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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2008. október 9-én 14 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor bizottsági tag
Patkós Zsolt polgármester
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 2 fı jelen van, 1 fı jelezte távolmaradását betegség miatt.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.
Más javaslat nem hangzott el.
A PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés „Bentlakásos intézmények korszerősítése” címő, a TIOP 3.4.2-08/1 kódszámú
pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés központi orvosi ügyelet létszámbıvítési igényének biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés közösségi közlekedés komplex fejlesztésére vonatkozó pályázatról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés oktatás fejlesztésére pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés általános iskolában esélyegyenlıségi programok végrehajtására pályázat
benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Elıterjesztés „Bentlakásos intézmények korszerősítése” címő, a TIOP 3.4.2-08/1 kódszámú
pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Kiegészítette az elıterjesztést azzal, hogy a Szankra esı 1.787 e Ft-os önrész módosul, kb. 30
e Ft-tal növekszik, még nincsenek pontos számadatok. Plusz a sikerdíj 3-3,1 millióval terhelné
Szank Községi Önkormányzat költségvetését. Közel 29 millió forintot pályázhatunk le a
bentlakásos otthonban lakók száma szerint (férıhelyenként 1 milliót), plusz még a leosztott
költségekre jut 8-900 e Ft. 29 millió körüli költségvetéssel számolva, 3 millió forint önrésszel
nem rossz pályázati konstrukció.
Tabajdi Gábor biz. tag
Ez a költségvetést mikor terhelné?
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Patkós Zsolt polgármester
A pályázatírásra vonatkozó összeg most, a sikerdíj egy ötöde most, a többi pedig nyertes
pályázat esetén.
Tabajdi Gábor biz. tag
Mennyi a pályázat átfutási ideje?
Patkós Zsolt polgármester
Két hónap.
Besesek Béla elnök
Mit tartalmazna ez a pályázat?
Patkós Zsolt polgármester
Külsı szigetelést, mennyezeti szigetelést, nyílászáró cserét, főtés korszerősítést.
Besesek Béla elnök
Ez az épület barakk épület. Kérdéses, hogy milyen alapja van, szabad-e arra bármit is rátenni.
Patkós Zsolt polgármester
1997-ben Szálas Péter tervei alapján bıvült ez az épület, akkor vizsgálta az alapot is. Az ı
véleménye szerint a fenntartási költségek 30 %-kal csökkenhetnek a pályázati célok
végrehajtása után.
Tabajdi Gábor biz. tag
A kivitelezı személyérıl ki fog dönteni?
Besesek Béla elnök
A kistérség. Központosított közbeszerzés lesz 128 millió forint értékben.
Besesek Béla elnök
Külön elszámolás lesz a szanki intézménnyel kapcsolatban?
Nagy Klára fıtanácsos
Muszáj, hogy külön elszámolást készítsenek a szanki intézménnyel kapcsolatban, mert utána a
beruházás értékét rá kell aktiválni az épületre, meg kell növelni vele az épület értékét.
Patkós Zsolt polgármester
Az aktiválás kezdetben a kistérségre történik, ha különválunk, akkor átkerül a szanki
önkormányzathoz.
Tabajdi Gábor biz. tag
Honnan rendeljük hozzá a költségvetésbıl a 76 e Ft-ot?
Besesek Béla elnök
Mindent amit fölvállalunk a folyószámlahitel terhére tesszük?
Patkós Zsolt polgármester
Nincs bevételi oldalon más lehetıség. Bármiféle fejlesztésnek, pályázatnak a forrása a hitel.
Errıl döntött a képviselı-testület.
Besesek Béla elnök
Bármennyire is aggályos a pénzügyi háttér, ezt a pályázatot támogatni kellene, mert egy
szigeteletlen épületben, magas energiaköltségekkel menni a jövınek ilyen energiaárak mellett
kockázatos dolog. Ezért ezt a pályázatot támogatja. Elı kell teremteni a forrást hozzá.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.

PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

4

54/2008.(X.09.) PBH.
Bentlakásos otthon felújítására
TIOP pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a bentlakásos otthon felújítására TIOP pályázat benyújtásáról
szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
2. Elıterjesztés központi orvosi ügyelet létszámbıvítési igényének biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Kiegészítése nem volt.
Besesek Béla elnök
Nem támogatná a központi orvosi ügyelet létszámbıvítését, nem vállalná a többletköltséget.
Fontos az emberek egészsége. Ellenben kérdıjeles a többletköltség indokoltsága. Nem tudja
miért van az, hogy ünnepnapokon 8 és 20 óra között sokkal nagyobb a megbetegedettek
száma, mint egyéb napokon és éjszaka.
Tabajdi Gábor biz. tag
Az orvosi ügyelet biztosítása kinek a kötelessége, a kistérségé vagy az önkormányzaté?
Patkós Zsolt polgármester
Az egészségügyi ellátás biztosítása önkormányzati feladat. Korábban változó telephelyő
ügyelettel láttuk el. Amikor a jogszabályok ezt már nem tették lehetıvé, utána jött a központi
orvosi ügyelet, amelynek gyakorlati problémáira a javasolt létszámbıvítést tartanák jónak. Az
önkormányzatoknak sokba kerül az egészségügyi ellátás. Fontos az emberek egészsége.
Évente 1.300 e Ft-tal kiegészítjük a normatív támogatást. Többletet tudunk-e vállalni 2-3 vagy
400 e Ft-ot évente, ilyen szempontból kell megvizsgálni a kérdést. Szakmailag az
indokoltsága nem a mi kompetenciánk.
Besesek Béla elnök
Ha két orvos lenne ügyeletben annak örülni tudnánk, csak ne kerülne többe. A jelen rendszer
elıtt a központi támogatásból megtudtuk oldani az ügyeleti ellátást, most már 1.300 e Ft-ba
kerül. Az önkormányzat anyagi lehetıségei egyre szőkülnek, plusz terheket vállalni nem
tudja, hogy szabad-e. Nem hallott problémát a faluban, az ügyeleti ellátás jól mőködik.
Jelen rendszerben a telefon mellett van egy szakképzett ember, aki meg tudja ítélni, hogy
milyen súlyos a probléma. Ha a körzetben messze kint van az orvos, nem várható, hogy
hamarosan odaér, azonnal tud mentıt hívni. Ha két orvos van, és az egyik kint van a másik
bent, nincs több gépkocsi, tehát nem jobb a helyzet akkor sem.
A határozat-tervezetet nem támogatja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel, hogy a képviselıtestület jelen költségvetési körülmények között a létszámbıvítésbıl adódó többletköltséget nem
tudja támogatni.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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55/2008.(X.09.) PBH.
Központi orvosi ügyelet
létszámbıvítési igényének biztosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a központi orvosi ügyelet létszámbıvítési igényének
többletköltségét - forrás hiány miatt - ne támogassa.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
3. Elıterjesztés közösségi közlekedés komplex fejlesztésére vonatkozó pályázatról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Egy sikeres pályázatról van szó. Új buszvárók, és az iskolánál új buszöböl kialakítása valósul
meg. Korábban képviselı-testületi ülésen szó volt a pályázat benyújtásáról és kiválasztásra
kerültek a buszvárók. A pályázatot Kiskunmajsa város nyújtotta be, konzorciumban a
kistérségi önkormányzatokkal. 940.900 Ft az összköltség. A letelepítést mi végezzük saját
embereinkkel, ahol nincs alap, azt meg kell csinálni. Az elıterjesztés a megvalósításról szól.
Besesek Béla elnök
A határozat-tervezet 1. pontjában gépelési hiba van, nem a pályázat benyújtását, hanem
megvalósítását támogatja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet a módosítással együtt.

PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

56/2008.(X.09.) PBH.
Közlekedés komplex fejlesztésére
megnyert pályázat megvalósításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a közlekedés komplex fejlesztésére vonatkozó pályázat
megvalósítását a határozat-tervezet szerint támogassa.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
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NAPIREND
4. Elıterjesztés oktatás fejlesztésére pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Bármilyen közoktatási tárgyú pályázatunk van vagy lesz a jövıben, kötelezı, hogy legyen
közoktatási esélyegyenlıségi tervünk, ez elıírás december 31-ig. Nem csak a pályázatokhoz,
hanem az informatikai normatíva igénybevételéhez is. Erre két árajánlat van. Szoros a
határidı, november 30. A TÁMOP. 3.3.2 pályázat nagyon sok munkával járó, és nagy
adminisztrációs teher az iskola számára. Ennek a pályázatnak a megírására nem vagyunk
képesek. Ha ezt nem csináljuk meg akár a kompetencia alapú oktatásra, akár az
esélyegyenlıségre vonatkozó pályázatot, akkor nagyon sokat vesztünk.
Javasolja, hogy elvi szinten támogassa a bizottság a pályázatok benyújtásának lehetıségét. Az
árajánlatok függvényében térjen vissza az októberi testületi ülésen erre.
Besesek Béla elnök
A határozat-tervezet úgy módosul, hogy csak az 1. pontja marad, ez csak egy
szándéknyilatkozat egyelıre.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a módosított
határozat-tervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
57/2008.(X.09.) PBH.
Oktatás fejlesztésére
TÁMOP pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı
hozzáférés” címő pályázat benyújtásáról szóló határozat-tervezet 1. pontját fogadja el az
elıterjesztés szerint. Javasolja a határozat-tervezet 2. és 3. pontjának törlését.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
5. Elıterjesztés általános iskolában esélyegyenlıségi programok végrehajtására pályázat
benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)

Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a módosított határozattervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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58/2008.(X.09.) PBH.
Általános iskolában esélyegyenlıségi programok végrehajtására
TÁMOP pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a TÁMOP 3.3.2. „Esélyegyenlıségi programok végrehajtása”
címő pályázat benyújtásáról szóló határozat-tervezet 1. pontját fogadja el az elıterjesztés
szerint. Javasolja a határozat-tervezet 2. és 3. pontjának törlését.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 15 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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