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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2008. szeptember 22-én 13 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor és
Somogyi Gizella bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Dr. Folberth György alpolgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Besesek Béla PB elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı
bizottsági tagból mind a 3 fı jelen van.
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 a központi orvosi ügyelet esetleges változásáról
Elıadó: Dr. Folberth György alpolgármester
2. Elıterjesztés az önkormányzat költségvetését érintı rövid és hosszú távú döntésekrıl szóló
87/2008.(VI.26.) ÖH. számú határozat módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Tájékoztató a központi orvosi ügyelet esetleges változásáról
Elıadó: Dr. Folberth György alpolgármester
Dr. Folberth György alpolgármester
2008. szeptember 9-én részt vett Kiskunmajsán az Emergency Service a központi orvosi
ügyelettel kapcsolatos tájékoztatóján. Még egy orvost kérnek a központi ügyelet ellátására.
Eddig 24 órában látta el az ügyeletet Kiskunmajsán a kistérség 1 orvossal. Ennek a
költségvetési vonzata a kistérségi társuláshoz tartozó településeknek 300 e Ft lenne havonta,
ez azt jelenti, hogy egy évben 3.600 e Ft, ehhez járulna még a szakmai biztosítás, amely a
tájékoztató szerint még pár ezer forint. Lakosságarányosan leosztva Szank községnek ez kb.
30-40 e Ft-ot jelent havonta, 400-500 e Ft-ot évente. Ennek van szakmai oldala is, az
ügyeletet igénybevevık megnıtt száma miatt elég nehéz, fárasztó a 24 órás ügyeleti ellátás.
Ilyen kérés volt, hogy 8, 10 vagy 12 órás váltással legyen ez az ügyelet, ez nem teljesen
tisztázódott. Kezdetben arról volt szó, hogy amíg az orvos kimegy a beteghez, nincs a
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rendelıben orvos, nem tudja ellátni az ott várakozó betegeket, ezért van a másik orvosra
szükség. Nem tisztázódott teljesen, hogy ezért kellene másik orvos, vagy azért, mert hosszú az
ügyeleti idı és meg szeretnék osztani a 24 órás ügyeletet 12 órára, hogy felét az egyik, felét a
másik orvos látná el. A változtatás október 15-tıl valósulna meg, csak a hétvégi ügyeletekre
és a több napos ünnepnapokra vonatkozna.
A tájékoztatón jelen volt Csólyospálos polgármestere, Jászszentlászló polgármestere,
Móricgátról nem volt jelen senki, a kiskunmajsai Szociális Bizottság elnöke Dr. Kiss Tibor,
Dr. Miskéri ügyelı orvos és még két ügyelı orvos, és a nıvér, aki az ügyeleten részt vesz.
Szó volt arról is, hogy Kiskunmajsa lakossága a többi településhez viszonyítva jóval nagyobb
arányban veszi igénybe az ügyeletet. Kiskunmajsának nagyobb a lakossága, azonban
arányaiban is jóval többen veszik igénybe. Ez tájékoztató volt, késıbb kerül megtárgyalásra.
Patkós Zsolt polgármester
Jelenleg 1.300 e Ft-ot biztosítunk évente az ügyeleti ellátáshoz, a tájékoztatás szerint ehhez
még 3-400 e Ft plusz költség jelentkezne, kérdés, hogy felvállaljuk-e, emberileg, szakmailag a
jelenlegi ügyeleti rendszer el tudja-e látni a fölmerülı igényeket. Kiskunmajsán kb. 4 és
félszer vannak többen, mint Szankon, azonban több mint tízszer annyian veszik igénybe az
ügyeleti ellátást havonta, mint a mi településünkrıl. Ha plusz egy ügyeletes orvost
finanszíroznánk, akkor is csak egy orvos tudna beteghez kimenni, mert egy gépkocsi és egy
sofır van, ez azt célozná, hogy a másik orvos ez idı alatt az ügyeletre bemenı betegeket
tudná ellátni. A következı többcélú társulási ülésen valószínőleg lesz errıl szó.
Kötelezettséget nem fog vállalni, hogy Szank plusz költséget hozzátegyen, a bizottság és a
képviselı-testület elé fogja hozni.
Besesek Béla elnök
Szerinte nem feltétlenül szükséges a második orvos alkalmazása. Költségekkel járó bıvítést
nem tartunk szükségesnek, ha Kiskunmajsa akar bıvíteni, akkor bıvítsen saját költségen,
mert Kiskunmajsa lakosai sokkal nagyobb arányban veszik igénybe az ügyeleti ellátást.
A bizottság tudomásul vette a tájékoztatót.

NAPIREND
2. Elıterjesztés az önkormányzat költségvetését érintı rövid és hosszú távú döntésekrıl szóló
87/2008.(VI.26.) ÖH. számú határozat módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A 87/2008.(VI.26.) ÖH. sz. önkormányzati határozat 2. pontjának a módosítását javasolja.
Eddig az orvosi praxisokhoz az önkormányzat 20.000 Ft/hó támogatást biztosított, amelyet
szabad belátásuk szerint használtak föl. Júniusban döntött a képviselı-testület arról, hogy a
kötelezı eszközjegyzék szerinti minimál felszereltség pótlására fordítsák az orvosok ezt az
összeget. Ennek a módosítását kéri most úgy, hogy az orvosok eszközfejlesztésre
fordíthassák. Ez tágabb fogalom, ne csak a minimál felszereltségre, hanem minden olyan
eszközre fel lehessen használni, ami a praxisok mőködését biztosítja. A nettó szót törölni kell
a határozat-tervezetbıl, mert a támogatás összegének a felhasználásáról kell, hogy
tájékoztatást nyújtson a képviselı-testületnek. A támogatásokkal kapcsolatban a költségvetési
törvény elıírja azt, hogy a támogatottnak a támogatással el kell számolnia. Természetesen le
lehet írni, hogy ennek a 20 e Ft-nak mennyi része ment adóra. Nem kell számlákkal
elszámolni, de tájékoztatni kell a képviselı-testületet a fejlesztésrıl. Szeptember 1-jétıl
történjen a módosítás.
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Besesek Béla elnök
Tehát ez a módosítás könnyítést jelent, mert eddig úgy szólt a határozat, hogy az orvosok a
támogatást minimál felszereltséghez szükséges eszközfejlesztésre fordíthatják, most
kivesszük belıle azt, hogy minimál felszereltség, tehát bármilyen eszközfejlesztésre
fordíthatják.
Dr. Folberth György alpolgármester
Megkapta a levelet, ami a határozatban foglaltakról szól, abban az áll, hogy a szakmai
minimum felszereltségre kell fordítani.
Patkós Zsolt polgármester
A minimum felszereltség az alapfelszereltséghez szükséges eszközöket jelenti.
Vincze Jánosné jegyzı
Az eredeti határozatban nem neveztük meg a jogszabályt, csak azt írtuk, hogy a jogszabályban
meghatározott alapfelszereltség. Majd nevesítettük a jogszabályt, amelyben fel van sorolva,
hogy a háziorvosnak milyen alapfelszereltséggel kell rendelkeznie, milyen tárgyi
feltételekkel. Most arról van szó, hogy ne csak a jogszabályban meghatározott
alapfelszereltségre, hanem bármilyen eszközre fordítható, olyan is lehet, ami nem kötelezı.
Dr. Folberth György alpolgármester
Elmondta annak idején a véleményét, még egyszer nem kívánja kifejteni.
Besesek Béla elnök
A határozat módosítása javít a helyzeten.
Patkós Zsolt polgármester
Aki még nem vette igénybe az 500 e Ft-ot, annak lehetısége van arra, hogy több évi
támogatást összegyőjtsön és nagyobb összegő fejlesztésekhez felhasználhatja. Ez a pénz
önerıként szolgálhat ahhoz a fejlesztéshez, amire az önkormányzat 500 e Ft mértékéig az
orvosoknak eszközfejlesztésre támogatást nyújt. Az önkormányzat által adott támogatással
mindig, eddig is el kellett volna számolni, ezt az Áht. írja elı, tájékoztatni kell a képviselıtestületet a támogatás felhasználásáról. Eddig nem volt kötött, hogy mihez használhatják fel a
támogatást, most már kötött, szeptember 1-jétıl eszközfejlesztésre kell felhasználni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet azzal a módosítással, hogy a nettó szót ki kell húzni.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
52/2008.(IX.22.) PBH.
Az önkormányzat költségvetését érintı rövid
és hosszú távú döntésekrıl szóló 87/2008.(VI.26.) ÖH. sz.
határozat módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a 87/2008.(VI.26.) ÖH. számú határozat 2. pontjának módosítását
az elıterjesztés szerint fogadja el azzal a módosítással, hogy a nettó szót törölni kell, a
támogatás összegével el kell számolni.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Dr. Folberth György alpolgármester távozott az ülésrıl.
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NAPIREND
3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Nem volt kiegészítése.
Tabajdi Gábor biz. tag
Papíron meddig lehet a költségvetési egyensúlyt fenntartani, mikor bukik ki, hogy több mint
20 milliós hiány van?
Nagy Klára fıtanácsos
Akkor, amikor elfogy az önkormányzat pénze a bankszámlájáról és a pénztárból.
Tabajdi Gábor biz. tag
Az anyagból nem derül ki, hogy itt komoly gondok vannak.
Nagy Klára fıtanácsos
Ez június 30-i állapotot tükröz. A táblázatokból látszik, hogy a pályázatok önerejére
megemelt elıirányzatok mellett teljesülés nincs.
Patkós Zsolt polgármester
A következı utalás a bevételek nem teljesülése. Vannak olyan megemelt bevételek, amelyeket
pályázati önrészként szerettünk volna felhasználni és ezek nincsenek.
Ezért igyekszünk a pályázatok elszámolásával, hogy a támogatások minél elıbb
megérkezzenek.
Nagy Klára fıtanácsos
Van erre utalás a kamatbevételek nem teljesülésénél is, látszik, hogy jóval kevesebb a
kamatbevétel, mert jóval kevesebb az önkormányzat pénzeszköze.
Besesek Béla elnök
Leírva az van, hogy az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, problémamentes. Ezzel
szemben 32 milliós hitelfelvételrıl döntöttünk. Az I. féléves gazdálkodásból nem látszik
semmi, hogy valami probléma következik. Lehet, hogy szakmai elıírásoknak megfelelı,
korrekt az anyag, de még csak utalás sincs arra, hogy a II. félévben problémák várhatók.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató megérkezett az ülésre.
Patkós Zsolt polgármester
A beszámoló a költségvetés I. félévi teljesítésérıl szól, errıl kell szólnia. Tudjuk azt, hogy
ténylegesen mi van mögötte.
Nagy Klára fıtanácsos
A II. félévben történt dolgokat ebbe nem lehet beleírni, a számok viszont sok mindent
mondanak. Látszanak a gépjármőadó, iparőzési adó bevétel alul teljesülése, látszik az
intézményi mőködési bevételeknél a bevétel kiesés.
Somogyi Gizella biz. tag
Mi az, hogy a temetési költség megtérülési bevételek nem realizálódtak?
Nagy Klára fıtanácsos
Két elhunyt bentlakásos otthonra vonatkozóan a temetési költséget még az Alapszolgáltatási
Központnak kellett kifizetni, ezek a lakók rendelkeztek betétkönyvvel és folyószámla
egyenleggel, de ehhez a pénzhez csak a hagyatéki eljárás lezajlása után tudtunk hozzájutni, és
ez nem történt meg az Alapszolgáltatási Központ fennállása idején, hanem a II. félévben már
a Polgármesteri Hivatal bevétele lett. Minkét esetben már megtérült. Az Alapszolgáltatási
Központ bevételeinél 3.600 e Ft kiesés van, 100 %-hoz közelinek kellene lenni, mert fél évre
volt tervezve, viszont 76 %.
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Nagy Klára fıtanácsos
A mőködési bevétel, ami a bentlakásos otthonnál jelentkezik, errıl többször szóltunk már,
hogy az elhalálozások miatt a normatíva mutatószámok jelentısen csökkentek, ezzel együtt
járt a térítési díjak bevétel csökkenése is, és az étkeztetés bevétele is. A költségvetés
egyensúlya érdekében ezek túltervezett bevételek voltak. Az étkeztetésnél még a júniusi
étkeztetési díjak júliusban kerültek beszedésre és az már a Polgármesteri Hivatal bevétele lett,
mert az Alapszolgáltatási Központ július 1-jével megszőnt.
Somogyi Gizella biz. tag
Könyvelési szempontból került máshová a bevétel, így nincs nagy kiesés.
Az 5. oldalon a Polgármesteri Hivatal összesen sorban, a lap közepén elírás van, 408.888
helyett 463.105 a helyes adat. A % is rosszul van, 46,78 % a helyes.
Nagy Klára fıtanácsos
Igaz, ez nyomdahiba, a következı, 6. oldalon már jól szerepel, javítani kell.
Besesek Béla elnök
Az Alapszolgáltatási Központ nem kizárólag a bentlakásos otthont jelenti, nagyon zavaró,
hogy a mőködési bevételek teljesülése 76 %. Ez értelmetlen. Van, ami meg is szőnik, az
majdnem 100 %-ra teljesül, az nem változik, az étkezési bevétel 54 %-os teljesülése
tulajdonképpen jó, az még változik, van, ami teljesül, de már nem ezen a soron. Érthetı, hogy
törvényi változás miatt a bentlakásos otthon feltöltése nem volt folyamatos, ezért kiesés van,
errıl már volt szó.
Patkós Zsolt polgármester
Összehasonlítani egy féléves adatot egész éves adattal, annak valóban nincs értelme. Az a
lényeg, hogy bevétel kiesés van.
Besesek Béla elnök
Pénzforgalom nélküli bevétel, 2007. évi pénzmaradvány 37.625 e Ft, teljesülése 0. Erre kért
magyarázatot.
Nagy Klára fıtanácsos
Ez könyveléstechnikai dolog. Az elıirányzatok közé beépítésre került, már benne van a
költségvetésben, valamint a zárszámadáskor felosztásra került a fennmaradó összeg. A
bevételek közé most került lekönyvelésre, ez mindig ekkor szokott megtörténni.
Besesek Béla elnök
A személyi juttatások 50 % fölött teljesültek.
Nagy Klára fıtanácsos
A nettó finanszírozásból adódó béráthúzódások (decemberit januárban kell kifizetni) miatt
van így. A konyhai dolgozók felmentése miatt is magasabb a teljesítés, a végkielégítés,
szabadságmegváltás kifizetésre került. Év közben történt szerkezetváltás, ezért nem annyira a
százalékokat, mind inkább a különbségeket kell nézni az elıirányzatok és a teljesítés között.
Patkós Zsolt polgármester
A százalékok megtévesztıek.
Besesek Béla elnök
Polgármesteri Hivatal mőködési céltartalékára kérdezett rá.
Nagy Klára fıtanácsos
Ez ugyanazt jelenti, mint a pénzmaradványnál, hogy az elıirányzatok közé beépítésre kerültek
ezek a céltartalékok, az Alapszolgáltatási Központ normatív támogatásai egész évre
leigénylésre kerültek, a legutolsó lemondáskor fogjuk lejelenteni az Államkincstár felé. Akkor
kerül az elkülönített céltartalék felhasználásra, levonják a nettó finanszírozásunkból. A
mőködési céltartalékok ugyanúgy, mint a pénzmaradvány, nem kerültek még beemelésre a
költségvetésbe a teljesítési oldalon, elıirányzatok között szerepelnek. Például az ÁMK-nál
betegszabadság, helyettesítés tartozik ide, ennek lesz kiadási oldala is.
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Besesek Béla elnök
A katolikus templom elıtti járda felújítására szerepel 440 e Ft elıirányzat.
Nagy Klára fıtanácsos
A II. félévben valósítottuk meg, ezért nem az I. félévben szerepel a teljesítés.
Patkós Zsolt polgármester
Ez a saját erı és a támogatás egyben, ennyibe került.
Besesek Béla elnök
Szank történetéhez hogy lehetett 5 e Ft-ot fizetni?
Nagy Klára fıtanácsos
Egy könyvtári kölcsönzésrıl érkezett számla, azt fizettük ki.
Patkós Zsolt polgármester
Szank történetéért csak akkor kell fizetni, ha kész lesz a mő.
Besesek Béla elnök
A 2. oldalon a bevételeknél a környezetterhelési díj 800 e Ft van tervezve, a teljesülés 0.
Patkós Zsolt polgármester
Ezzel gond van. Amikor kiközöltük a rendelet szerinti díjat, a számlázó programon nem
állították be a környezetterhelési díjat. Az önkormányzat kifizette Jászszentlászló felé,
azonban nekünk nem érkezett be a számlánkra környezetterhelési díj, ezért nem teljesült.
Amikor észrevettük, jeleztük a szolgáltató felé a hibát, és abban állapodtunk meg, hogy az
elsı három hónapot az októberi számlázással, a következı három hónapot januári számlával
fogjuk kiterhelni a lakosságra.
Besesek Béla elnök
Ez a szolgáltató hibája.
Nagy Klára fıtanácsos
Senkinek nem tőnt fel, hogy a számlán nem szerepel környezetterhelési díj.
Patkós Zsolt polgármester
A GÁZÉPSZERKER KFT. tájékoztató levelet küld errıl a lakosságnak.
Besesek Béla elnök
A lakbéreknél hogy lehet ilyen alulteljesítés, amikor emelkedtek a lakbérek?
Nagy Klára fıtanácsos
Túltervezettek a bevételek, és még egy lakás üres lett elsı félévben, ez a rendırségi lakás.
Besesek Béla elnök
Ezt nem akarjuk meghirdetni?
Vincze Jánosné jegyzı
A Megyei Rendırkapitányságnak van bérlıkijelölési joga.
Besesek Béla elnök
Nekünk bevétel kiesésünk van, fizessen bérleti díjat a rendırség, vagy mondjon le a bérlı
kijelölési jogáról.
Patkós Zsolt polgármester
Ezt a javaslatot terjessze elı a bizottság elnöke a képviselı-testületi ülésen.
Besesek Béla elnök
A rendırség támogatása 80 e Ft-ra volt meghatározva, teljesült 130 e Ft-ra.
Nagy Klára fıtanácsos
Ez a lézeres sebességmérıre 50 e Ft támogatással nıtt, amelyrıl volt képviselı-testületi
határozat.
Besesek Béla elnök
Az iparőzési adó és a gépjármő adó bevétel teljesülése sem sokkal marad el az 50 %-tól.
Nagy Klára fıtanácsos
A szeptemberi feltöltés kevesebb, II. félévben nem fog teljesülni a tervezett összeg.
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Besesek Béla elnök
Összességében az elıterjesztés alapján az I. félévi gazdálkodás valóban kiegyensúlyozott,
csak tudjuk a folytatást.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a költségvetés I.
félévi teljesítésérıl szóló beszámolót.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
53/2008.(IX.22.) PBH.
Költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló
beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésérıl szóló
6/2008.(II.26.) rendelet I. félévi teljesítését az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
4. Egyéb kérdések
Tabajdi Gábor biz. tag
Az Arany János utcai útfelújítást mőszaki ellenır felügyeli?
Patkós Zsolt polgármester
A TEUT-as pályázatban nem volt lehetıség arra, hogy minıségellenırrel szerzıdjünk, de
Kurucsai Pál felügyeli a munkálatokat. Azt mondták, hogy a minısége megfelelı lesz.
Somogyi Gizella biz. tag
Nagyon vékony a borítás.
Patkós Zsolt polgármester
Sajnos nagyon drága az aszfalt.
Tabajdi Gábor biz. tag
Tavaszra kiderül, hogy mennyire lesz tartós.
Patkós Zsolt polgármester
Bízik Kurucsai Pál hozzáértésében.
Besesek Béla elnök
Szeretné a Szemünk Fénye program teljesülését energetikus szakemberrel átvizsgáltatni, hogy
valóban teljesült-e az elıre jelzett 30 % körüli megtakarítás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 15 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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