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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2008. március 25-én 11 órakor megtartott 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
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 az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti díjaira
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés kistérségi közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó pályázatról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés Szank külterületén ivóvízhálózat kiépítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés a Polgári Védelmi Iroda mőködésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés Vertigo Web Kft-vel bérleti szerzıdés kötésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti díjaira
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztés a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján készült el.
Besesek Béla PB elnök
Az emelés 30 %-os + 20 % ÁFA, összesen 50 %-os.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
PB 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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14/2008.(III.25.) PBH.
Önkormányzat tulajdonában lévı
lakások és üzlethelyiségek bérleti díjairól
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek
bérleti díját az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
2. Elıterjesztés kistérségi közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó pályázatról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt képviselı-testületi ülésen egyéb kérdések között szó volt arról, hogy milyen típusú
buszvárók beszerzése volna jó településünkön. A kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése
pályázat lehetıséget biztosít arra is, hogy az iskolánál lévı buszöböl áthelyezésére vonatkozó
elképzelést is bele tudjuk építeni. Ha sikeres lesz a pályázat, akkor kell biztosítani a saját erıt.
A pályázatot a kistérség benyújtotta. A Pénzügyi Bizottság elnökével egyeztetett errıl.
Besesek Béla PB elnök
Támogatta a pályázat benyújtását, mert ennél kevesebbıl nem tudjuk megvalósítani, ha 90 %os támogatást sikerül nyerni. Csak költségvetési helyet kellene keresni a 786 ezer forintnak.
Zaka László PB tag
Javasolja elnök úrnak, hogy egy füzetben vezesse a kötelezettségvállalásokat.
Mértéktelenül magasnak tartja ennek a kivitelezési költségét úgy, hogy a gyalogátkelıhely
kialakítása nem ennek a része. Ezeknél a pályázatoknál a pályázat kiírója 90 %-nál kevesebb
támogatást nyújthat-e, vagy ha megnyerjük, akkor meg kell adni a 90 %-ot?
Patkós Zsolt polgármester
Az uniós pályázatoknál nincs arra lehetıség, hogy kevesebbet adjanak, vagy nem adnak és
forráshiány miatt elutasítják a pályázatunkat, vagy megadják a pályázati kiírás szerinti
mértéket. A tervezıi költségbecslés ennyirıl szól, ezt be kellett nyújtani a pályázathoz.
Szerinte bele fog férni a gyalogátkelıhely költsége is.
Zaka László PB tag
Arra figyelni kell, hogy beharangozunk mindent, hogy mit szeretnénk megvalósítani, lehet,
hogy nem nyerünk a pályázatokon, a lakosságot csak akkor kellene tájékoztatni, ha nyer a
pályázat, és tudjuk, hogy mi valósul meg.
Besesek Béla PB elnök
A többletbevétel terhére vállaljuk az önrészt?
Patkós Zsolt polgármester
Nincs ilyen nagyságrendő többletbevétel. A költségvetésben az szerepel, hogy a fejlesztések
önrészét hitelbıl fogja biztosítani. Ez fejlesztés.
Zaka László PB tag
A pályázathoz kell egy önkormányzati döntés, hogy az önkormányzat saját költségvetésébıl a
pályázathoz szükséges önrészt biztosítja. Ez elég a pályázat benyújtásához. Ott nem kell
megjelölni a forrását. Akkor válik problémává, ha elnyertük a pályázatot és nincs a
költségvetésben a megvalósításához forrás, ezt akkor kell meghatározni.
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Elmúlt március 15-e, az iparőzési és a gépjármőadó befizetések határideje volt, amelyek az
önkormányzat költségvetését meghatározzák. Van-e a változás a befizetések tekintetében?
Patkós Zsolt polgármester
Az iparőzési adó bevétel a tervezés szerint beérkezett, azonban a gépjármőadó bevétel nem. A
nagy adózónk azt állítja, hogy december 29-én átadták a gépjármőveket, viszont január 3-án
vezették át az okmányirodában. A cég jogutód nélkül megszőnt. Ez éves szinten 6,5 millió
forint bevételt jelent nekünk, ez egyelıre kérdéses, vitatják.
Vincze Jánosné jegyzı
Fellebbezési határidın túl érkezett a levelük, tehát nem tekinthetı fellebbezésnek, de
sérelmezik a gépjármőadó végrehajtását. Fellebbezési illetéket nem csatoltak a kérelmükhöz,
semmiféle bizonyítékot nem mellékeltek hozzá. 21-én érkezett a levél, lehet, hogy bírósági
ügy lesz belıle.
Zaka László PB tag
Ha ez vita tárgyát képezi, és jogi úton kell megszerezni a 6,5 millió forintot, akkor ezzel a
bevétellel nem lehet ebben az évben számolni. Innen kezdve 6,5 millióval hiányos a mőködési
költségvetésünk.
Besesek Béla PB elnök
Ha a forrást nem kötelezı most meghatározni, akkor az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
Patkós Zsolt polgármester
Nyertes pályázat esetén ez a beruházás 2009-ben valósulhat meg.
Somogyi Gizella PB tag
A közel 8 milliós beruházásból milyen buszmegállók valósulnának meg?
Patkós Zsolt polgármester
Megmutatta a terveket.
Besesek Béla PB elnök
A meglévıket sem dobjuk el, a mostani buszvárókat külterületre helyezzük.
Az iskolával szembeni buszmegálló a helyén marad?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, az öböl ott marad, csak a várót cserélnénk ki.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.

PB 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
15/2008.(III.25.) PBH.
Kistérségi közösségi közlekedés
fejlesztésére vonatkozó pályázatról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a kistérségi közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó
pályázatról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
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NAPIREND
3. Elıterjesztés Szank külterületén ivóvízhálózat kiépítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a bizottságot a megvalósítás módjáról.
Besesek Béla PB elnök
Az a javaslata, mivel forrás nincs megjelölve erre a beruházásra, ezt a napirendi pontot ne
tárgyalja a képviselı-testület, ha forrást találunk rá, akkor tárgyaljuk ismét.
Szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
16/2008.(III.25.) PBH.
Szank külterületén ivóvízhálózat kiépítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a külterületi ivóvízhálózat kiépítésérıl szóló napirendet vegye le
napirendrıl, mert a költségvetésben nincs rá fedezet. Ha a költségvetésben biztosított lesz a
beruházás forrása, akkor kell visszatérni rá.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
4. Elıterjesztés a Polgári Védelmi Iroda mőködésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az írásbeli elıterjesztéshez nincs kiegészítése.
Besesek Béla PB elnök
Ez új iroda, ami létesült Kiskunmajsán?
Patkós Zsolt polgármester
Nem.
Besesek Béla PB elnök
Eddig hogy mőködött?
Zaka László PB tag
Lehet, hogy tavaly nem, de a korábbi években támogattuk.
Tabajdi Gábor PB tag
Ez mire való?
Patkós Zsolt polgármester
Elkészíti az önkormányzatok katasztrófával kapcsolatos dokumentációit. Most például a
tömegrendezvények polgári védelmi biztosítását, katasztrófák elhárításának tervezetét
készítette el. Egy sor olyan dokumentumot készít el, amit az önkormányzatoknak kellene
megtenniük, hogy eleget tudjunk tenni a jogszabályok által ránk rótt feladatoknak.
Folyamatos adatkérések halmaza van. Homokbányáról, amikor szél van a lakossági
káreseményekrıl stb. Nekünk erre nincs kapacitásunk. Ez állami feladat. Az irodák

6

fönntartásában az önkormányzatok mindig segítséget nyújtottak. A kistérségben minden
település hozzájárult az iroda költségeihez. Nagyon rossz helyzetben van a megye is, ha az
önkormányzatok nem tudják ezt fölvállalni, akkor elgondolkoznak az iroda megszüntetésén,
megpróbálnak spórolni. A feladat elvégzése nem látványos, de a lakosság védelme érdekében
viszont az együttmőködés fontos. Javasolja a 60.000 Ft-os támogatást, ezt a többletbevételek
terhére.
Zaka László PB tag
A katasztrófavédelemnek jelentıs része állami és önkormányzati speciális feladat. Ha Majsán
irodát tudnak fenntartani egy elıadóval, aki erre van kiképezve, szakember, a települések
segítségére van, az iroda támogatását javasolja. Még mindig jobb a technikai feltételekhez
hozzájárulni, mintha az önkormányzatoknak kellene szakembert alkalmazni. Olyan speciális
iratanyagot készít, és aktualizál, aminek katonai nyelvezete van, csak szakember tud ennek
megfelelni. Javasolja a támogatást a többletbevételek terhére.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
17/2008.(III.25.) PBH.
Polgári Védelmi Iroda támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Polgári Védelmi Iroda 2008. évi költségvetéséhez 60.000,- Ft
hozzájárulást biztosítson az önkormányzat 2008. évi költségvetésének többletbevételei
terhére.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
6. Elıterjesztés Vertigo Web Kft-vel bérleti szerzıdés kötésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A Vertigo Web Kft. a hidroglóbusz tetejére mikrohullámú Internet szolgáltatás szórására
alkalmas egységet szeretne elhelyezni. Elkészítette a szerzıdés-tervezetet, megnézte a kft.
képviselıje is, és néhány módosító javaslata van. Az 1. pontban, ami az eredeti
elıterjesztésben 4 pont, az 1 pontban össze lenne sőrítve. A 2.1.1 pont vége kiegészül az
igény szóval. A 4.3. b) pontot ki kell húzni, mert a 4.4 pont szinte ugyanazt tartalmazza. Az 5.
pontban a hanyag eljárás helyett szándékos vagy gondatlan eljárás szerepel. A 6. pontban az
értesítéseknél pótoljuk a Vertigo Web Kft. címét.
Tabajdi Gábor PB tag
Ezt a szolgáltatást Szankon valaki igénybe fogja venni?
Patkós Zsolt polgármester
Ez a beruházó kockázata. Nekünk csak bevételt jelent, igaz nem jelentıset. Szerinte nagyon
kevés igénybevevıje lesz.
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Zaka László PB tag
A korábban engedélyezett technikákat le van írva, hogy nem zavarja?
Vincze Jánosné jegyzı
Igen, mindenki hozzájárult, benne van a szerzıdésben is. Mindenkinek megvan a
nyilatkozata, ÁNTSZ, Gázépszerker Kft., Vodafone, Pannon GSM.
Besesek Béla PB elnök
Hogy alakult ki a 80 ezer forint?
Patkós Zsolt polgármester
Megkérdezték, hogy szívességbıl felrakhatják-e. A válasz az volt, hogy nem, így alakult ki ez
a nem nagy összeg. Nagyon nagy a beruházási kockázatuk. Kis cégrıl van szó. A kábel 5-6
ezerért könnyen hozzáférhetı, ehhez még eszköz is kell.
Besesek Béla PB elnök
A többiek mennyit fizetnek?
Patkós Zsolt polgármester
Sokkal többet, és évenként emelkedik a díj, de azok multi cégek.
Somogyi Gizella PB tag
Az 1.1 pontban az áll, hogy az egész ingatlant bérbe veszik, nem csak a létesítményt.
Vincze Jánosné jegyzı
A 3.4 pontban benne van, hogy a hidroglóbuszt. A bejárást biztosítani kell a létesítményhez.
A Gázépszerker Kft. megkapta a kiviteli terveket, ık határozták meg a bejutási feltételeket, és
hogy kit kell keresni.
A képviselı-testületi ülésre a szerzıdést módosítani fogja az elhangzottaknak megfelelıen.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
18/2008.(III.25.) PBH.
Vertigo Web Kft-vel
bérleti szerzıdés kötése
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Vertigo Web Kft-vel szerzıdést kössön a hidroglóbusz tetejére
szélessávú Internet szolgáltatás telepítésére, az elıterjesztés szerint.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 12 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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