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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2007. december 3-án 9 órakor megtartott 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
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 3 fı jelen van. Somogyi Gizella jelezte távolmaradását az ülésrıl, Zaka
László késıbb érkezik.
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. Tájékoztató központi orvosi ügyeletrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés közút kialakítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
3. Elıterjesztés a településfejlesztési koncepció és településmarketing stratégia elfogadásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2007.évi költségvetésének ¾ évi teljesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének koncepciójáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés …../2007.(…..) rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 2/2006.(I.31.) rendelet módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
7. Elıterjesztés …../2007.(…..) rendeletre a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.) ÖR.
sz. rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
8. Elıterjesztés járdafelújításokra
Elıadó: Mucsi László TMB elnök
9. Egyéb kérdések
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NAPIREND
1. Tájékoztató központi orvosi ügyeletrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A központi orvosi ügyeletrıl többször tárgyalt már a képviselı-testület. A helyi orvosok
kikötése volt, hogy ne legyen kötelezhetıek a központi orvosi ügyeletben történı részvételre.
Ez a feltétel bele is került a közbeszerzési kiírásba. Egy pályázó van. 33 millióért látnák el
éves szinten ezt a feladatot, 21,2 millió forintos az OEP finanszírozás, tehát hiány van,
amelyet települési szinten finanszírozni kell. Lakosságarányosan a Szankra jutó éves költség
1.672.067,-Ft. Az eszközök a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában
lesznek. 1+3 évre fog szólni a megállapodás.
Besesek Béla PB elnök
Egy év után különösebb probléma nélkül felmondható?
Patkós Zsolt polgármester
Igen.
Tabajdi Gábor PB tag
Honnan lehet informálódni, hogy milyen szolgáltatást nyújt, mit valósít meg?
Patkós Zsolt polgármester
A közbeszerzésnek a szövege minden képviselınél ott van. Nagy változások ahhoz képest
nem történtek, annyiban változott, hogy a kivonuló autón mentıtiszt van, így egy orvosos lett
a közbeszerzés.
Besesek Béla PB elnök
Mivel csak egy pályázó volt, muszáj volt gyıztest hirdetni?
Patkós Zsolt polgármester
Volt két lehetıség, az OMSZ csak abban az esetben vállalta volna az ellátást, hogyha mi az
orvosokat kötelezzük arra, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátásban részt vegyenek. Dr.
Folberth György elmondta, hogy nem tartaná jónak és nem is venne részt ebben.
Besesek Béla PB elnök
Nem jó hír, hogy ennyibe kerül, de az ügyeletet meg kell oldani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatást.
NAPIREND
2. Elıterjesztés közút kialakítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Márki Jánosék közút kialakítási kérelmével már többször foglalkozott a bizottság. Most
teljesen új kérelmet nyújtottak be, amely a használati megosztásról szól. Az elıterjesztésben
részletesen leírta. Kétféle határozat-tervezetet készített el, helyt ad a képviselı-testület a
kérelemnek vagy nem. Ehhez kéri a bizottság állásfoglalását.
Tabajdi Gábor PB tag
A pénz erre megvan a költségvetésben?
Vincze Jánosné jegyzı
Igen, erre megvan. Ezért kérik, hogy december 31-ig legyen kifizetve. A jelen helyzet szerint
ez csak úgy oldható meg, ha használati megosztást elvégeztetjük és osztatlan közös tulajdonba
került az önkormányzat Márki Jánosékkal.
Mihalik Ferencné PB tag
Elıbb-utóbb meg kell változtatni.
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Vincze Jánosné jegyzı
Amikor a rendezési terv elkészült, 2000-ben oda út nem lett berajzolva. Majd ha a
költségvetésben lesz rá pénz, akkor megrendeljük a rendezési terv módosítását.
Patkós Zsolt polgármester
Több dolog van ezen kívül is, ami miatt fontos és aktuális a rendezési terv módosítása. Ez
jelentısen hosszú idıt igénybevevı procedúra. Papp Gyula, az építési osztály vezetıje is
jelezte ennek szükségességét és több egyéni kérelem is van, amelyek teljesíthetıek.
Besesek Béla PB elnök
A képviselı-testület eldöntötte az út kialakítását, ehhez a föld megvásárlását. A rendezési
tervet módosítani kell. Lépjük meg, hogy osztatlan közös tulajdonba kerül a földterület, mert
ezt nem lehet csinálni egy állampolgárral, hogy hónapokon, éveken keresztül hitegetjük. A
földjüket nem tudják használni, mert használja a lakosság, ott mindenki közlekedik. Vegyük
meg és sürgısen tegyük meg a szükséges lépéseket a rendezésre. Költségvetési fedezet van rá.
Patkós Zsolt polgármester
Több esetben történt egyeztetés ez ügyben, Papp Gyulával és a tervezı asszonnyal is. A
rendezési terv módosításának elıkészítése megkezdıdött. Egyetért az ügy megoldásával.
Vincze Jánosné jegyzı
A pénzösszeg valóban megvan a költségvetésben Márki Jánosék kifizetésére, de a használati
megosztást újból meg kell rendelni 30-40-50 e Ft, erre pótelıirányzatot kell kérni, mert ez
nincs tervezve a költségvetésben, ügyvédi költség is lesz.
Besesek Béla PB elnök
Javasolja az A változat elfogadását.
A bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.

PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
59/2007.(XII.03.) PBH.
Közút vásárlásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy járuljon hozzá Márki János és felesége által kért szanki 699. hrszú ingatlan használati megosztásához, a határozat-tervezet A variációját fogadja el az
elıterjesztés szerint.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

Patkós Zsolt polgármester
Az általános tartalék terhére 100 e Ft elkülönítése szükséges a lebonyolítással kapcsolatos
költségek fedezésére.
A bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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60/2007.(XII.03.) PBH.
Pótelıirányzat engedélyezésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy Márki János és felesége által kért adásvétellel kapcsolatos
költségek fedezésére 100.000,-Ft pótelıirányzatot biztosítson a költségvetés általános
tartaléka terhére.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
3. Elıterjesztés a településfejlesztési koncepció és településmarketing stratégia elfogadásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A koncepció módosított lapjait minden képviselı megkapta, amelyeket cserélni kell az
anyagban. A képviselı-testület korábban már tárgyalta, kéri a bizottságot, hogy javasolja
elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
61/2007.(XII.03.) PBH.
Településfejlesztési koncepció és
településmarketing stratégia elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy fogadja el a településfejlesztési koncepciót és településmarketing
stratégiát az elıterjesztés szerint.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
4. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2007.évi költségvetésének ¾ évi teljesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Nincs kiegészítése az írásos tájékoztatóhoz.
Besesek Béla PB elnök
Kérdéseket tett föl a 13. havi illetményrıl, fejlesztési célú támogatásokról, koncessziós díj
teljesülésérıl, támogatási értékő bevételek teljesülésérıl, felhalmozási bevételekrıl.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Válaszolt a kérdésekre, magyarázta az eltéréseket, a teljesülés ütemezését.
Besesek Béla PB elnök
Elfogadta a kérdésekre adott válaszokat, a magyarázatokat.
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Szomorúan látja, hogy az ÁMK a mőködési céltartalékát 100 %-ban felhasználta.
Tabajdi Gábor PB tag
A 12 millió a hitel elıtörlesztésre átutalásra került?
Nagy Klára vezetı tanácsos
Az elıtörlesztést decemberre terveztük, hogy minél tovább nálunk legyen ez az összeg.
Tabajdi Gábor PB tag
Az ÁMK konyhánál kívül a lépcsınél áll a víz, télen megfagy, életveszélyes, megáll a víz,
nincs csapadékelvezetés.
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vezetı
Igen, így van.
Patkós Zsolt polgármester
Nem szóltak.
Besesek Béla PB elnök
Rengeteg volt a probléma. A tervezı meg a kivitelezı elszúrta.
Patkós Zsolt polgármester
Ezt a konyha elıtti részt az ÁMK próbálja saját hatáskörben megoldani, önálló költségvetési
szerv.
Besesek Béla PB elnök
A Szanki Olajbányász Sportegyesület részére az 1,5 millió a negyedik negyedévben kerül
átutalásra. Ha a támogatás nélkül eddig tud mőködni az egyesület, akkor felmerül a kérdés,
hogy szükség van-e az 1,5 millióra.
Patkós Zsolt polgármester
A többi szervezetnek kifizettük, és nem akartuk, hogy a teljesítés eltérjen az idıarányostól,
ezért ezt késıbbre hagytuk. Október 1-jén átutalásra került a pénz, nagy szükség van rá, a
tekések már saját zsebbıl fizettek, utána ezeket a számlákat befogadtuk.
Besesek Béla PB elnök
A gépkocsi üzemanyagköltsége elgondolkodtató. A betegszállítás nem tartozik a feladatai
közé, mégis volt. Ez nem csak költségvetési kérdés.
Nagy Klára vezetı tanácsos
A márciusi Kisbíróban megjelent egy cikk, amelyben a volt megbízott intézményvezetı
asszony a falu lakosságának felajánlotta a betegszállítást egészségügyi rendelésekre. Ettıl
kezdve fokozatosan nıtt az igénybevétel. Ahogyan ezt észrevettük a menetlevelekrıl,
szeptemberben derült ki, a visszatérı intézményvezetı asszony segítségével ezt lekorlátoztuk.
Tabajdi Gábor PB tag
A felelısség kit terhel?
Vincze Jánosné jegyzı
A volt intézményvezetıt. Rendelet leszabályozza, hogy az egészségügyi ellátáshoz való
segítségnyújtás milyen ellátási formákban biztosítható. A házi szociális gondozásban nem. A
tanyagondnoki szolgálatban, nappali ellátásban és az idısek otthonában igen. Ahogy
észleltük, a dolgozóknak elmondtuk, hogy mit tehetnek meg és mit nem, de nem tartották be.
Nagy Klára vezetı tanácsos
A visszatérı új intézményvezetıvel jól tudunk együttmőködni.
Tabajdi Gábor PB tag
Kimutatást kért a gépjármővekrıl, üzemanyag, karbantartás, futott kilométer, tehát minden
egyes költségrıl.
Vincze Jánosné jegyzı
Az új intézményvezetı havonta lejelenti az üzemanyag felhasználást. Leszabályozta, hogy
melyik gépkocsi mennyi kilométert futhat. Ha olyan állapotú a beteg, mentıt kell hívni, vagy
pedig családtaggal kell a beszállítást megoldani.
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Turi Mária Alapsz.Kp.vez.
Mindkét háziorvossal beszélt errıl a problémáról. Valahogyan biztosan meg tudják oldani,
mert október eleje óta nem jelentkezett nála senki betegszállításra. Mentı, hozzátartozó, vagy
pedig tömegközlekedési eszköz igénybevétel lehet megoldani a betegszállítást. Kis
jövedelmőeknél az a gond, hogy tavaly volt a hitelezett utalvány, nem kellett pénzt fizetni,
idén ez nincs.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Szigorítottuk az adminisztrációt. Minden menetlevél mellett utas listának kell lennie a
szállítottak aláírásával, valamint a dolgozók neve is.
Besesek Béla PB elnök
Ez így most már helyére kerül, a probléma az, hogy fél éven keresztül folyt a jogtalan
tevékenység.
Tabajdi Gábor PB tag
Ez mennyi plusz költséget jelentett?
Nagy Klára vezetı tanácsos
Ki fogja győjteni.
Turi Mária Alapsz.Kp.vez.
Ezzel még az is gond volt, hogy egy házi gondozó szinte folyamatosan oda volt velük, ıt
helyettesíteni kellett, meg a rengeteg idıpontot telefonon egyeztetni.
Besesek Béla PB elnök
A felhalmozási kiadások teljesülésére kérdezett rá.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Beszélt a beruházások teljesítésérıl, rendelkezett a testület, hogy mely pályázatok saját erı
biztosítását szolgálja.
Besesek Béla PB elnök
Horgászterület üzembe helyezése negyedik negyedévben történik meg, ez mit jelent?
Nagy Klára vezetı tanácsos
Ha a vízjogi létesítési engedély megvalósul, akkor tudjuk aktiválni a beruházást.
Patkós Zsolt polgármester
Decemberre ígérik.
Besesek Béla PB elnök
Mennyire reális az év végi várható pénzmaradvány? A bevételek és kiadások különbsége úgy
látja, hogy kb. 39 millió, az anyagban az szerepel, hogy a várható pénzmaradvány 15 millió.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Még lejön a 12 millió hiteltörlesztés is, valamint a negyedik negyedéves kiadások függvénye.
Zaka László megérkezett az ülésre, a jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság tudomásul vette a tájékoztatót.
NAPIREND
5. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének koncepciójáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az írásban kiadott anyagból látszik, hogy nagyon nehéz évnek nézünk elébe. Kevesebb
normatívából, kevesebb megosztott SZJA bevételbıl kell a feladatokat megoldani. Az ÁMKnál több mint 10 millió forint a normatíva kiesés. Az ÁMK-ban 243 vagy 245 millió forintot
terveznek A és B variációban, 224 millióval indítottuk az évet 2007-ben, 10 millióval több
normatíva bevétellel mint most, azonban természetes, hogy a költségek nınek. A költségvetés
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2008-ban nem állítható egyensúlyba, ha a fejlesztési elképzeléseket fenntartjuk. Viszont a
pályázati lehetıségek kinyílnak, ha most nem pályázunk, a gyerekeink lehetıségei vesznek el.
Nem szabad a mőködésbe beletenni az összes lehetıséget. A bevételek tekintetében 16 millió
forint hiányzik, még növekedhet a kiesés 6 és fél millió forint gépjármőadóval, ha ez
megtörténik, akkor 22 millió forint mínusszal indulunk. Nem csökkennek a feladataink.
Bevétel növelés a kistérségi szintő gondolkozás lehetne a szociális ellátások terén. Már eddig
is több milliót elvesztegettünk, azért mert ezt nem léptük meg.
Az ÁMK-nál az alacsony osztálylétszámokat a kormány bünteti, sokkal kevesebb normatívát
kapunk. Nem sikerült elmélyíteni azt a gondolatot, hogyan lehet költségtakarékosan
gazdálkodni. A megtakarítás lehetısége csak kis mértékben biztosított.
Mindenütt meg kell nézni, hogyan lehet a költségeket csökkenteni, vagy bevételeket növelni.
Sok fontos dolgot fölvállalt az önkormányzat az elmúlt idıszakban, lehet, hogy ezeket nem
tudjuk majd megfelelı szinten biztosítani. A fejlesztésekrıl a község jövıje érdekében nem
szabad lemondani. Minden településen problémákkal küzdenek.
A költségvetés jelenleg 35 milliós mőködési hitellel állítható egyensúlyba.
Tavaly 38 millió volt a tervezett, 45 millió lett a tényleges pénzmaradvány.
Elgondolkodtató, hogy ebben az évben a teljes iparőzési adó bevételünket úgymond most már
a közoktatásra fordítjuk.
Tabajdi Gábor PB tag
Milyen összegő az iparőzési adó bevétel?
Patkós Zsolt polgármester
110 millió forint.
Besesek Béla PB elnök
A módosított költségvetés számait kell alapul venni a tervezésnél, ez a módosított
költségvetésben 120 millió az iparőzési adó bevétel vonatkozásában.
Patkós Zsolt polgármester
Nem szabad elrugaszkodni a betervezett 110 milliótól, óvatosan kell ezzel bánni, nem
szeretne irreális dolgot betervezni.
Besesek Béla PB elnök
Be van állítva a táblázatban fejlesztési célú támogatásra 67 millió forint és van tervezve 102
milliós beruházás.
Nagy Klára vezetı tanácsos
A beadásra került pályázatokon nyerhetı támogatások szerepelnek a fejlesztési célú
támogatások között, amelyet már beadtunk és tervezünk beadni (Vörösmarty utca, óvoda). A
kiadási oldalra pedig az önerıvel növelt beruházási összeg került betervezésre, önerı
képzésre, ipari park vásárlásra stb.
Besesek Béla PB elnök
Az ez évi költségvetésben ezek már be vannak tervezve.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Ezek benne lesznek a pénzmaradványban.
Patkós Zsolt polgármester
A 15 millió forint nem szabadon felhasználható, ennek jelentıs részét az elızı képviselıtestületi ülésen lekötöttük. Ebbıl 7 millió forint pályázati önrész.
Besesek Béla PB elnök
Az ÁMK-nál nem látjuk az elızı számokat, hogy össze lehetne hasonlítani.
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vezetı
Olyan nagymértékben nıttek az árak, hogy a konyhánál az anyagbeszerzés sokkal többe fog
kerülni.
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Besesek Béla PB elnök
Tavaly iparőzési adó növeléssel állt egyensúlyba a költségvetés. Ez most nem lehetséges, de
nagyon sok a bizonytalanság, amit nem tudunk. Véleménye szerint ilyen mőködési
hitelfelvétellel nem lehet koncepciót elfogadni.
Az ÁMK-nál is lehet csökkenteni, a társadalmi szervezetek támogatásánál is. Vannak apróbb
dolgok is. Ipari terület kialakítása. Egészségügyi centrum kialakítása szerepel az anyagban,
amikor Majsán járó-beteg ellátó centrum épül. Régészeti emlékpark, szép álom, de most,
ilyen költségvetés mellett? Elsınek sorolná az oktatást, a többit nézné meg, hogy lehet
lefaragni. Át kell világítani a Polgármesteri Hivatalt és az Alapszolgáltatási Központot is. A
gépkocsik üzemeltetésérıl is kell felmérés. Tavaly vettünk egy második gépjármővet, hogy
egy másik tanyagondnoki szolgálatot üzemeltessünk, az nem valósult meg, most két
gépjármővünk van egy feladatra. Itt is lehet spórolni. A szociális feladatokat meg kell nézni,
melyek a nem kötelezı feladatok. Ugyanakkor nincs benne a koncepcióban a TMB által
kidolgozott járdafelújítás. A játszótérrıl beszéltünk, nem is nagy összeg, nincs benne a
koncepcióban.
Patkós Zsolt polgármester
Amelyekrıl elnök úr beszélt, nem nagy összegőek, szerinte nem itt van a megoldás. Ezt nem
koncepció szintjén kell tárgyalni. Ipari terület kialakítása kapcsán megfelelı mérető,
megfelelı infrastruktúrával ellátott területre van szükség. Az egészségügyi centrum kifejezés
kicsit túlzó, valójában orvosi rendelırıl van szó. A régészeti emlékpark szerepel a
településfejlesztési koncepcióban, a turizmus fejlesztéséhez a Gy. Szabó Béla Képtár kevés.
Az oktatásban az osztályösszevonások elkerülhetetlenek, szükségesek. Nálunk gazdagabb
települések is másként mőködtetik az iskolát. A Polgármesteri Hivatal átvilágítása szükséges.
Az Alapszolgáltatási Központot nem kell átvilágítani. Többcélú kistérségi társulásban
többletnormatívára van lehetıség. A tanyagondnoki gépjármő beszerzésnél arról volt szó,
hogy a lízing költség is belekerül a többcélú társulásba és nem bennünket fog terhelni. A
járdafelújításra vonatkozóan a TMB javaslatot tett, ez fontos, a közmeghallgatáson beszélni
kell róla. A játszótér felújítás 800 e Ft, nagy összeg, fontos, bele kell, hogy kerüljön. Annak
kell utánajárni, hogyan lehet a játékokat szabványosítani.
Tabajdi Gábor PB tag
Zaka László véleményére kíváncsi.
Zaka László PB tag
Jelen állapotában ez a koncepció nem támogatható.
Besesek Béla PB elnök
Szintén ez a véleménye. Ilyen hitelfelvétellel a koncepciót nem tudja támogatni. Sok minden
nem látszik a koncepcióban leírtakból. Olyan érzése van, mint tavaly, amikor 20 milliós volt a
hiány, arról volt szó, hogy kistérségi társulásba kell vinni a szociális intézményt akkor lesz
egyensúly, és egyszer csak helyreállt az egyensúly. Nem tudja, hol vannak elbújtatva dolgok,
vagy mi van elbújtatva, vagy mi van elhallgatva, de hogy ez nem egy komplett anyag, amit
most tudnunk lehetne, abban majdnem, hogy biztos.
Patkós Zsolt polgármester
Azt a gondolatot, hogy mi van elbújtatva, ezt a gondolatot visszautasítja. A készítıknek a
munkáját nem kellene minısíteni hozzá nem értéssel. Kéri, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke
tegyen javaslatot, vagy fogalmazzon meg új koncepciót. Kíváncsi milyen újat tud hozni.
Nagy Klára vezetı tanácsos
A jelen pillanatban rendelkezésre álló információk birtokában a vezetıkkel történt elızetes
egyeztetések után a legjobb tudásuk szerint készítették el a koncepciót. A törvénytervezet
ismert, de a pontos normatíva csak a költségvetési törvény elfogadása után válik biztossá. A
koncepció szerkezeti struktúrája megfelel a korábbi években szokásosnak.
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Besesek Béla PB elnök
Lehet, hogy szándéka ellenére sértett, nem akart, ezért elnézést kér. Mondandóját nem a sértés
szándéka vezette. Az elızı év tapasztalata alapján mondta az elhangzottakat.
A 35 milliós hitelfelvétellel nem tudja elfogadni a költségvetési koncepciót.
Patkós Zsolt polgármester
Vannak bizonytalansági tényezık a költségvetésben, ha tudomásul vesszük, ha nem, ilyen
például az iparőzési adó, óvatosak a készítık e tekintetben, nem szeretnék, hogy a felelısek
ık legyenek az esetleg költségvetési hiányért.
Besesek Béla PB elnök
Költségvetés készítés nem a Pénzügyi Bizottság elnökének a feladata.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Tavaly a koncepcióban 105 millióval került beépítésre az iparőzési adó, 20 milliós hiány
mutatkozott. Úgy oldottuk meg, hogy az ÁMK tekintetében 10 milliót csökkentettünk
(álláshelyek, túlórák csökkentése). A Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ
valamennyi feladatát végignéztük és csökkentettünk 5 millió forintot, az iparőzési adó
bevételen emeltünk 5 millió forintot, így 110 millió lett, így került egyensúlyba a
költségvetés. Ez mutatkozik az idei pénzmaradványnál, hogy a 45 milliót meg sem közelítjük,
mert a kiadási elıirányzatokat szinte maximális mértékkel lecsökkentettük tavaly.
Mihalik Ferencné PB tag
Az ÁMK-nál az egyszeri kiadások nincsenek levéve.
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vezetı
Nincsenek, mert nincs benne energiaemelésre tervezve, a módosítotton lévı esetleges
összegeket az energiaemelésre akarja építeni.
Patkós Zsolt polgármester
Milyen nagyságrendő dologról van szó?
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vezetı
Minimális, holnapra kimutatja.
Mihalik Ferencné PB tag
A két negyedik osztály is 13 – 13 fıs, azt nem lehet összevonni csak a másodikat?
Patkós Zsolt polgármester
A hetedik osztály volt az.
Zaka László PB tag
Nem a számokat minısítette, hanem a koncepciót magát. Nem a számok érdekesek, hanem a
folyamatok. A 45 milliós pénzmaradványból már csak 15 millió lesz, 30 milliót elköltöttünk
2007-ben. Ha ilyen ütemben folytatjuk, akkor egy év múlva -15 millió lesz. Ekkora
településen ilyen koncepció mellett mőködésre hitelt fölvenni öngyilkosság, és a szanki
állampolgárokkal szemben becstelenség. Nem a számokkal van a baj, a jelenleg kialakult
helyzet gondolásával van a baj.
Besesek Béla PB elnök
Föléltük, mert sajnos már ilyen volt a finanszírozás ebben az évben.
Zaka László PB tag
Adtunk mindenre. Csak arra nem adtunk, amire nem kértek. Nem akar belemenni a
részletekbe. Ez a koncepció így, ebben az összeállításban a folyamatokra nem ad választ. Az a
kérdés, hogy 2008-as költségvetést akarunk készíteni és rohanunk a vesztünkbe, vagy meg
akarjuk állítani a folyamatot. Nem arról beszélünk, amirıl a koncepció szól. A fejlesztésekrıl
nem is beszéltünk, amelyeket a következı évben szeretnénk megvalósítani. Az meg
délibábkergetés, hogy benne van az, hogy megnyerjük a pályázatokat, mert ez egyáltalán nem
biztos.
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Besesek Béla PB elnök
A folyamat megfordításához kellenének elképzelések. Igaz, hogy a folyamatok rossz irányba
mennek.
Tabajdi Gábor PB tag
Lépni kell drasztikusan, az a baj.
Zaka László PB tag
Ez a koncepció öles léptekkel halad elıre. Már az indulásnál a tavalyi módosított
elıirányzatokkal kell tervezni, ez majd 17 millió plusz a dologi kiadásoknál a tavalyi eredeti
költségvetéshez képest.
Patkós Zsolt polgármester
A költségvetési koncepció tartalmát végiggondolva 2007-ben megfogalmazta elképzeléseit a
szociális feladatok többcélú kistérségi ellátása vonatkozásában, ez most szándékosan nincs
benne ebben az anyagban ilyen gondolat, mert akkor sem fogadták el. Járható utak vannak a
költségvetés racionalizálása tekintetében, például a konyha bérbeadása, az ÁMK más módon
történı mőködtetése, a szociális intézmény kistérségi feladatellátása. Ez mind
költségmegtakarítást, bevétel-növelést eredményezhet. A Polgármesteri Hivatalban is
másfajta struktúrát kell kialakítani. Ezek a járható utak, amelyek 2008-ban és 2009-ben
mőködıképes gazdálkodást tesznek lehetıvé. Az nem járható út, hogy ezt nem, de nem
mondjuk meg, hogy mit igen. Minden intézményben költség hatékonyan kell gazdálkodni.
Besesek Béla PB elnök
Továbbra is fenntartja, hogy legyen átvilágítva a Polgármesteri Hivatal.
Zaka László PB tag
30 milliót elköltöttünk mőködésre ebben az évben. Ez hiányzik most. Drasztikus bevételi
hiány van. Végig kell nézni, hogy miért.
Besesek Béla PB elnök
Mert a kormány nem biztosítja.
Zaka László PB tag
A kormányt lehet szidni, ettıl még Szank költségvetését nekünk kell helyretenni, mert ha nem
lesz idıben költségvetés, akkor még a nettófinanszírozást is föl fogják függeszteni. Ha 2008as költségvetést akarunk csinálni és újabb 35 milliót hitelbıl el akarunk költeni, akkor ennyi.
Besesek Béla PB elnök
Tavaly arról volt szó, hogy vigyük az intézményeinket kistérségi társulásba és akkor
megoldódnak a problémák.
Zaka László PB tag
Ez most is így van.
Besesek Béla PB elnök
Társulásban a szociális intézménynél nyertünk volna 5-6 millió forintot, ugyanakkor
elköltöttünk 30 milliót. Abból sem oldottuk volna meg a problémát.
Zaka László PB tag
Most 35 millióval meg lehet oldani a problémát, csakhogy ez jövıre 70 millió lesz, vagy több.
Besesek Béla PB elnök
Ez olyan út, hogy megállíthatatlan lesz, hogyha rálépünk.
Zaka László PB tag
Ha nem lépünk rá, akkor azon kellene gondolkodni, hogyan tovább. Még mindig arról szól a
történet, hogy mindenki többet kér, mint tavaly. Adni a legkönnyebb, visszavenni a
legnehezebb, egyszer elfogy a költségvetés. Az elveket kell megreformálni.
Besesek Béla PB elnök
Nekünk számszaki anyagot kell produkálni.
Zaka László PB tag
Nem, most koncepcióról van szó.
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Besesek Béla PB elnök
Társadalmi szervezetek támogatásán lehetne csökkenteni.
Zaka László PB tag
Ne menjünk bele a részletekbe.
Patkós Zsolt polgármester
Két dologról beszélnek, konkrét megtakarítási lehetıségekrıl és folyamatok szabályozásáról.
Nem azt kell érezni, hogy még nincs lépéskényszer, hanem azt kell érezni, ha a következı
évben így lesz, akkor nincs tovább lehetısége a településnek arra, hogy 2010-ben talpra
tudjon állni. A gyerekeinktıl vesszük el a lehetıséget.
Zaka László PB tag
Most egyensúlyban van a hitellel a költségvetés, tudomásul lehet venni. Ha nem vesszük
tudomásul, akkor nincs egyensúlyban, és két dolgot lehet tenni. Bevételt növelni vagy
költséget csökkenteni, vagy mindkettıt, ez a kisebb lépések politikája. Minden más
részletkérdés, a többit majd a szakemberek megoldják. Volt már arra példa, hogy
megmondtuk a fıszámokat, és a szakma ez alapján tegyen le költségvetést az asztalra. Nem
nekünk kell kitalálni, hogy az intézménybe mi kell és mi nem. Ha baj van, nem a számok
összeállítóin kell számon kérni, hanem akik azt mondták nekik, hogy ilyen metodikával kell
tervezni. Ez a koncepció erre nem ad választ.
Besesek Béla PB elnök
Ezzel egyetért. A jó irány az, hogyha a bevételeket növeljük és a kiadásokat csökkentjük
valamilyen módon, csak a valamilyent kell megmondani. Ez a nehézsége a dolognak, mert ez
idáig egyértelmő. Az az egyöntető vélemény alakult ki, hogy ez a költségvetési koncepció így
nem fogadható el 35 milliós mőködési hitellel.
Patkós Zsolt polgármester
A rendelkezésünkre álló adatok a bizottsági ülés és a képviselı-testületi ülés után is
ugyanazok lesznek, ha nem mondják meg a képviselık, hogy mik azok, amelyeket
csökkenteni kell, akkor nem lesz költségvetés.
Besesek Béla PB elnök
A bizottság ezt nem tudja megmondani. Az intézményvezetıknek le kell ülni és megtárgyalni
a gazdasági vezetıkkel és javaslatokat elıterjeszteni. Ne a bizottságtól várja el senki, hogy a
bizottság mondja meg. A bizottság véleményt mond, megkritizálja.
Zaka László PB tag
Ebbıl nem lesz koncepció.
Vincze Jánosné jegyzı
A bizottságnak meg kellene határozni javaslatait.
Zaka László PB tag
A jegyzı összeállítja a koncepciót, a polgármester beterjeszti. Üljön össze a bizottság elnöke,
a jegyzı, a polgármester és próbáljanak kompromisszumot kötni. A bizottságnak javaslatot is
kell tenni.
Vincze Jánosné jegyzı
A bizottságnak javaslatot kell tenni. Nem a táblázat számszaki adatairól kell dönteni, hanem
tervezési irányelveket kell megfogalmazni. Végig kell menni, hogy melyik az a pontja, ami
nem helytálló, min kell módosítani, mert november 30-ig el kellett volna fogadni a
koncepciót. A koncepció része az ÁMK-nál a létszám és az osztályok meghatározása. Ez
ügyben is dönteni kell, a következı tanév indításának november 30. a határideje.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Mindenképpen fontos, hogy kapjunk valami irányt a koncepcióhoz. Mi napokat tölthetünk
ezzel eredménytelenül, ha a képviselı-testület nem mutat nekünk utat.
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Patkós Zsolt polgármester
Megfogalmazott járható utakat, továbbra is fenntartja, hogy a Pénzügyi Bizottságnak, mint
szakbizottságnak ki kellene mondani, hogy egyetért-e ezzel az elképzeléssel vagy sem. Nincs
értelme idıt, energiát fordítani erre a munkára, ha nem talál támogatásra.
Besesek Béla PB elnök
Sokkoló a 35 milliós hitel. A tavalyi 45 milliós pénzmaradványból egy év alatt 35 milliós
hitelfelvétel szükséglet válik. Itt már tényleg 500 ezer forintról beszélni egy-egy tételnél
szinte nevetséges.
Patkós Zsolt polgármester
Ez a folyamat látszott a költségvetés módosításaiból.
Besesek Béla PB elnök
A folyamat látszott, de meglepı, hogy ilyen mértékő.
Zaka László PB tag
A 2007-es költségvetésben az eredeti fıösszeg mennyi volt?
Nagy Klára vezetı tanácsos
A költségvetés fıösszege 509.360.000,-Ft volt.
Zaka László PB tag
A legutolsó módosításkor 564.192.000,-Ft volt. Ez a lényeg. Ezért nem lehet keresni a 800 e
Ft-okat, meg az 1 millió forintokat. Elköltöttük, és most nincs honnan.
Besesek Béla PB elnök
Nem csak kiadási, hanem bevételi oldalon is nıtt a költségvetés.
Zaka László PB tag
60 milliós léptékkel haladunk elıre, ennek nincs meg a fedezete. Mennyi belıle a
felhalmozás?
Nagy Klára vezetı tanácsos
Ennek része az elızı évi 45 millió forintos pénzmaradvány.
Besesek Béla PB elnök
Az benne van az 509 millióban.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Nincs benne, az eredeti költségvetésben 38 millió forint pénzmaradvány volt, ami már nem
lesz ennyi.
Zaka László PB tag
Az 509 millióból lett 564 millió, ebbıl ellentételezve lett 30 millió, csak a másik 30 millió
nem lett ellentételezve. Ekkora léptékekkel haladunk elıre és nem a felhalmozási, hanem a
mőködési oldalon. Ezért kell 35 milliós mőködési hitelt beállítani. Ezt hívják spirálnak, ezt a
spirált ezzel az önkormányzati szerkezettel, struktúrával megállítani nem lehet. Ha ezt
csináljuk tovább,a ciklus végére eladósodik az önkormányzat.
Besesek Béla PB elnök
Világítsuk át az önkormányzatot, hogy a struktúraváltást megalapozottan tudjuk végrehajtani.
Zaka László PB tag
Az önkormányzatnak egy csomó nem kötelezı, felvállalt feladata van, lehet, hogy vissza kell
vonni.
Besesek Béla PB elnök
Ez hálátlan feladat. Polgármester úr a támogatásoknál odaáll, amikor vissza kell vonni, azt
meg mondja ki a bizottság.
Patkós Zsolt polgármester
Javaslatot tett a folyamatok szabályozására, egyedül tett javaslatot és senki más.
Besesek Béla PB elnök
Hát igen. Volt olyan.
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Zaka László PB tag
26 év alatt folyamatosan mondja ezeket a dolgokat. Valakinek el kell dönteni. Nem lehet
elvárni az állampolgártól, hogy azt mondja, hogy neki nem kell járdafelújítás. Az a kérdés,
hogy mibıl és mikor.
Besesek Béla PB elnök
Nem lehet közmeghallgatásra vinni, mert akkor aztán nem lesz semmi.
Zaka László PB tag
Folyamatokat lá,t és felhívja rá a figyelmet. Folyamatosan adtunk mindent, most
folyamatosan vissza kellene venni. Már régen mondta, hogy a táborokból ki kellett volna
lépni, azóta milliókat tettünk bele. Az már nem elég, hogy végignézzük a költségvetési
sorokat, az nem felelısségteljes költségvetés tervezés, folyamatokat kell látni. Nem mondta,
hogy be kell menni a kistérségbe, de akkor helyette valamit mondani kell.
Besesek Béla PB elnök
Módosítjuk az iparőzési adóról szóló rendeletet, megszüntetjük a kedvezményeket, ez milyen
vonzattal jár, ez egy bevételnövelı intézkedés. Ez uniós elıírás, amit meg kell lépnünk.
Vincze Jánosné jegyzı
Ez az ıstermelıket érinti, a vállalkozókat, azokat a cégeket, ahol magánszemélyekbıl
alakítottak kft-t. Nem számíthatunk nagy bevétel növekedésre.
Zaka László PB tag
Hatása jelentéktelen lesz.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Az önkormányzatnak éves szinten mintegy 3 millió forintot jelent, emellett nagyon sok
problémával jár.
Szünet.
Zaka László PB tag
A lakosokban azt kellene tudatosítani, hogy hányféle ellátás van Szankon, amely nem
kötelezı feladat, és központi forrásból nincs rá pénz. Rajtunk fogják a lakosok számon kérni
ezt a 35 milliót.
Patkós Zsolt polgármester
Most van az, hogy eddig csak adtunk, és bármit, amit vissza kellene venni, csak a legnagyobb
érdeksérelem mellett tudjuk megtenni.
Zaka László PB tag
Ezzel a léptékkel nem soká oda fogunk jutni, hogy majd a béreket nem tudjuk kifizetni.
Patkós Zsolt polgármester
A béren kívüli juttatásokra is kb. 12 millió forintot fordít az önkormányzat (étkezési
támogatás, üdülési támogatás).
Mihalik Ferencné PB tag
Ez sem kötelezı feladat.
Zaka László PB tag
Ezt is látni kell a lakosoknak, hogy Szankon nem úgy van, hogy a pedagógusok nincsenek
elismerve. Nem megfizetve, mert az más kérdés, de el vannak ismerve más településekhez
képest.
Patkós Zsolt polgármester
Ki kell mutatni intézményegységenként a kötelezı és nem kötelezı feladatokat, mennyi
normatívát kapunk és valójában mennyibe kerül.
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Nagy Klára vezetı tanácsos
Ezt a Polgármesteri Hivatalnál nem lehet kimutatni. Például az iparőzési adót több feladatra
fordítjuk.
Zaka László PB tag
A kötelezıen ellátandó feladatok közül nagyon sok olyan van, ahol nincs meghatározva, hogy
a feladatellátásra mennyit kell fordítani. Kötelezı a feladat, de a mértéke nincs kimondva.
Közutak fenntartása, sport, közmővelıdés kell, de nincs elıírva, hogy milyen szinten kell
ellátni. Ha nem lesz, akkor értékvesztés lesz. Ezt kell szinkronba hozni.
Patkós Zsolt polgármester
Másfajta ellátás is lehetséges. Megállapodás alapján is elláthatja más is.
Zaka László PB tag
A kistérségi dolog elıbb-utóbb a köztudatba kimegy, hogy nem használunk ki négy év alatt
100 milliót a kistérségi lehetıségekbıl, akkor ezt számon lehet rajtunk kérni.
Besesek Béla PB elnök
Csakhogy ez a kistérségi dolog, feltételezett és nem biztos dolog, számon kérni feltételezett
dolgot igen nehéz. A kistérségi társulásban a lehetısége van a megtakarításnak, de nem
biztos. Ami többletbevétel érkezik, az nem az önkormányzathoz érkezik, hanem a
kistérséghez. Ahogy a kistérség gazdálkodik, amire pedig az önkormányzatnak rálátása
nincsen, a kistérség gazdálkodásától függıen kell befizetni a szükséges összegeket.
Zaka László PB tag
Nem egészen így van. Ha azt mondjuk ki, hogy nem veszünk részt a kistérségi társulásban,
akkor minden itt van elıttünk, és akkor ebbıl kell gazdálkodni. Mások kihasználják a
lehetıséget, mi pedig nem tudjuk kihasználni.
Patkós Zsolt polgármester
Ha tetszik nekünk, ha nem, benne vagyunk egy rendszerben, ez az Európai Unió. Nem az
önkormányzatok, mint legkisebb egységek mőködtetik, hanem kistérségek. Erre épül ez a
gondolkozás. Az önálló kistelepülések nem nagyon tudnak teret kapni ebben a támogatási
rendszerben. A kistérségi pályázatok esetében plusz pontok vannak, könnyebbek az elıírások
is. Vagy tudomásul vesszük ezt a tényt, vagy nem. Lehet rajta nagy ívően túllépni, csak
kirekesztjük magunkat abból a körbıl, amibe egyébként szeretnénk tartozni. Például a
központi orvosi ügyelet tekintetében, ha nem lenne kistérség, Szank nem tudná finanszírozni,
hogy a törvénynek megfelelı orvosi ügyeletet mőködtessen. Tehát ez az egyetlenegy
törvényes lehetısége annak, hogy gazdaságosan tudjuk mőködtetni. Lehet kivonni magunkat
a folyamatokból. Túl fognak lépni rajtunk. Vagy kihasználjuk az elınyeit, vagy azt mondjuk,
hogy mi helyben maradunk, és majd visz a sodrás bennünket, és éppen a lehetıségeinktıl
esünk el. A szociális intézmény tekintetében ebben a fél évben 6 millió forinttól esünk el.
Kíváncsian várja, hogy a ciklus végéig meddig jutunk el.
Besesek Béla PB elnök
A kistérségi társulásban nem minden olyan egyértelmő, mint ahogy azt polgármester úr
láttatni igyekszik. Az újonnan csatlakozott Jászszentlászló és Móricgát sem rohant minden
intézményével a társulásba, hanem kihasználják a mikrotársulási lehetıséget, amit a törvény
lehetıvé tesz. Fenntartásaink, kétségeink nem csak nekünk vannak, más településeknek is.
Legjobb belátásunk szerint döntünk. Ha azt látjuk, hogy tényleg nincs más út, majd akkor
lépjük meg, még nem ez a helyzet. Ezt nem mondta ki senki, hogy nincs más út, csak a
kistérség felé menekülhetünk, csak értsük meg.
Patkós Zsolt polgármester
Ha nincs itt az útja a kistérségi együttmőködésnek, akkor jó lenne megfogalmazni, hogy
milyen út van.
Zaka László PB tag
Az a kérdés, hogy a 35 milliós mőködési hitelt fölvegyük vagy ne vegyük föl?
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Besesek Béla PB elnök
Ne vegyük föl.
Zaka László PB tag
Akkor mondani kell mást, hogy mit csináljunk. Erre várunk. Nem csak a kistérség van, más út
is van. Például le kell építeni a faluban az intézményeket, és akkor nem kell kistérség.
Besesek Béla PB elnök
Szüntessünk meg mindent, vagy menjünk kistérségbe.
Zaka László PB tag
Például.
Besesek Béla PB elnök
Szóval ezt kell nekem kimondani.
Zaka László PB tag
Mondjál jobbat, ha jobbat mondasz, akkor elfogadom és melléállok. Nem csak kritizálni kell,
hanem mondani, hogy kell csinálni.
Besesek Béla PB elnök
Te is csak kritizálsz.
Zaka László PB tag
Nem, én nagyon sok dolgot mondtam.
Vincze Jánosné jegyzı
A helyi adót is mondta.
Besesek Béla PB elnök
Igen, és mondja ki a Pénzügyi Bizottság elnöke, hogy helyi adót kell bevezetni.
Vincze Jánosné jegyzı
Hát például.
Zaka László PB tag
De ki mondja ki!? Ha a polgármester mondja, akkor leszavazod.
Patkós Zsolt polgármester
Kimondtam azt, hogy kistérségi szociális intézmény. Már a gondolatra is azt mondtad, hogy
nincs most itt az ideje. Rendben. Mondj mást!
Besesek Béla PB elnök
Én úgy gondolom, hogy nincs most itt az ideje.
Patkós Zsolt polgármester
Mondj mást!
Besesek Béla PB elnök
Meg kell nézni, arról volt szó, hogy kapunk egy összeállítást, hogy mi a kötelezı feladat, mi a
nem kötelezı. Ha elkezdek témákat mondani azok megint csak fillérek, fillérekbıl lesznek a
forintok, forintokból a milliók.
Vincze Jánosné jegyzı
Itt a tervezési irányelvet kell kimondani, és annak megfelelıen elkészítjük.
Zaka László PB tag
Úgy is lehet, hogy ne legyen a költségvetésben mőködési hitel, készítsék el úgy a
költségvetést. Amikor kész van, akkor meg azt mondjuk, hogy ez sem jó, meg az sem jó.
Besesek Béla PB elnök
Ezt a koncepciót elkészítették, dolgoztak rajta sokat, én meg kapásból mondjak egy másikat?
Ha nem szavazzuk meg, akkor mi van?
Zaka László PB tag
35 milliós mőködési hitellel nem fogadom el.
Besesek Béla PB elnök
Tılem azt várod, hogy mondjak egy másik koncepciót kapásból.
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Zaka László PB tag
De mit tudnak csinálni a készítık?
Patkós Zsolt polgármester
35 milliós hiánnyal én nem szavazom meg.
Besesek Béla PB elnök
Akkor miért terjesztetted be?
Patkós Zsolt polgármester
Mert nincs más. Ha nem látjuk be azt, hogy itt koncepcióról van szó és nem költségvetésrıl,
ha nem látjuk be azt, hogy ez egy folyamatot jelöl, utat jelöl a következı évi koncepcióhoz,
tendenciát mutat. Megdöbbent bennünket, így nem lehet költségvetést készíteni, meg kell
teremteni a költségvetési bevétel növelésének lehetıségét és a kiadás csökkentésének a
szükségességét.
Besesek Béla PB elnök
Ezt a koncepciót így nem tudjuk elfogadni, alternatívákat kérünk az elıterjesztıktıl arra,
hogy lehet ezt a hiányt megszüntetni. Nem fog alternatívákat mondani, amikor megkapja az
elıterjesztést, az a feladata, hogy véleményezze. Ez nem a bizottság feladata. Szakapparátus
van, törvények vannak, tessék elıterjeszteni és mi véleményt mondunk róla.
Vincze Jánosné jegyzı
Ezzel nem ért egyet, mert a Pénzügyi Bizottságnak nem csak véleményezési jogköre van,
hanem javaslattételi joga is van.
Besesek Béla PB elnök
Nem élünk vele.
Mihalik Ferencné PB tag
Ki kellene mutatni, hogy mi hogy van.
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
Kötelezı, nem kötelezı feladatok, létszámleépítés ezt kell kimutatni?
Mihalik Ferencné PB tag
Igen.
Besesek Béla PB elnök
Nem csak az iskola, hanem az egész, hivatal is, szociális is.
Zaka László PB tag
Ezzel a szerkezettel ez a 35 millió eltüntethetı érdeksérelem nélkül vagy nem?
Nagy Klára vezetı tanácsos
Nem.
Zaka László PB tag
Ha érdeksérelem nélkül nem tüntethetı el, akkor dolgozzanak ki alternatívákat, hogy milyen
érdeksérelemmel lehet eltüntetni, vagy milyen lehetıségek kihasználásával.
Besesek Béla PB elnök
Ezt a koncepciót így nem tudjuk elfogadni, alternatívákat kérünk a lehetı legrövidebb idın
belül az elıterjesztıktıl arra, hogy lehet ezt a hiányt megszüntetni.
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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62/2007.(XII.03.) PBH.
2008. évi költségvetési koncepcióról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy ne fogadja el a tervezési irányelveket az elıterjesztés szerint, az
elıterjesztık a lehetı legrövidebb idın belül dolgozzanak ki alternatívákat arra, hogyan lehet
a hiányt megszüntetni.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
6. Elıterjesztés …../2007.(…..) rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 2/2006.(I.31.) rendelet módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Az elıterjesztést írásban mindenki megkapta, kiegészítése nincs.
Besesek Béla PB elnök
Meghalt az a személy a bentlakásos otthonban, aki kiemelt ellátásban részesült. A
finanszírozás kedvezıbb, ha nincs ilyen ellátás, ennek megszüntetését tartalmazza az
elıterjesztés.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
63/2007.(XII.03.) PBH.
Személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
2/2006.(I.31.) rendelet módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
7. Elıterjesztés …../2007.(…..) rendeletre a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.) ÖR.
sz. rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Az írásban kiadott elıterjesztéshez nincs kiegészítése.
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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:
64/2007.(XII.03.) PBH.
Helyi iparőzési adóról
szóló rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.) rendelet
módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
8. Elıterjesztés járdafelújításokra
Elıadó: Mucsi László TMB elnök
(TMB határozat-kivonatok a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Besesek Béla PB elnök
A járdafelújításnál a TMB meghatározta a községben a járdák felújítási sorrendjét. Két
kérelem támogatását javasolja még ebben az évben a beruházási alapból. A többi a jövı évre
vonatkozik.
Tabajdi Gábor PB tag
Javasolja, hogy a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza a járda felújítási kérelmekre.
Zaka László PB tag
A képviselı-testületnek ki kellene alakítania a járdafelújításokkal kapcsolatos általános
álláspontját. Ebbıl nagy problémák fognak lenni. Ha a járda megsüllyedt és az ingatlan felé
süllyedt meg, és az ingatlan állagát rontja, ott egyedileg kell megvalósítani a járdafelújítást.
Javasolja, hogy majd külön napirendben foglalkozzon a képviselı-testület a járdafelújítással.
El kell dönteni azt is, hogy a járdalapok újrarakásáról legyen-e szó, vagy új járdaépítésrıl.
Egyetért vele, hogy el kell indulni a járdafelújítás terén, komplexen kell kezelni. Javasolja,
hogy a 2008. évi költségvetésben tárgyalja a testület.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a járdafelújításokra a 2008.
évi költségvetés tárgyalásakor vissza kell térni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 13 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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