
SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
14/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
a bizottság 2008. november 03-án  

megtartott ülésérıl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Határozatok száma:59-64 . 
 
 
 

 



 2 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
59/2008.(XI.03.) PHB  
A Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló  
15/2006.(X.30) rendelet módosításáról 

4.   oldal 

  
60/2008.(XI.03.) PHB  
Szank Községi Önkormányzat 2008. évi belsı ellenırzési tervérıl                    8.  oldal 
  
61/2008.(XI.03.) PHB  
VAKÁCIÓ KHT-ban törzsbetét értékesítésérıl  10.  oldal 
  
62/2008.(XI.03.) PHB  
a gyakorlókertben lévı épület bérbeadásáról 12.  oldal 
  
63/2008.(XI.03.) PHB  
kéményseprı-ipari közszolgáltatás biztosításáról 13.  oldal 
  
64/2008.(XI.03.) PHB  
az önkormányzat átvilágításáról 16.  oldal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 
JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2008. november 03-án 13 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak: Besesek Béla elnök 
 Tabajdi Gábor és 

Somogyi Gizella biz. tag  
Patkós Zsolt polgármester 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Cserényi Lajosné jegyzıkönyvvezetı 

Besesek Béla PB elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 3 fı bizottsági 
tagból 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. Elıterjesztés …../2008..(….) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és     

Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30) rendelet módosításáról 
            Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 

2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2008. évi belsı ellenırzési tervére 
            Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı  

3. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KHT-ban törzsbetét értékesítésérıl 
       Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. 4. Elıterjesztés a gyakorlókertben lévı épület bérbeadásáról 
       Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. 5. Elıterjesztés kéményseprı-ipari közszolgáltatás biztosításáról 
       Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Elıterjesztés az önkormányzat átvilágításáról 
      Elıadó: Besesek Béla PB elnök 
7. Egyéb kérdések  

 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés …../2008..(….) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és   

Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30) rendelet módosításáról. 
     Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Besesek Béla elnök 
Az elsı napirendi pont elıterjesztése a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló rendelet 
módosítására. Szerinte érthetı az elıterjesztés. A 2. függelék az teljesen új,  eddig még nem 
volt az SZMSZ-ben? 
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Vincze Jánosné Jegyzı 
Igen. Az 1.számú függelék a civil szervezetek felsorolása, azt tartalmazza, hogy kiket kell 
meghívni a testületi ülésre. Ez a 2. számú függelék, az SZMSZ 1. számú melléklete a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal kötött megállapodás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel az SZMSZ-rıl szóló 
15/2006(X.30.) rendelet módosítását. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
59/2008.(XI.03.) PBH. 
Szank Községi Önkormányzat  
Szervezeti és  Mőködési Szabályzatáról  
szóló 15/2006.(X.30) rendelet módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a fogadja el a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és   
Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30) rendelet módosítását az elıterjesztés szerint. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
  
NAPIREND 
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2008. évi belsı ellenırzési tervére  
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı  
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Kiegészítése nem volt. 
Besesek Béla elnök 
Véleményem szerint lehet, hogy sarkos, de azt írtam ide ”nesze semmi fogd meg jól”. Ezt  
olyan ellenırzési témáknak tartom,  ami nem tudom, hogy lehet ezzel 10 meg 15 napot 
eltölteni. Jobban szeretnék egy komolyabb pénzügyi ellenırzést.  
Vincze Jánosné jegyzı 
A munkaüggyel sokkal  több napot el lehetne tölteni. Van egy IMI rendszerünk és az 
átsorolásokat  ezzel a rendszerrel végezzük. Sajnos a gép sem jól írja sokszor a következı 
átsorolások idejét valamint azt, hogy kinek hány éves beszámítható  munkaviszonya van pl. a 
jubileumi jutalomhoz vagy egyéb járandóságokhoz. Szükségesnek látom a munkaügyi íratok 
belsı ellenırzését, ezt belsı ellenırzéssel szeretném helyre tenni.  
Besesek Béla elnök 
Úgy gondolom ennek folyamatosan rendbe kellene lenni. A  programban hiba van akkor azt 
valakinek ki kellene küszöbölni egyébként pedig nem tudom elképzelni, hogy írhat rosszul 
dátumokat, átsorolási idıpontokat. Akkor a szoftverrel probléma van akkor másikat kell 
beszerezni, ezt nem belsı ellenırzési témának vélem. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A közigazgatásban minden hol ezt az IMI rendszert használják. A törvény szerint egy 
bizonyos év után 3 év az átsorolásnak az ideje, de van amikor 2 év az átsorolási idı, de ezt a 
program nem jól írja.  
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Besesek Béla elnök 
Akkor programot kell javítani, vagy akkor el kell dobni ezt a programot és másikat kell venni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez alapján a program alapján mőködött eddig a munkaügyi nyilvántartás. Az adatokat 
fölvitték ahogy  fölvitték. Nem kontrolálták és nem ellenırizték le pl. a várható elılépésnek 
az idıpontját ezt a program maga generálta ,figyelembe véve azt a 3 éves illetve 2  éves 
várakozási idı intervallumot. Elıjött problémákat helyben is megpróbálták helyre tenni, de 
valószínő rejtett hibák is lehetnek a munkaügyi nyilvántartásban, azt lenne hivatott éppen ez a 
belsı ellenırzés elısegíteni vagy felszínre hozni. A munkavállalók szármára és a jegyzı 
számára aki  munkáltatóként a hivatalt viszi fontos lehet, mert ha a bérek nem kerülnek 
kifizetésre vagy idıben nem történik átsorolás akkor onnantól kezdve nekünk van 
problémánk. A keletkezı jogvitákból nem jövünk  ki  semmiképpen nyertesen, abban az 
esetben sem, hogyha  azt mondjuk, hogy az IMI rendszert használtuk ami valamennyi 
önkormányzat által elfogadott  rendszer. Az emberi tényezıt bele kell vinnünk és megnézni 
azt, hogy jól gondolkodott-e a program helyettünk, ezt követıen már a hibák nem lesznek 
éppen azért, mert ezek elıjöttek, elıkerültek. A jubileumi jutalom számítás tekintetében 
voltak ilyen gondok. A jegyzı asszony úgy gondolta azon túl, hogy helyben megnézték, 
megnéztük azt, hogy milyen problémák vannak, és azt hogyan lehet orvosolni. Amik nem 
kerültek elı azt viszont fel kellene tárni vagy éppen ennek a programnak a hiányosságait vagy 
hibáit. Lehet sok ez a revizori nap, de egy belsı ellenırzéssel foglalkozó szakember tett erre 
javaslatot. Ebben a revizori napban benne van a  tapasztalat győjtés az ellenırzés, a 
feldolgozás és az összegzı jelentés elkészítése, ami feltételezem sok idı,10 nap az   azt jelenti 
5-6 napot tölt el itt. 
Besesek Béla elnök 
Nem a téma fontosságát vitatom és értem, hogy a munkavállalóknak fontos. Ez 
alapkövetelmény, hogy ez rendben legyen! Ez nem belsı ellenırzési téma, ezt ellenırzés 
nélkül is rendben kellene tartani folyamatosan. Ez nincs rendben és a számítógépes 
programmal van hiba akkor ez azt jelenti, hogy probléma van  Kiskunmajsán is, meg  
Kecskeméten is, meg  Budapesten is akkor ezt  országosan kell rendezni .Miért jön ide egy 
belsı ellenır? Az a belsı ellenır pontosan tudja, hogy mi a probléma. Kijavítják és attól 
kezdve rendben lesz minden. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nem csak ez a hibája a rendszernek, itt a munkaviszony beszámításoknál is gond van. Akinél 
tapasztaltuk, hogy nem jól lett átsorolva kértem a kollégáktól hogy a munkaviszony 
beszámításokkal együtt hozzák az átsorolásokat, hogy meggyızıdjek arról kinek hány éves  
jogviszonya van. Ebben sem vagyok biztos, hogy ez évek óta megfelel-e a valóságnak, mert 
itt is vannak problémák. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Nagyon jó lenne ha így mőködne ahogy az elnök úr elmondta. Sajnos a közigazgatásban lévı 
számítógépes programok nem így mőködnek. Az IMI rendszer olyan munkaügyes rendszer, 
hogy a dátumokat, a munkaviszonyok idıtartamát, az elısorolások dátumát itt helyileg nem 
tudjuk módosítani. Központilag úgy berögzítik, hogy felül sem tudjuk írni. Ebbıl 
következıen nem gondolta senki, hogy a gép által generált dátumok nem jók. Amikor ezt 
észre vettük azóta folyamatosan ellenıriztük minden dolgozóét. Ezeknek a javítása hosszas 
telefonbeszélgetések, leveleknek az eredménye, hogy az Államkincstár ezt központilag 
kijavítsa. Régebben kézzel készültek a munkaviszony beszámítások. Amikor az IMI rendszer 
program létre jött a kézi nyilvántartásokat kellett beküldeni, nem is itt helyileg vitték fel, 
hanem az Államkincstárnál rögzítették fel a munkaviszony adatokat. A régebbi dolgozóknál 
már ott rosszul lettek felrögzítve ebbıl következıen a gép rosszul generálja az 
elıresorolásokat. 



 6 

Patkós Zsolt polgármester 
Listaszerően a problémákat  feltárja és ezeket az Államkincstár felé összegyőjtötten és 
összegezve el lehet küldeni.  
Besesek Béla 
Helyi ügyintézı anélkül ezt nem tudja meg tenni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Bízom a  jegyzı asszony értékítéletében és ha véleménye szerint szükséges belsı 
ellenırzésnek egy külsı szemnek vagy egy külsı szakembernek az ilyen irányú véleménye 
javaslata, tapasztalata. Azt javaslom ne írjuk felül a jegyzı asszony által tett javaslatot, amit 
fontosnak tart az önkormányzat számára is fontosnak kell, hogy legyen. A Pénzügyi 
Bizottságnak vagy a Képviselı-testületnek van más ellenırzési javaslata amit fontosnak tart 
vagy olyan  más ellenırzés alá veendı terület akkor megpróbáljuk kistérségen belül 
leegyeztetni hogyan  lehet revizori napokat  megvásárolni vagy pedig átcsoportosítani. 
Besesek Béla elnök 
A következı téma a 2009 évi költségvetési rendelet a jogszabályok figyelembe vételével 
került-e elkészítésre. Jó néznénk  ki ha nem  az alapján kerülne elkészítésre. Miért kell belsı 
ellenırzés hát ezt tudni kell. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Meggyızıdjön a képviselı-testület arról, hogy a jogszabályoknak megfelelıen terveztünk, 
mert mindig kérdés, hogy igazgatási tevékenységen vajon mit terveztünk és az egyéb 
feladatokon, szeretnénk  ha  a belsı ellenır leírná hogy jól terveztünk-e. 
Tabajdi Gábor bizottsági tag 
2009 októberében fogják vizsgálni a 2009-es költségvetést akkor már teljesen mindegy mit 
találnak, mit nem találnak. Az ellenırzés idejére már késı a költségvetés akkorára elkészül.  
Patkós Zsolt polgármester 
Próbáljunk átcsoportosítani és ütemezni? Mi a javaslat? 
Tabajdi Gábor bizottsági tag 
A jogszabályok figyelmen kívül hagyása feltételezzük, hogy ilyen nincs nálunk, a kapcsolódó 
dokumentáció megléte szerintem ez is megvan, a költségvetés alul illetve túltervezése a 
számokból bárki megtudná mondani, milyen  tételek vannak amik túl vannak  tervezve, mert 
így sikerült összehozni. A félévi költségvetésnél kibuknak a dolgok. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Idıben jó lett volna hamarább. A belsı ellenır a kistérség ellenıre és nem tudta elıbbre 
ütemezni az ellenırzést. A július jó lett volna jó, a félév után. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az ellenırzés célja, illetve ez az ellenırzés területe megfelelı akkor ezt megpróbáljuk 
fölcserélni, illetve nem is fölcserélni hanem elıbbre hozni. Mindenképpen március tájékán. 
Kell, hogy alkalmazkodjon és hamarosan próbálja ezt az egészet kezelni, és csinálja meg 
márciusban. Módosítjuk a határidıt. 
Besesek Béla elnök 
Ha nem tudja akkor  keresni kell olyat aki megtudja csinálni márciusban. 
Ha már a költségvetéssel foglakozunk akkor azt is nézze meg , hogy a tagoltsága mindenben , 
megfelel-e a jogszabályoknak, lehet-e valamivel  bıvíteni, kiegészíteni, hogy közérthetıbb 
legyen az ilyen laikusok számára is. A költségvetési rendelet táblázatokból áll, a táblázatok  
sorai mind így vannak azon nem lehet-e módosítani? A mellékletek pontosak  úgy készültek 
el ahogy kell. Megállapítja, hogy jobban nem lehet részletezni vagy esetleg valamelyik részét 
elhagyni. Megállapítja, hogy minden a legjobb és ehhez kell alkalmazkodnia a képviselınek. 
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Nagy Klára fıtanácsos 
A mellékletek a táblázatok fel vannak sorolva az államháztartási törvényben, hogy milyennek 
kell lenni, a táblázatok milyen sorokat tartalmazzanak és milyen sorrendben. A költségvetés 
készítésének több száz oldalas útmutatója van, hogy hogyan kell készíteni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Benne van, hogy a rendelet a jogszabályok figyelembe vételével került-e elkészítésre, ebben 
minden benne van.  
Patkós Zsolt polgármester 
Fogalmazzuk meg még akkor konkrétan, azt is hogy nem csak a jogszabályok figyelembe 
vétele fontos. 
Besesek Béla elnök 
Kellıen részletezett-e a költségvetési rendelet sorai megfelelı elnevezéssel,  részletezéssel 
készülnek-e  pl. az önkormányzat sajátos bevétele az szerinte saját bevétel. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Bevételek és kiadások sorrendje a költségvetési útmutató alapján kell, hogy készüljön. A 
sajátos bevételnek sajátos bevétel a neve. 
Besesek Béla elnök 
Kötelezettség van-e az elsı és második félévre. Mindkét vizsgálat lehetne az elsı félévben. A 
munkaügy elsı negyedévben, a költségvetés a második negyedévben. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ez egész évre szól jogszabályi követelmény csak az, hogy november 15-ig kell a képviselı-
testületnek elfogadni a következı évre szóló belsı ellenırzési tervet. Egy éves tervet kell 
elfogadni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolja mindkét esetben az elsı félévet megjelölni. Akkor lehet, hogy elıbb lesz a 
költségvetés, mert az lehet hogy számunkra fontosabb most. 
Besesek Béla elnök 
Kérdezi a bizottság tagjait, hogy elfogadható mind a két téma és az elsı félévben kerüljön 
vizsgálatra. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Akkor 2009. június 30. legyen a határideje mind a kettınek, addig készítsen jelentést is?  
Besesek Béla elnök 
A napok azok meg vannak határozva, a 10 és 15 nap kötelezı, hogy ennyi legyen? 
Patkós Zsolt polgármester 
Szakmailag javasolt. İ nézte át a költségvetést illetve tudja a dokumentációkból hány fı 
dolgozik itt nálunk, innentıl kezdve ı tett javaslatot erre. 
Besesek Béla elnök 
Mi napokat fizetünk? 
Patkós Zsolt polgármester 
Mi napokat fizetünk. Úgy van a megállapodás, hogy csak a normatíva erejéig ellenıriztetünk. 
Minden további belsı ellenırzést az adott település önkormányzata fizeti. Ez a 25 revizori nap 
a kistérségi normatívából lesz finanszírozva. 
Besesek Béla elnök 
Ezt úgy lehetne aktívabbá vagy intenzívebbé tenni, hogy a 25 napba több témát zsúfolunk 
bele. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javaslatot kérek. 
Besesek Béla elnök 
Jó értem. Van esetleg valakinek téma javaslata? 
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Tabajdi Gábor bizottsági tag 
Milyen témában van még belsı ellenırzés? Mik azok a területek amire belsı ellenırzést 
szoktak kérni az önkormányzatok? 
Patkós Zsolt polgármester 
Minden pénzügyi és munkaügyi téren. Nyilvántartásoktól kezdve a dokumentációkkal, 
normatívák, gazdálkodás, szabályozottság. Volt például egy kifejezett cél ellenırzésünk 
amikor az Alapszolgáltatási Központnál az a bizonyos szabályozottság meg volt, de a 
végrehajtása hiányzott az elszámolhatóság tekintetében.. 
Besesek Béla elnök 
A bizottság elnöke szavazásra tette fel, hogy a határidı módosítással mind két vizsgálat az 
elsı félévben történjen, és fogadja el a 2009. évi belsı ellenırzési munkatervet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a módosított határozat- 
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
60/2008.(XI.03.) PBH. 
2009. évi belsı ellenırzési tervérıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervét 
az alábbi módosítással fogadja el: 

- ellenırzés ideje: 2009. I. félév 
- jelentés készítés ideje: 2009. június 30.  

 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
A Pénzügyi Bizottság elnöke 2 perc szüntetet rendelt el. 
 
3. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KHT-ban törzsbetét értékesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve) 
Patkós Zsolt polgármester 
Szeretne annyit elmondani elöljáróban, hogy mivel júniusig szabott és adott a képviselı-
testület arra vonatkozóan haladékot, hogy amennyiben a Vakáció Kht-ban tulajdonosként 
üzletrészt szerzünk akkor fent kívánja tartani egy elvi nyilatkozattal a Vakáció Kht-ban 
történı tagságát. Amennyiben ez nem történik meg akkor próbáljunk az értékesítés irányába 
elindulni. Az elmúlt képviselı-testületi ülésen már tájékoztattam a testületet, hogy 
Kiskunmajsa számára adtuk volna meg ezt a lehetıséget, hogy vásárolják meg a mi 
üzletrészünket ami nekünk nem 102.000 forintunkba hanem évente 335.000 forintunkba 
kerül. Erre vonatkozik az elıterjesztés amirıl már beszéltünk, hogy ne tartsunk fönn egy Kht. 
tagságot pusztán azért, mert pár száz forinttal kedvezményesebben mehetnének a mi 
gyerekeink pl. Sikondára vagy éppen Akalira. Nem használják ki több éve már ezt a 
lehetıséget mellette meg ott van az is, hogy az önkormányzat az elmúlt idıszakban amíg 
lehetısége volt táborozási támogatásképpen 1000 és 2000 forintokat adott attól függıen, hogy 
mennyi pénzügyi lehetısége volt a táborokhoz. Ez már dupla finanszírozásnak tőnne és ezt 
nem tartjuk jónak erre vonatkozna ez a határozat tervezet. 
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Besesek Béla elnök 
Megtartanánk ezt a törzsbetétünket háromszáz valahány ezer forint kötelezettséggel ez az 
iskolás gyerekeknek milyen kedvezményt jelentene? 
Patkós Zsolt polgármester 
100 forinttal olcsóbban mehetnének egy éjszakára személyenként naponta.  
Besesek Béla elnök 
Ez akkor egy gyereknek jelentene tíznapos tárbornál 1000 forintot. 
Patkós Zsolt polgármester 
Annyit amennyit támogatásképpen  az önkormányzat egyébként is oda adott. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nincs kihasználva évek óta. A kihasználtság gyenge. 
Besesek Béla elnök 
Megdöbbentı, hogy 10%-on akarják megvenni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Csak ık nem fizetnek évente 335.000 forintot. 
Besesek Béla elnök 
Ez a baj. Ki van fıként abban a táborban? 
Patkós Zsolt polgármester 
Kiskunhalas. 
Besesek Béla elnök 
Miért jó ez a Kiskunmajsaiaknak, hogyha évente többet fizetnek érte? 
Patkós Zsolt polgármester 
2,2 milliárdos költségvetésbıl megoldják. 
Besesek Béla elnök 
Döntöttünk arról, hogy értékesítjük. Ha megszabadulunk ettıl, mert úgy sincs rá szükség. Ezt 
is hibának tartom, hogy nincs rá szükség, nincs rá akarat, hogy az iskola legalább 
próbálkozzon a táboroztatással. 
Patkós Zsolt polgármester 
Volt ilyen szándék és akarat csak az volt a probléma, hogy elızı év novemberében már 
elkeltek ezek a helyek. Valamikor februárban volt mindig a közgyőlés, és a közgyőlésre már a 
jó helyeket idıben lefoglalta Kiskunhalas. A többiek is felléptek ez ellen, de azt mondta a 
Kht. vezetısége, hogy İk idıben jöttek. 
Besesek Béla elnök 
Korábbi években volt olyan, hogy voltak mindenhol a gyerekeink. 
Patkós Zsolt polgármester 
Sikondán. Balatonakaliban már nagyon régóta nem voltak. Ez nem azt jelenti, hogy nem 
mehetnek oda, csak nem 100 forinttal olcsóbban. Minden évben júniusig kellene 
bejelentenünk azt, hogy a következı évben már nem kívánunk tagok lenni vagy eladjuk a 
törzsbetétünket, vagy valamilyen változást kezdeményezünk. Befizettük a fenntartási 
költséget, amibıl egy forint hasznunk nincsen a mi számunkra, a tavalyi évben sem volt. 
2006-ban, 2007-ben és 2008-ban sem voltak, az elmúlt három év alatt 1 millió forintnak 
konkrét hasznosulása nem volt. 
Besesek Béla elnök 
A 2009-es évre akkor már nem fizetünk fenntartási költséget, mőködési hozzájárulást. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kiskunmajsa Önkormányzata 2009-tıl vállalja át  a mőködési hozzájárulás 
többletkötelezettségét és ezt már bele is vették a határozatukba. A határidı 2008. december 
31. 
Besesek Béla elnök 
A határozatba vegyük bele, hogy 2009-tıl nem vállalunk semmit. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat- 
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a következı határozatot: 
 
61/2008.(XI.03.) PBH. 
VAKÁCIÓ KHT-ban törzsbetét értékesítésérıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı testületnek, hogy a VAKÁCIÓ Kht-ban törzsbetét értékesítésérıl szóló határozat 
tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
4. Elıterjesztés a gyakorlókertben lévı épület bérbeadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve) 
Patkós Zsolt polgármester 
A gyakorlókertet az iskola már a tavalyi évben sem kívánta használni, hasznosítani. 
Visszaadta önkormányzati kezelésbe. Ebben az évben kiadtuk bérbe pénzünk nem származott 
belıle, arról van szó, hogy a szemben lakók beültetik, gondozzák és ez nekünk nem jelent 
plusz feladatot. A kérelem arról szól, hogy a gyakorlókert épületét és a hozzá vezetı utat 
venné bérbe. Gyakorlatilag megvalósítható lerekesztéssel. A kertrészt továbbiakban is 
kitudnánk adni. Vállalkozás indítása tekintetében a kiszámíthatóság mindenképpen fontos 
illetve hosszútáv, ami az önkormányzat életében is fontos. A szerzıdés vonatkozásában 
feltétlen szükségesnek tartom az önkormányzat érdekeire tekintettel azt kikötni majd, hogy 
félév vagy egy év lehetne a fölmondásnak az ideje. Nem tudom, hogy pályázni szeretne vagy 
épületet felújítani, hogy hogyan szeretné megfelelıbbé tenni, hogy vállalkozást üzemeltessen 
ott. 
Tabajdi Gábor biz. tag 
A bérleti díj mennyit hozna évente az önkormányzatnak? Az épületnek milyen a jelenlegi 
állaga? 
Vincze Jánosné jegyzı 
A bérleti díjat még nem számoltuk ki. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egy vállalkozás indításának semmiképpen nem megfelelı a jelenlegi épület. Mőködési 
engedélyt adjon ki az ÁNTSZ vagy bárki szakhatóság teljesen biztos, hogy építési vagy 
felújítási beruházásokat ír elı. Az elvi beleegyezést megadja a  képviselı-testület, akkor a 
következı körben a bérleti szerzıdést lehet hozni és adott esetben konkrétumokról is tudunk 
beszélni vagy most teszünk olyan javaslatokat ami feltétlen meg kell, hogy jelenjen ebben a 
bérleti szerzıdésben. 
Tabajdi Gábor biz. Tag 
Vízzel problémák voltak 
Patkós Zsolt polgármester 
Hivatalosan nem tudok róla, mert egyes képviselıket kerestek meg ezzel kapcsolatban 
Nem tudom mióta van probléma a vízzel. Azt tudom, hogy van víz, gáz, villany. 
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Besesek Béla elnök 
Az a probléma, hogy a temetın keresztül megy a víz?  
Patkós Zsolt polgármester 
Nem tudok róla. 
Besesek Béla elnök 
Nincs valakinek valamilyen terve, hogy megy ott a víz? Hol van a vízórája?  
A SZIGÜ Rt. azt hitte, hogy csıtörés van, nem tudom, hogy jöttek rá, hogy a gyakorlókert  
locsolásra használta a vizet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ebben az évben vagy az elızı évben? Mikor? 
Tabajdi Gábor biz. tag  
Most bukott ki a probléma, hogy olyan víz számlákat számláztak ki a SZIGÜ felé, mert ık 
fizetik. Lezárták a mérıórát és mégis folyt a víz. 
Besesek Béla elnök 
A Váraljai doktor úrhoz is onnan megy a víz, elágazik a vezetékrıl. 
Tabajdi Gábor biz. tag  
Ott van az akna közvetlen a sarkon. Úgy halottam a vízóra után van az elágazás, ami a doktor 
úrhoz megy be. Ez probléma ha ilyen rendezetlen viszonyok vannak. 
Patkós Zsolt polgármester 
Utána nézünk a víznek. A gáz rendben van. A bérletet úgy állapítottuk meg, hogy felírtuk a 
fogyasztóknak a vízóra állását, és valamennyi fogyasztóban lévı fogyasztást kiszámlázza az 
önkormányzat a bérlı felé. 
Besesek Béla elnök 
Ez a kérelem és a határozat-tervezet nem elfogadható. Egyetértek azzal, hogy egy induló 
vállalkozást támogassunk. Így most a szóbeli kiegészítés alapján úgy vélem, hogy ott egy 
autószerelı mőhely létesülne. 
Patkós Zsolt polgármester 
Valamilyen vasipari dologgal foglalkozna. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az telepengedély köteles tevékenység, utána kell nézni, hogy megfelel-e az  épület a 
szakhatóságok elıírásainak. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az a bérlı problémája. Abban az esetben ha elvileg az önkormányzat hozzájárul és 
nyilatkozik, és tisztázott a víz, és tudjuk pontosan, hogy mekkora területrıl van szó, hogyha 
megfelelı körülményeket teremt ott majd akkor mi bérbe adjuk. Úgy gondolom van 
lehetıség, hogy bérbe adjuk és, hogy  bérbe vegye. Nem gondolom, hogy egy tisztázatlan 
vízóra gondot okoz. Azokat a dolgokat  amikrıl az Elnök Úr beszélt a bérleti szerzıdés 
kapcsán egyértelmően le lehet szabályozni. Ha elméletileg a képviselı-testület hozzájárul 
ahhoz, hogy megfelelı részletezettség esetében a bérleti szerzıdésbe foglalt kritériumok 
szerint kiadja, akkor onnantól kezdve el lehet indulni. Addig nem nagyon van értelme, sem a 
mi részünkrıl kidolgozni a szerzıdés tervezettel jönni, sem pedig az İ részérıl különbözı 
szakhatóságoknál eljárni. 
Tabajdi Gábor biz. tag  
Akkor a bérleti szerzıdés a  képviselı-testület elé fog kerülni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Akkor a 2. pontot húzzuk ki? 
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Patkós Zsolt polgármester 
Jó lenne ha konzekvensek tudnánk maradni és megfelelı részletezettségek mellett támogatjuk 
azt, hogy bérbe vegye. Felújítja az épületünket feltételezem, de csak úgy és abban az esetben 
ha hosszútávon kapná használatba. 
Besesek Béla elnök 
Mi vállalhatunk 10 éves kötelezettséget? Tudjuk, hogy 10 évig nem lesz rá szükségünk? 
Patkós Zsolt polgármester 
Tíz éves kötelezettséget szerzıdésben, miért ne lehetne.  
Vincze Jánosné jegyzı 
Miért nem adjuk el? 
Patkós Zsolt polgármester 
Lett volna már rá vevı, de úgy tudom, hogy az a temetınek a tartalék területe. 
Besesek Béla elnök 
Szándékunk szerint támogatjuk a kezdı vállalkozást, de tudatni kellene vele, hogy a bérleti díj 
jelen rendelet szerint mennyi. Amennyiben İ felújítást végez  az épületen azt beszámíthatjuk 
a bérleti díjba? 
Patkós Zsolt polgármester 
Beszámíthatjuk, de dönthetünk úgy is, hogy nem, mert az az İ érdekét szolgálja. Ha pályázni 
szeretne és felújítani akkor a  tulajdonosnak hozzájáruló nyilatkozata kell a pályázat 
benyújtásához. 
Besesek Béla elnök 
Le kellene írni azt, hogy milyen tevékenységet akar ott folytatni, hogy például milyen zajjal 
jár. 
Patkós Zsolt polgármester 
A telephely engedélyezési eljárással kapcsolatosan megkeresi a szükséges szakhatóságokat. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A szakhatóságokat megkeressük és az İ nyilatkozatuk alapján adjuk  ki a telephely engedélyt. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az nem egészen tiszta, ha kötünk egy bérleti szerzıdést abban benne van, hogy négyzet 
méterenként mennyit kell számlázni és azt az  általa végzett felújítási vagy karbantartási 
munkával szeretné fedezni.  
Besesek Béla elnök 
A képviselı-testület a bérleti szerzıdést aláírás elıtt tárgyalni kívánja. 
Patkós Zsolt polgármester 
A bérleti szerzıdés megkötéséhez a képviselı-testület jóváhagyása szükséges. Nem november 
30, hanem december 31. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a módosított határozat 
tervezetet. 
62/2008.(XI.03.) PBH. 
Gyakorlókertben lévı épület bérbeadásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı testületnek, hogy a gyakorlókert épület bérbeadásáról szóló elıterjesztést az 
alábbiak szerint fogadja el: 
- A bérleti szerzıdés megkötéséhez a képviselı-testület jóváhagyása szükséges. 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
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5. Elıterjesztés kéményseprı-ipari közszolgáltatás biztosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve) 
Patkós Zsolt polgármester 
A megyei önkormányzat feladata a kéményseprı közszolgáltatásnak a biztosítása. İk jelölik 
ki határozatban a közszolgáltatót a különbözı településeken. Bejelentkezett a Filantrop Kht., 
hogy İ szeretné a kéményseprı szolgáltatást végezni. Szankon jelenleg a Halas-thermo végzi. 
Besesek Béla elnök 
Megyei önkormányzat jelölte ki a Halas-thermo-t? 
Vincze Jánosné jegyzı 
A megyei önkormányzat kötelezı feladata. Ki ír egy pályázatot és a pályázatot nyert 
közszolgáltatót kell elfogadnunk. Akkor lehetne a kecskemétieket választani, ha az 
önkormányzat a megyei önkormányzat kötelezı feladatát átvállalná.  
Patkós Zsolt polgármester 
A megyei önkormányzat határozza meg a díjakat.  
Besesek Béla elnök 
Akkor tudunk változtatni, ha a megyei önkormányzat olyan határozatot hoz, hogy más 
szolgáltatót jelöl nekünk.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat 
tervezetet. 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
63/2008.(XI.03.) PBH. 
Kéményseprı-ipari közszolgáltatás biztosításáról 
  

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı testületnek, hogy a kéményseprı-ipari közszolgáltatás biztosításáról szóló határozat 
tervezetet  az elıterjesztés szerint  fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
Somogyi Gizella biz. tag távozott a terembıl, jelenlévı tagok száma: 2 fı 
 
6. Elıterjesztés az önkormányzat átvilágításáról 
    Elıadó: Besesek Béla PB elnök 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve) 
Besesek Béla elnök 
İt ajánlat van. Ezek alapján kellene javaslatot tenni, hogy melyik céget, melyik cég ajánlatát 
választjuk ki. A jegyzı asszonnyal megbeszélve a 2009-es költségvetésbıl finanszíroznánk a 
költségét. 
Nagy Klára Fıtanácsos 
Szakmai szemmel kérdezném, hogy ez az átvilágítás mit jelent vagy hogyan történik ennek a 
gyakorlata? Ha oda fogunk kerülni, mint például a település fejlesztési koncepciónál, hogy 
kaptunk egy csomó adatlapot és számunkra érthetetlen is volt, a kollégák ezzel töltöttek 
napokat, az itt lévı köztisztviselı gárdára fog egy nagyon nagy plusz munkát tenni. Jó lett 
volna látni az árajánlatokban, hogy a cégek hogyan kívánják ezt az átvilágítást megvalósítani. 
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Somogyi Gizella biz. tag visszajött, jelenlévı tagok száma 3 fı 
 
Besesek Béla elnök 
Nem végeztem még soha átvilágítást és igazából erre nem tudok válaszolni. Úgy gondolom, 
hogy a hivatal véleményének kikérdezése nélkül ez megvalósíthatatlan. A hivatal 
közremőködése nélkül bármelyik céget választjuk ez megvalósíthatatlan. Aktív közremőködés 
kell a hivatali dolgozók részérıl. Több ajánlatban olvastam, hogy ki kell jelölni a 
kapcsolattartót, a közremőködıt, tehát ez mindenképpen plusz feladatot ró a hivatalra. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ezért kértem az Elnök Úrtól, hogy évvégén koncepció készítés, rengeteg statisztika mindenki 
asztala megterítve, ha lehet húzni halasztani rajta ne évvégén vagy januárban legyen. 
Nagy Klára Fıtanácsos 
Utána beszámoló készítés. Én  értelmetlenek tartom, hogyha mi leszünk azok akik az adatokat 
szolgáltatják a saját könyvelési adatainkból. Én azt gondolom, hogy akár a pénztári vagy akár 
a banki bizonylatok minden képviselı-testületi tag számára nyilvánosak, elérhetık. Ez arra 
irányulna, hogy az általunk végzett szakmai-pénzügyi munkát ellenıriznék, én úgy gondolom. 
Ha mi adjuk az adatokat hogyan ellenıriznek bennünket? 
Patkós Zsolt polgármester 
Azt jelenti, hogy ugyanazt a költségvetést amit a képviselı-testület remélhetıleg elfogad azt 
fogják górcsı alá vonni. A létszámadatokat veszik figyelembe és kimutatják a kötelezı és 
nem kötelezı feladatok közül, hogy ennek a csökkentésével mennyi megtakarítás érhetı el, 
feltételezem a dolgokat. Azt kértem a Pénzügyi Bizottságtól, hogy mondja meg ne azt, hogy 
melyik cég csinálja meg ezt az átvilágítást, hanem hogy mire terjedjen ki az átvilágítás, mit 
szeretnének látni. Itt egy globális komplex átvilágítás van ami bizonyos szempontból nem 
fogja feltárni azokat a dolgokat amiket lehetne egy-egy cél vizsgálattal megtenni. Kicsit 
szkeptikus vagyok a másfélmillió forintos és a két millió forintos árajánlatok láttán. Ha lesz 
neki hatása és adott esetben költséget tudunk megtakarítani az jó. Kérdés, hogy fog-e tudni 
kimutatni ilyen dolgokat vagy azt fogja mondani, hogy nem, vagy feladatok elhagyásával 
lehet megtakarításokat elérni. Ezt mi is tudjuk. 
Besesek Béla elnök 
Addig amíg nem próbáltuk meg addig nem tudjuk meg abban reménykedünk, hogy az 
átvilágítás olyan eredménnyel jár ami kézzel megfogható megtakarítás az önkormányzat 
számára. Kató és Társa, vagy a Controll kilométeres hosszúságú a felsorolás, hogy mennyi 
önkormányzatot   világított már át. Akkor miért világítja át ha ez teljesen értelmetlen és miért 
vállalja ennyi önkormányzat az ezzel járó költségeket? Remélem nem értelmetlen plusz 
munka. Szakemberek sok önkormányzatot láttak és biztos vagyok benne, hogy olyan 
javaslattal tudnak élni amelyek jobbá hatékonyabbá talán olcsóbbá tehetik az önkormányzati 
munkát.  
Nagy Klára Fıtanácsos 
A 2009-es költségvetésbıl még nem ismerjük az állami támogatásokat, nem ismerjük a 
mőködési bevételeket és kiadásokat. Én úgy gondolom, hogy jelenleg a mőködésért küzdünk. 
Nem tartom reális dolognak azt, hogy 2008. novemberében a koncepció készítése elıtt 
felvállalni egy másfélmillió forintos 2009-es évet terhelı költségvetési kötelezettséget. Nem  
látom a költségvetésben  a fedezetét. A költségvetésnek el kell készülni mire jönnek a 
ellenırök. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az Elnök  Úr azt gondolja, hogy a javaslatok által finanszírozza  meg önmagát már mint az 
ellenıri javaslatok fognak tudni élni, költségvetési megtakarítást fog eredményezni.  
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Besesek Béla elnök 
A 2009-es költségvetésben, hogy ne lehetne elkülöníteni ilyen célra azt nem hiszem el. A 
Controll-t  javaslatom. Most döntsünk és biztosítsuk a forrást. 
Nagy Klára Fıtanácsos 
Javaslatom, hogy tervezési irányelvekbe építsük bele az önkormányzat koncepciójába és majd 
az árajánlat alapján a költségvetés tervezésekor vegyük számításba. 
Somogyi Gizella biz. tag 
Ha megbízzuk a Controll-t vagy bármelyiket akkor nem pont ezt a témákat raknánk bele, 
hanem szeretném ha benne lenne  az ebben  a ciklusba hozott döntéseknek a kihatása. Tudni 
kell, hogy mi az oka ennek a nagyon rossz helyzetnek is. 
Patkós Zsolt polgármester 
Arról van szó, hogy a jelenlegi helyzetben, ami adott esetben személyi és pénzügyi helyzet 
átvilágítják mind az önkormányzat, a hivatal és intézményei vonatkozásában. 
Besesek Béla elnök 
Szerzıdés kötéskor lehet részletezni szerintem, hogy mit akarunk. Ha állandóan  van valami 
kifogás, probléma nem lehet az átvilágítást megcsinálni, mert nincs és sosem lesz rá fedezet, 
meg sok plusz munka. 
Somogyi Gizella biz. tag 
Nagyon fontos, mert nem belsı ellenıri téma. Nincs meg az a hozadéka a konyha 
bérbeadásának sem, mint amiért megcsináltuk. 
Patkós Zsolt polgármester 
Felelıs döntést úgy lehet elvárni, hogy megbízunk az adatszolgáltatókban, ha politikai síkon 
vállalják a képviselık a felelıségüket. Meggyızıdésem, hogy a konyha kiszervezése nem 
biztos, hogy elhibázott döntés volt, ebben a gazdasági helyzetben, ilyen válságos idıszakban.  
Besesek Béla elnök 
Hozzunk határozatot, nekem a Controll a javaslatom az átvilágítás elvégzésére. 
Tabajdi Gábor biz. tag 
A módosítások, hogyan lesznek tudatva a céggel. 
Patkós Zsolt polgármester 
Felhívom az igazgatóját. Nem fognak egy újtematikát bele venni az egész átvilágításba. 
Lesznek olyan rugalmasak, hogy a döntések hatásait bele veszik.  
Besesek Béla elnök 
A határozat-tervezethez volt javaslatom, hogy a Controll árajánlatát fogadjuk el. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A kollégáim nevében is kérem, ne úgy történjen az átvilágítás, hogy a dolgozókra tesznek rá 
egy csomó érthetetlen őrlapot, hanem átadjuk a bizonylatokat és győjtsék ki, végezzék el 
belıle. A zárszámadás elkészítéséig nincs szabad kapacitás. 
Besesek Béla elnök 
Nyilván való, hogy adatszolgáltatást várnak. 
Patkós Zsolt polgármester 
A vezérigazgatóval megbeszéljük. 30 vagy 45 nap az egésznek az átfutási ideje. 
Besesek Béla elnök 
Ha úgy alakul, hogy április vége akkor a képviselı- testület elé hozzuk módosításra.  
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat- 
tervezetet a Controll cégtıl bruttó 1.800.000 Ft összegért kiegészítéssel. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
64/2008.(XI.03.) PBH. 
Az önkormányzat átvilágításáról  

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı testületnek, hogy fogadja el az 1. pont kiegészítésével  a  Controll Holding 
Tanácsadó Zrt. cégtıl bruttó 1.800.000 forintért az önkormányzat átvilágításáról szóló 
határozat-tervezetet. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Akkor maradt a március 31? 
Besesek Béla  
Maradt. Szóbeli kiegészítés ha valami indokolja akkor hozzuk a testület elé. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A gazdálkodás nevében nem vállalom. Ez egy olyan ırületes plusz munka. A Brantné 
Veronika belsı ellenır mellett négy ember itt ült és adogatta össze a táblázatokat a 
munkájához. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jó lenne, hogyha a Pénzügyi Bizottság itt lenne az adatok feldolgozása kapcsán. Lesz egy 
asztalnyi dokumentáció.  
Besesek Béla elnök 
Ami tılem telik azon rész veszek. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az volna jó ha ez az ellenırzés úgy zajlana, mint egy APEH ellenırzés vagy egy 
illetékhivatalos vagy egy közigazgatási hivatalos ellenırzés, hogy megrakjuk itt az asztalt 
amit kérnek beültetjük ıket, és  jó munkát. Tılünk várják az adatokat és felveszik az 
1.800.000 forintot, ide berakjuk az anyagokat és dolgozzák fel. Az volna jó ha kapott 
anyagból tudnának dolgozni. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Ezt mondom én. 
Patkós Zsolt polgármester 
Minden anyag rendelkezésre fog állni az összes nyilvántartástól, a számláktól, pénztár, bank 
minden. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Mikor engem ellenıriztek mindig tudtam mit ellenıriznek, beraktuk ide az ügyiratkötegeket 
és ide ültek és megcsinálták.  
Somogyi Gizella biz. tag 
Az én határozott véleményem, az hogy a 2008. év lezárása után volna igazán értelmes ez a 
dolog.  
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetés vagy zárszámadás? 
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Besesek Béle elnök  
Mikor van a zárszámadás? 
Somogyi Gizella biz. tag 
Május végén. 
Besesek Béla elnök 
Majd meglátjuk mit mondanak meg hogy. 
Patkós Zsolt polgármester 
İk vállalkozók azt mondják amit szeretnénk hallani. A zárszámadásokat mindig 
könyvvizsgáló az aki vizsgálja. Mit akarunk vizsgáltatni? 
Besesek Béla elnök 
Könyvvizsgáló vizsgálja a zárszámadást. Ez független attól. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A leletárakat, a vagyont. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jó 2009-ben megcsináltatjuk. Menjünk tovább. 
 
7. Egyéb kérdések  
Tabajdi Gábor biz. tag 
Lenne egy kérdésem, hogy most mennyi a deficit? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az Arany János utcát utaltuk, most  kb. 9 millió forinttal vagyunk benne a folyószámla 
hitelkeretben jelenleg. A pénteki szociális utalások után az Arany János utca beruházás 
kifizetése után. 
Tabajdi Gábor biz. tag 
Ez még emelkedhet? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Természetesen. 
Besesek Béla elnök 
Harminc milliós hitelfelvételt szavaztunk meg? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Ez nem hitel, ez hitelkeret. Ha évégén december 31-én a folyószámla hitelkeretben leszünk, 
tehát abból használunk el az azt jelenti, hogy a beszámolóban  negatív pénzmaradvány lesz. 
Még ilyen nem volt szerintem a történelemben. 
Patkós Zsolt polgármester 
Két tájékoztatást szeretnék még az egyebek között. Az egyik a szociális intézmény 
vonatkozásában a befizetési kötelezettségünk. Ami napirendi pont és várom még a pontos 
számokat, illetve majd a képviselı-testület is megismeri. Arról van szó, hogy mi május 
legelején döntöttünk arról, hogy átadjuk a Többcélú kistérségi Társulásnak mőködtetésre a 
bentlakásos otthont, a nappali ellátást és a gyermekjóléti és családsegítés, helyettes szülıi 
hálózatot július 1-jétıl. Probléma ott következett be, hogy július 1-jén nem volt érvényes 
mőködési engedélye a Többcélú Kistérségi Társulásnak ezekre a feladatokra. A kiskunmajsai 
jegyzı lett volna a gyermekjólét, családsegítés, helyettes szülıi hálózat tekintetében az 
engedélyezı szerv, mőködési engedély kiadására. Azt jelenti, hogy 3,2 millió forintos 
normatíva kiesés van július hónap folyamán. A Többcélú Kistérségi Társulás ülésén is szóba 
került ez a bevétel kiesés. Mi vállaltuk. hogyha nem elég a normatíva akkor az önkormányzat 
befizetı lesz. Ezt úgy tudtam meg, hogy szeptemberben 24-én jött egy levél, amiben a 
Többcélú Kistérségi Társulásnak meghívója volt és abban volt egy napirendi pont, hogy 
normatíva kiesés miatt önkormányzatunknak fizetési kötelezettsége van.  
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Szóba jött a kötvény, a Raiffaisen Banknál kérdeztem fenntartják-e még az ajánlatukat az euró 
árfolyammal 250 körül volt. Mondták, hogy igen.  Jó akkor beszéljünk konkrétumokról, ezt 
követıen keresztül húzta a dolgokat a válság. Több céget megkeresve a Kereskedelmi és Hitel 
Bank nem kíván nekünk kötvényt kibocsátani csak abban az esetben, ha a folyószámla 
vezetést átvisszük, tehát akkor állnak szóba velünk. A Takarék Szövetkezetnél kaptunk egy 
nem igazán jó ajánlatot. A Raiffaisen Bank az ajánlatát fenntartotta, de megváltoztak a 
feltételek nincs svájci frank alapú finanszírozás vagy hitelezés csak euró alapú. Ma 
telefonáltak, hogy nincs euró alapú finanszírozás. A német tulajdonos átvilágítatja az egész 
bankot és a hitel állományt, a kihelyezett hiteleket. Ezentúl csak részletes pénzügyi 
átvilágítást követıen lehet kötvényt kibocsátani vagy fölvenni hitelt. Szerdán lesz még egy 
igazgatósági ülésük Pesten. A mi elképzelésünk már régóta ott van szolgáltattuk is megfelelı 
minıségi és mennyiségi  adatokat zárszámadástól kezdve minden egyebet pénzügyi 
tekintettben. Most megállt fújtak. Szeretném mondani, hogy a mi hitelünk 12,5 %-on ketyeg. 
Szeretném ha mindenki tudná, hogy nem olcsó a hitel. Nem tudom mibıl lehet a különbözı 
fejlesztéseket a  pályázati tervekrıl beszélek finanszírozni, de úgy gondolom a legnagyobb 
baj, hogy nincsen önrészünk. A fejlesztés tekintetében azt gondolom, hogyha reális esélye van 
a mővelıdési háznak és a különbözı egyéb fejlesztéseknek akkor szükséges és kell 
biztosítanunk. Hogyan? Az a kérdés. 
Besesek Béla elnök  
Erısen csökkent a kötvényesség.  
Patkós Zsolt polgármester 
Azt mondta a Hadi Andrea, hogy a szerdai ülésen lesz valamilyen fajta döntés, és bennünket 
is belassítanak-e, várakoztatnak és parkoló pályára állítanak vagy sem.  
Besesek Béla elnök  
A benyújtott pályázatok olyan összegek, hogy ha lenne is kötvény akkor is, ha  ezeket 
megvalósítjuk, ezek nem termelnek pénzt, ezek nem hoznak pénzt. Elvitték a pénzt, 
fejlesztettünk, de ettıl finanszírozás. 
Patkós Zsolt polgármester 
Amirıl én beszélek az egész pályázatnak a projekt elıfinanszírozása is. Ha csak az önrészeket 
adjuk össze az is sok. 
Besesek Béla elnök  
Elıfinanszírozásra is nekünk kell fizetni a kamatokat, a teljes összegre. Ha nyerünk a 
pályázaton akkor is  nagyon meg kell gondolni, hogy elfogadjuk-e.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 15.20 órakor bezárta az ülést. 
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