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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2007. december 17-én 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Zaka László és
Somogyi Gizella bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára vezetı tanácsos
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. Tabajdi Gábor jelezte, Mihalik Ferencné nem 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 pótelıirányzatok kérésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének koncepciójáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Elıterjesztés pótelıirányzatok kérésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Nincs kiegészítése az írásos elıterjesztéshez.
Besesek Béla PB elnök
Három témában kell pótelıirányzatot képezni. A köztisztasági feladatok végzéséhez, ez a
csótányirtás. A következı a Nyugdíjasklub támogatása, a harmadik pedig eggyel több
gyermek született, mint ahány számára biztosítottuk a születési támogatást, ezért van szükség
a kiegészítésre.
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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65/2007.(XII.17.) PBH.
Pótelıirányzat engedélyezésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy engedélyezze a pótelıirányzatot a köztisztasági feladatok
elvégzéséhez, és a két átcsoportosítást az elıterjesztés szerint.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének koncepciójáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A pénteki megbeszélésen megállapodások születtek. Az intézkedések, amelyek szerkezeti
változásokat tartalmaznak, benne vannak a koncepcióban, amelyet kiküldtünk. Amiben
megállapodáshoz közeli álláspont volt, tételesen, idıponthoz kötötten rögzítettük. Ebben az
anyagban is megfogalmazódik, hogy nem lehet mőködési hiány a koncepcióban. Pályázatok
önerejéhez 20 millió forint került meghatározásra. Ha szükséges, a pályázatok önerejét
fejlesztési hitelbıl is lehet biztosítani. Tartalmazza a következı év elejétıl kezdve az
átszervezéseket. A koncepció hosszú távú érdekeket szolgál.
Besesek Béla PB elnök
A tervezési irányelvekben a 6. pontban egyszeri kiadások közül csak az ismétlıdıt kell
tervezni.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Például a rágcsálóirtás.
Zaka László PB tag
Erre tervezni kell, ez polgármesteri hatáskör, ha nem kell felhasználni, akkor megmarad, de a
feladatot nem lehet elkerülni, erre tervezni kell.
Besesek Béla PB elnök
A dologi kiadások elıirányzata átlagban nem haladhatja meg…, ezt részletezve kell nézni.
Patkós Zsolt polgármester
A koncepcióban részletezzük?
Nagy Klára vezetı tanácsos
A részletes költségvetés majd feladatonként be fogja mutatni.
Besesek Béla PB elnök
A járó-beteg szakellátás ha Kiskunmajsán létrejön, akkor az önkormányzatnak kell fizetni a
fenntartását?
Patkós Zsolt polgármester
Pályázati lehetıség van arra, hogy ebben a kistérségben is kialakíthassunk járó-beteg
szakellátó intézményt Kiskunmajsán. Kiskunmajsa város fog pályázni, 1 milliárdos
beruházás, amelynek 10 %-os önrésze ingatlanvagyonnal biztosítható. Non-profit kft-t kell
létrehozni a kistérség valamennyi településének a részvételével. A kft. az üzemeltetést
legalább 5 évig köteles biztosítani. A kft. megalakítása és a mőködtetése is pénzbe kerül.
Költségbecslést készítettek, 6-7 millió forint lesz éves szinten az a hiány, amit az üzemeltetés
tekintetében a településeknek lakosságarányosan viselni kell.
Besesek Béla PB elnök
Most mi változik az egészségügyi ellátásban?
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Patkós Zsolt polgármester
Az, hogy nem Halasra meg Félegyházára kell menni.
Besesek Béla PB elnök
Igen, de eddig ott elláttak bennünket ingyen, az önkormányzatnak ez nem került pénzébe. Az
OEP finanszírozta a járó-beteg szakellátást, most mi finanszírozzuk?
Patkós Zsolt polgármester
Közel akarják hozni az emberekhez ezt az ellátási formát, Kiskunmajsára, ennek ára van. A
tervek szerint kiadjuk mőködtetésre ezt a központot.
Ezt inkább a koncepció után kell megbeszélni.
Besesek Béla PB elnök
Ez is benne van a koncepcióban. Mikor határoztunk mi errıl, hogy csatlakozunk ehhez a kfthez?
Patkós Zsolt polgármester
Nem csatlakoztunk még. Az emberek közelebb jutnak ellátáshoz. Támogatandó a
megvalósítás. A pénzügyi következmények kimunkálása most van folyamatban, errıl nem tud
még tájékoztatást adni.
Besesek Béla PB elnök
Az anyagi következmények nélkül nem lehet megítélni ezt a kérdést. Jó lenne, ha közelebb
jönne az ellátás, de ha ez néhány millióba kerül a falunak, akkor inkább utazzunk többet. Nem
beszélve arról, hogy útiköltség térítés is van bizonyos esetben.
A költségvetésbe mennyit fogunk beállítani?
Patkós Zsolt polgármester
Amire a költségvetés készítésérıl lesz szó, akkorra ismertek lesznek a számok.
Besesek Béla PB elnök
Akkor kell beállítani, ha döntés született róla, hogy ebben részt veszünk.
Patkós Zsolt polgármester
Ez a lehetıség valószínőleg 2009-tıl valósulhat meg, azonban már tájékoztatni kell a
képviselı-testületet errıl.
Besesek Béla PB elnök
A 9. pontban a munkahelyteremtı támogatás lehetıségként maradjon meg, hogyha a
költségvetésnek plusz tartaléka van hitelfelvétel nélkül, akkor tegyük bele, ha nincs akkor,
hagyjuk ki.
A táborokról mikor lehet dönteni? Muszáj betervezni a költségvetésbe?
Zaka László PB tag
Fél évvel elıtte kell bejelenteni a megállapodás szerint, hogy kilépünk belıle. Egyébként a
hozzájárulást fizetni kell.
Besesek Béla PB elnök
Most dönthetünk, hogy kilépünk?
Zaka László PB tag
Igen, ha elsı félévben bejelentjük, akkor is ki kell fizetni a hozzájárulást erre az évre, de a
jövı évtıl akkor már nem. Idıben kell dönteni.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság javasolhatja a képviselı-testületnek, hogy vizsgálja felül a
szükségességét.
Zaka László PB tag
Benne van a koncepcióban. Június 29-ig meg kell hozni a döntést.
Besesek Béla PB elnök
A kötelezı közbeszerzési eljárások költségei kb. mennyi?
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Patkós Zsolt polgármester
Az élelmiszer beszerzés és a konyha esetleges bérbeadásával kapcsolat közbeszerzésnek 4500 e Ft körüli a költsége.
Besesek Béla PB elnök
20 millió forint pályázati önerı van benne, arról volt szó, hogy 25 millió lesz.
Zaka László PB tag
Azt mondtuk, hogy a Vörösmarty utca és óvoda pályázat önereje belefér, ezen felül az iskola
komplex programja kerüljön bele, az összes többi pályázathoz hitelbıl kell biztosítani az
önerıt.
Besesek Béla PB elnök
Tehát szükség esetén ezt 18 millióra is lehet csökkenteni.
Patkós Zsolt polgármester
A képviselı-testület eldönti, hogy mennyi kötelezettséget vállal.
Besesek Béla PB elnök
A 14. pontban hozzá kellene írni, hogy fejlesztési hitel nyertes pályázathoz szükség esetén
felvehetı.
Patkós Zsolt polgármester
Ezt a 12-es ponthoz oda lehet írni.
Zaka László PB tag
A járó-beteg szakellátás benne van, errıl a lakosságot tájékoztatni kell. Ez bizonyos
önkormányzati forrást igényel. Akarja-e a lakosság, hogy közelebb kerüljön a szakellátás? A
pályázat benyújtása miatt hamarosan dönteni kell. Az egészségügyi törvényben az van benne,
hogy 20 km-en belül járó-beteg szakellátást kell elérni az állampolgárnak. Ez csak úgy tud
megvalósulni, hogy Kiskunmajsára kell bemenni. Ekkora lehetıséget nem szabad
elszalasztani, egy milliárdos nagyságrendő beruházást a térségben mostanában az
egészségügyben nem hajtottak végre. Ha ez tényleg megvalósul, az önkormányzatnak évi 800
ezer – 1 millió forintjába kerül, nem mindegy a lakosoknak, hogy hová kell menniük, és az
mennyi idıt vesz igénybe.
Ami most nekünk ingyen van, azt Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas város fizeti meg. A
városok hozzátesznek az OEP finanszírozáshoz most is, mert nem elég.
Közmeghallgatáson fel kell vetni, hogy az itt élı emberek igényelnék-e.
Somogyi Gizella PB tag
Biztos, hogy igényelnék. Arra használja az autóját, hogy orvoshoz jár, meg orvoshoz hordja a
betegeit, útiköltség papírt meg nem kap.
Patkós Zsolt polgármester
Ha lesz egy ilyen fejlesztés 8 km-re tılünk, erre valaki azt mondja, hogy ne legyen, mert
valamennyibe fog kerülni nekünk, de olyan túlzottan az 500 milliós költségvetést, még ha 1-2
millióval is, nem terheli meg. Nem annyit nyer Szank lakossága ezzel a lehetıséggel. Nem
biztos, hogy mindent forintosítani kell, mert ha így gondolkodnánk, akkor az iskola már nem
itt lenne.
Besesek Béla PB elnök
Sok érték van, amit szeretnénk adni, meg megırizni, a megszorítások miatt azonban sajnos
néha vissza kell lépni.
Nagyon jónak tartotta a kiskunmajsai járó-beteg szakellátó központot, de azt nem gondolta,
hogy ez nekünk pénzbe kerül.
Somogyi Gizella PB tag
Azt nem tartja jónak, hogy 1 milliárdos beruházás oda a Félegyházi út sarkára beszorul.
Patkós Zsolt polgármester
Bıvítik az ipartestület felé. Parkoló kialakításán is gondolkodnak.
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Vincze Jánosné jegyzı
Javítani kell az elıterjesztésben a non-profit kht-t kft-re.
Zaka László PB tag
Kiskunmajsa város lehetıségét is elvesszük, ha nem támogatjuk.
Besesek Béla PB elnök
Csak olyan város pályázhat, ami kistérségi központ?
Patkós Zsolt polgármester
Igen.
Besesek Béla PB elnök
Ha a hat település közül valamelyik nem támogatja, akkor mi van?
Patkós Zsolt polgármester
Akkor nincs pályázat.
Besesek Béla PB elnök
Az orvosi ügyeleti ellátás eddig nem került pénzébe az önkormányzatnak, most 1.600 e Ft-ba
kerül, úgy hogy a 20 ezer embernek van egy orvosa. Az élet fogja megmutatni, hogy elég-e az
egy ügyeletes orvos, vagy áldozni kell még egyre. Erre jön még ez a másik fajta ellátás, és ez
is terheli a költségvetést olyan helyzetben, amikor a források szőkülnek.
Vincze Jánosné jegyzı
Határozattal kellene javasolni a képviselı-testület felé, hogy a tervezési irányelvekkel egyetért
és javasolja elfogadásra. A 8. pontban van ez a módosítás, meg a 12. pontot ki kell egészíteni
azzal, hogy fejlesztési hitel nyertes pályázathoz szükség esetén felvehetı.
Zaka László PB tag
A 8. pontba bele kell venni, hogy a járó-beteg szakellátás biztosításáról kiemelten kell a
lakosságot tájékoztatni és véleményét kikérni.
Vincze Jánosné jegyzı
A lakosságot tájékoztatni kell, és véleményét közmeghallgatáson kell megismerni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
66/2007.(XII.17.) PBH.
2008. évi költségvetési koncepcióról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a tervezési irányelveket az elıterjesztés szerint fogadja el két
pont kiegészítésével:
8. pontban a kiegészítés: A lakosságot tájékoztatni kell, és véleményét közmeghallgatáson
kell megismerni.
12. pontban a kiegészítés: Fejlesztési hitel nyertes pályázathoz szükség esetén felvehetı.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Besesek Béla PB elnök
Az elıterjesztésben az iparőzési adót szerinte nyugodtan lehet 120 millión tervezni.
Javasolja, hogy a bérleti díjak legyenek megemelve, mert évek óta nem volt emelés.
Zaka László PB tag
Támogatja, hogy legyenek felülvizsgálva a bérleti díjak.
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Somogyi Gizella PB tag
Egyetért.
Zaka László PB tag
2005-ben visszaért 100 %-ra a bérleti díj, addig kedvezmény volt a szennyvízcsatorna
hozzájárulás miatt.
Besesek Béla PB elnök
Az inflációt figyelembe véve el tud képzelni 10 % mértékő emelést.
Zaka László PB tag
Egyetért.
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a bérleti díjak felülvizsgálatát, javasolta az inflációnak
megfelelı emelést.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
67/2007.(XII.17.) PBH.
Önkormányzat tulajdonában lévı lakások
és üzlethelyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az
önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti díjának felülvizsgálatát, a
bérleti díjak inflációnak megfelelı mértékő emelését.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Besesek Béla PB elnök
Az elıterjesztés harmadik oldalán fel van sorolva sok fejlesztés, mintha sok pénzünk lenne.
Zaka László PB tag
Az jó, hogy fel van sorolva. A képviselı-testület majd kiválogatja az éppen aktuálisakat,
amelyre pályázati lehetıség nyílik. Az orvosi rendelıt sem kell félretenni, Folberth doktor is
és a fogorvos is nyugdíjas. Azt lehet, hogy át kell értékelni, hogy egészségügyi centrum,
inkább orvosi rendelı.
Patkós Zsolt polgármester
A gazdasági programban is benne vannak ezek a fejlesztések.
Továbbiakban a bizottság beszélt az İszirózsa Otthon kistérségi fenntartásáról és az ÁMK
szerkezeti átalakításáról.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 11 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök

8

