: 
„Az önkormányzat érdekeire tekintettel szükség esetén cserelakást köteles elfogadni.” 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés építési telek szabad kézbıl történı értékesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Toldi Zsolt a Küküllı u. 6. szám alatti telkét Harnóczi Imrének szándékozik eladni, akinek a 
képviselı-testület a szomszédos, Küküllı u. 4. szám alatti telket értékesítette. Ezért Toldi 
Zsolt kéri a képviselı-testületet, hogy a telkét szabad kézbıl értékesíthesse. 
Zaka László PB tag 
Van-e a telken értéknövelı beruházás? 
Vincze Jánosné jegyzı 
A kert részt a tulajdonos feltöltötte.  
 
A bizottság egyetértett a szabad kézbıl történı értékesítéssel. 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait. 
 
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
56/2007.(XI.27.) PBH. 
Toldi Zsolt építési telkének 
szabad kézbıl történı értékesítésérıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy járuljon hozzá Toldi Zsolt Küküllı u. 6. szám alatti építési 
telkének szabad kézbıl történı értékesítéséhez az elıterjesztés szerint és fogadja el a 
határozat-tervezetet. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
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NAPIREND 
6. Elıterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programba tanulók delegálásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Zaka László távozott az ülésrıl, a jelenlévı bizottsági tagok száma 3 fı. 
 
Ezt a napirendet az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a bizottság zárt ülésen 
tárgyalta. 
 
A bizottság felkérte Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgatót, hogy szakértıként 
vegyen részt a zárt ülésen. 
 
Cserényi Lajosné, Turi Mária és Nagy Klára távoztak az ülésterembıl. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 14 óra 15 perckor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

   Besesek Béla 
        elnök 
 
 
 
 


