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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2008. március 4-én 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor
Zaka László
Somogyi Gizella és
Mihalik Ferencné bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
Turi Mária Alapsz.Kp.vez.
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Besesek Béla PB elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı
bizottsági tagból mind az 5 fı jelen van.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.
Más javaslat nem hangzott el.
A PB 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés …/2008.(….) 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
Nem kívánta az írásban kiadott elıterjesztést kiegészíteni.
Besesek Béla PB elnök
A bevételnél szerepel -21 milliós tétel, ez a legnagyobb változás.
Zaka László PB tag
Csak azokat kéri indokolni, amelyek nem korábbi döntés alapján vannak a rendeletmódosításban.
Patkós Zsolt polgármester
A bevételek 21.699 e Ft-tal csökkentek. A támogatás értékő bevételeknél ide kellett tervezni a
szociális ágazatokat érintı bevételeket, amelyek még nem érkeztek meg. Amikor
megérkeznek, akkor az egyéb szociális feladatokhoz kell áttenni. Egyik oldalon mínusz
elıjellel szerepelnek a támogatás értékő bevételek, a másik oldalon a tényleges bevételeket a
kiegészítı támogatás, egyéb szociális feladatokhoz átvezetjük. Lényegében máshová kell
könyvelni a megérkezett pénzt. 2007. év kapcsán a rendezı tételeket meg kell tenni.
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Besesek Béla PB elnök
Nagy Klára elızetesen elmondta, hogy mit tartalmaz a rendelet-módosítás. Más soron kell
könyvelni az egyes bevételeket és kiadásokat, a 21 millió valamilyen átvezetés, csak az
ellenlábait nem tudja, hogy melyik sorokon kell keresni, mert akkor Klári több mindent
elmondott. Összességében a bevétel 3,5 millióval kevesebb, csak átkönyvelés történt ide-oda.
A tartalék növekedett. Jó lenne, ha itt lenne most a Klári. Ezt a rendezı rendelet-módosítást
rendes ülésen szoktuk tárgyalni, megkérdezte, hogy miért kell ezt most rendkívüli ülésen
megtárgyalni, Klári azt válaszolta, hogy annyira lekötötte a 2008. évi költségvetés, hogy
eddig nem volt ideje ezt megcsinálni, és határidıs.
Zaka László PB tag
Ez a 2007. évi költségvetés utolsó rendelet-módosítása. Nincs benne semmi olyan, amelyrıl
nincs képviselı-testületnek tudomása?
Patkós Zsolt polgármester
Nincs.
Besesek Béla PB elnök
A sportolókat nem saját jármővel szállítottuk?
Patkós Zsolt polgármester
Mi szállítottuk a mi jármővünkkel, viszont túlteljesült az elıirányzat, itt a túlteljesülést
mutattuk ki, ez abból adódott, hogy NB-II-es lett a csapatunk.
Besesek Béla PB elnök
A szociális ellátásoknál az alanyi ápolási díj kevesebb.
Vincze Jánosné jegyzı
Az alanyi ápolási díj jegyzıi hatáskör, 100 %-ban megkapjuk rá az állami támogatást.
Besesek Béla PB elnök
A sportcsarnok építésénél a tervezési díjon felül van egy plusz költség.
Patkós Zsolt polgármester
Mínusz elıjellel is szerepel lejjebb, rendezı tétel.
Besesek Béla PB elnök
Az általános tartalék 26.331 ezer forint.
További kérdések merültek fel az általános tartalékkal, a 12 milliós hiteltörlesztéssel, a
várható pénzmaradvánnyal kapcsolatban.
Polgármester úr telefonon felhívta Nagy Klárát és választolt a felmerült kérdésekre.
Besesek Béla PB elnök
A Klári által elmondottak szerint a rendelet-módosítás rendezı tételeket tartalmaz és a
könyvvizsgáló által kért módosításokat tartalmazza. Nincs benne korábban el nem fogadott
tétel, ezért a rendelet-módosítást elfogadásra javasolja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelettervezetet.
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PB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
13/2008.(III.04.) PBH.
2007. évi költségvetés 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.) rendelet módosítását az elıterjesztés szerint.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 10 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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