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JEGYZİKÖNYV
a bizottság 2008. február 12-én
megtartott rendkívüli ülésérıl

Határozatok száma: -

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2008. február 12-én 14 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor
Zaka László és
Mihalik Ferencné bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Rácz Izabella képviselı
Varga Ferencné képviselı
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára vezetı tanácsos
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
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. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Azért kérte, hogy a Pénzügyi Bizottság elızetesen lássa a költségvetés fı számait, mert úgy
láttuk, hogy ez a szerkezeti változás okozta megtakarítás az ebben az évben nem jelent olyan
mértékő megtakarítást, ami a költségvetést talpra állítaná. Nemrég érkezett a Magyar
Államkincstár dokumentációja, amelyben kiközölték a normatívákat. Le van bontva az
intézmények feladataira vonatkozóan. Tegnap állt össze nagyjából az ÁMK költségvetése. Ma
délelıtt dolgozták össze az intézmények költségvetését. Két órával ezelıtt látta a
megdöbbentı számokat. Nagy Klárát kérte, hogy tartson tájékoztatást, hogy miért alakult így,
hogy 49 millió hiány van.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Az összes bevétel 445.188.000 Ft. A tavalyi tervezéshez képest 60 millió forinttal kevesebb.
A költségvetés egyensúlyának hiánya 49.025.000 Ft.
Tételesen felsorolta a bevételi és a kiadási elıirányzatokat, összehasonlítva a tavalyi tervezett
összegekkel intézményenként.

Ezután a bizottság hosszasan tárgyalta a költségvetési hiány megszüntetésének lehetıségeit,
és a következıket fogalmazta meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fejlesztéseket hitelbıl kell megvalósítani.
Iparőzési adó bevételt fel kell emelni 120 millióra.
Társadalmi szervezetek támogatását csökkenteni kell.
Önkormányzati lakások és üzlethelyiségek bérleti díját meg kell emelni.
Méltányossági ápolási díjat új igénylıknek nem szabad megállapítani.
Lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit felül kell vizsgálni, szigorítani kell.
Intézményvezetık a szakemberekkel tételesen nézzék át a költségvetést és szüntessék
meg a költségvetési hiányt.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 20 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök

