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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2008. november 28-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli
ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor és
Somogyi Gizella biz. tag
Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné jegyzı
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 a Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítése pályázat megírásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

2.

Elıterjesztés a Vörösmarty utca
benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
1. Elıterjesztés a Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítése pályázat megírásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A pályázat írási konstrukció nem igényel finanszírozást az önkormányzattól, csak siker
esetén van fizetési köztelezettség, és ez egy olyan lehetıség, amely manapság nem nagyon
adatik meg, ezért kéri a Pénzügyi Bizottság támogatását.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
A pályázat megírásáról van szó. Mi van akkor, hogyha nyer? A 2009-es költségvetésbıl lesz
vállalva az önrész. A 2009-es költségvetés sem lesz jobb, mint a 2008-as, sıt sokkal rosszabb
egyetlen egy mód van, a hitelfelvétel az önrész biztosításához. Az a kérdés, hogy hitelt kell
felvenni? Meg lesz íratva a pályázat, és ha nyerünk fıhet a fejünk, hogyan tovább? A
megszavazásával következménye van a döntésnek.
Patkós Zsolt polgármester
A mindenkori képviselı-testület régi restanciája a Vörösmarty utca szilárd burkolattal történı
ellátása. Sajnos nem sikerült, nem is fog sikerülni saját erıbıl az elkövetkezı idıben sem.
Egyetlen egy lehetıség van ezt követıen a pályázaton történı indulás és siker esetén a
megvalósítás. Az elıterjesztés arról szól, hogy a pályázat megírására, illetve azt követıen a
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pályázat lebonyolítására, a közbeszerzés kiírására és a megvalósításra ezt a céget bízza meg a
képviselı-testület. Ingyenesen, térítésmentesen vállalják a pályázatnak a kidolgozását. A
következı napirend szól arról, hogy mi a vállalt kötelezettség 2009-re. Az elızı benyújtott
pályázatot elutasították forrás hiányra hivatkozva. A pályázatot magát befogadták, a pályázat
tartalma megfelelt az akkor hatályos kiírásnak. Akkor a pályázat nem ért el annyi pontot, ezért
forrás hiány miatt utasították el. Dönteni kell a Vörösmarty utca pályáztatásának vállalásáról
vagy nem vállalásáról. A nem vállalásával a következı két évben nem lesz szilárd burkolatú
út a Vörösmarty utcán, mert saját erıbıl képtelenség lesz megvalósítani.
Besesek Béla elnök
A jelenlegi gazdasági helyzetben erıs kétségei vannak, hogy van-e értelme pályázni ilyen
háttérrel, ilyen várható finanszírozás mellett. Nincs meggyızıdve arról, hogy most kell-e ezt
az útépítést fölvállalni. Egy teljesen kész terv van, egy benyújtott pályázat, amely sikertelen
volt. A cég ingyen megírja a pályázatot, de túl sokat nem vállal föl vele és a siker díja meg
elég jelentıs, ha sor kerülne rá. A cég megbízása helyett nem lehet, hogy az önkormányzat
nyújtsa be a már kész pályázatot?
Patkós Zsolt polgármester
Más lett a pályázati kiírás. Az elmúlt pályázati kiírásban lakó utakkal is lehetet pályázni,
azonban lakóútként már is mondták, hogy nem lehet pályázni. Oly mértékő a pontozási
változás, hogy ezt a pályázatot át kell dolgozni mind szakmailag, mind pedig az indoklás
tekintetében. Sok pályázatnál érdemes volt külsı céget megbízni, mert az objektív
szempontokat ık látják teljes mértékben. Hiába ezeknek a bizonyos pontozási
jegyzıkönyveknek az elolvasása, nem teljes mértékő hozzá az ismeret. İk már sokkal
tapasztaltabbak. 2009-ben a költségvetés készítésekor vagy utána úgy lehet pályázni vagy
pályázatot megvalósítani, hogy a fejlesztési forrásokra keresni kell megoldást, ez lehet a hitel
felvétel vagy valami más lehetséges dolog. Javasolja a Képviselı-testületnek a céggel való
együttmőködést tekintettel arra, hogy jövı héten kedden kell benyújtani a pályázatot. Abban
az esetben, ha nem lesz a pályázat sikeres egy tanuló idıszak volt, és semmiféle pénzügyi
következménnyel nem járt. Ha a pályázat sikeres lesz akkor innentıl kezdve egy lehetıség
épül ki az elkövetkezı idıben. Javasolja és kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy támogassa a
pályázat elkészítését és benyújtását. Amikor kiközlésre kerül a pályázat, hogy igen vagy nem,
akkor legyen döntés a továbbiakról.
Besesek Béla elnök
Az írásos elıterjesztés megbízási szerzıdésében nem látta, hogy mi van akkor vagy mi lenne
akkor, ha nyerne a pályázat és visszalépésre kerülne sor. A TISZASZOLG Kft. a pályázatot
benyújtja sikeres lesz de az önrész nem lesz hitelfelvétellel biztosítva. Nem egyértelmő a
szöveg. A pályázat visszamondása esetén úgy értelmezi, hogy nem kap semmit a pályázat író.
Patkós Zsolt polgármester
A megbízó a pályázat alapján vissza nem térítendı támogatást kap, ez a támogatási döntésrıl
szól. Visszalépés esetén is megilleti a vissza nem térítendı támogatás 4 %-a, és ki kell fizetni.
Besesek Béla elnök
A támogatás visszamondása esetén azt gondolja, hogy nem kap semmit a pályázatíró.
Amennyiben ki kell fizetni a 2 millió forintot, akkor a semmiért történik a kifizetés.
Patkós Zsolt polgármester
Döntés kell a pályázatok felvállalásáról, hogy meg lehessen valósítani a célokat. Nem azért
történik a pályázat benyújtása, hogy utána visszalépjünk. A Vörösmarty utca lakói
neheztelnek az önkormányzatra, mert úgy érzik hátrányos helyzetben vannak és meg vannak
különböztetve. Többször is felelıssé tettek az útproblémák miatt, és jogosan, mert nincsen
kész a Vörösmarty utca. A hulladékos megbeszélésen az egyebek napirendi pontban elıkerült
ez a téma, hogy miért nem a Vörösmarty utcának a burkolása történik a pályázatos pénzekbıl.
Meg kellene mondani az embereknek, hogy nem lett benyújtva a pályázat. Lehetıség volt rá,
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de nincsen pályázati önerı, a megvalósításhoz szükséges forrás. Mondjuk ki!
Besesek Béla elnök
Nehéz kimondani, mert szeretné ha meglenne ennek az útnak a portalanítása.
Patkós Zsolt polgármester
Egyetlen egy lehetıség a pályázat benyújtása ugyanis az utca 50%-nál nem nagyobb
beépítettségő. Soha nem fognak támogatni ilyen alacsony beépítettségő utcaburkolást. Ha
most nem lesz megcsinálva és nem tudnak segíteni a pályázat írók olyan információval amivel
ık rendelkeznek, akkor nem lesz az utca leburkolva. Lehetı legrosszabb konstrukció van
most jelen pillanatban. Elızetes egyeztetés, megbeszélés történt a pályázat írókkal, és azt a
többlet pontot amit szerettek volna összeszedni, nagyon nehéz lesz, mert a település rendezési
terv szerint ez a Vörösmarty utca lakó útként van nyilvántartva így kapott építési engedélyt. A
győjtı utak azok, amelyek jelentıs plusz pontot fognak kapni. Beszélt a település rendezési
terv készítıjével, és a nemzetközi közlekedési hatóság illetékes szakemberével, aki kiadta az
építési engedélyt. Abban az esetben, ha tervezıi nyilatkozattal módosítva lesz - a tervek
között szerepel a lakóút győjtı úttá történı nyilvánítása - megmódosítják az építési engedélyt
és lesz plusz pont.
Besesek Béla elnök
Ez attól győjtı út, hogy mellékutak futnak rá?
Patkós Zsolt polgármester
Attól győjtı út, hogy a településrendezési tervben Kİ 2 besorolás alatt szerepel, ez pedig Kİ
3 besorolás alatt van, ezért soha nem lenne rá pályázati támogatás az 50%-nál alacsonyabb
beépítettsége miatt. Sok utánajárással lett elıkészítve a pályázat, hogy megfelelı pontot
lehessen szerezni és a szükséges dokumentációk rendelkezésre álljanak. Ez nem fontos, ezek
után a képviselı-testületi döntést fogja végrehajtani. Azt gondolta, hogy az eltökéltség a
pályázatok iránt továbbra is meg van.
Besesek Béla elnök
Nem érti, hogy eddig miért nem készült már el. Az a baj, hogy 30-35%-os önrésszel 20 millió
forintba kerül. Bizonytalan a költségvetés jelen és jövı helyzete miatt, hogyan lesz majd az
intézmények mőködtetése, fenntartása. Mi lesz a jövıben? Hogyan lesz a létezés egyáltalán,
hogy megırizhetı legyen a fizetıképesség, mert a hitel felvétel csak pillanatnyi megoldás. Az
új építéső utcák - ott ahol alig volt a két oldalban ház - kész a portalanítás, itt vagy húsz éve
ott vannak a házak és még mindig nincs elırelépés. Az a nagy baj, hogy 35%-os önrésszel 20
millió forintba kerül.
Patkós Zsolt polgármester
Az, hogy valaki pályázik az nem egy felelıtlen gondolat. Mindenki látja, hogy a helyben
történı lehetıségek egyre inkább szőkülnek és a mőködésre alig van pénz nemhogy a
fejlesztésre. Az emberek viszont azt várják, hogy legyen fejlesztés, legyenek olyan
beruházások, amelyek a többi településen tapasztalhatóak és láthatóak. Kevésbé fogja
érdekelni ıket, hogy ha 2010-ben a mőködıképesség megırzésének az volt az ára, hogy a
felsı tagozatban osztály összevonás volt, vagy intézmények megszőntek, az emberek számára
ez nem lesz pozitív érv. Gond lesz a finanszírozás, de akkor meg kell nézni a legkedvezıbb
lehetıséget ami majd akkor megadatik a megvalósításhoz. A fejlesztési lehetıség 65%-os
támogatásról szól és vállalnia kell az önkormányzatnak ezt a kockázatot, hogy ha azt
mondják a döntnökök, hogy nyert ez a pályázat vagy nem. El kell mondani az embereknek ha
nem lesz, hogy miért nem lesz a Vörösmarty utcán ilyen fajta fejlesztés.
Besesek Béla elnök
Egyetért a polgármesterrel.
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Vincze Jánosné Jegyzı
A Vörösmarty utca azért nem került a korábbi években napirendre, mert magánterület volt,
ezért nem volt közmővesítve. Több magántulajdonos volt és a 90-es években lett az út
önkormányzati tulajdon.
Besesek Béla elnök
Hamarabb kellett volna közmővesíteni. A kérdés a pályázat megíratása és benyújtása.
Vállalva legyen az esetleges hitelfelvétel vagy ne. Az elıttük lévı határozat- tervezet az, hogy
megíratásra kerüljön-e a pályázat. A pályázat megíratása mindenféleképpen pénzbe kerül.
Patkós Zsolt polgármester
A pályázat benyújtási határideje december 2. vagy 3. A beépítettség miatt most van lehetıség
egy sikeres pályázathoz. Alapvetı kérdés, hogy benyújtásra kerüljön a pályázat vagy sem. A
pályázatíró aki gyakorlattal rendelkezik sikeresebbé tudja tenni a pályázatot. Tekintettel arra,
hogy nem kér az elkészítésért díjat csak siker esetén, ez egészen más helyzetet
eredményezhet. A 2009-es költségvetésben sehol nem lesznek nagyobb források és
lehetıségek, ezért a fejlesztést valószínőleg csak hitel felvétellel lehetne megvalósítani.
Erkölcsi terhet jelent az ott lakók életkörülményeinek biztosítása vagy megfelelıvé tétele.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
A pályázat megnyerése és az önrész biztosítása esetén 2009-ben a többi pályázati lehetıség
beszőkülne. A többi pályázattal mi lenne? Bármilyen pályázat is nyerne és bármilyen kis
önrésszel, nem lehetne megvalósítani.
Megérkezett a Pénzügyi Bizottság ülésére Csertı István , Rácz Izabella, Timár Zsolt és Mucsi
László képviselık..
Patkós Zsolt polgármester
Van lehetıség másra is.
Csertı István Képviselı-testületi tag
Ez az egy dolog szól ellene, hogy nagy az önrész és nincs rá pénz vagy más is?
Besesek Béla elnök
A megbízási szerzıdés tervezetben nincs arról szó, hogy pályázat megnyerése és a
költségvetési helyzet miatt a visszalépés estén a pályázat író cégnek akkor is fizetni kell. A
semmiért történne kb. 2 millió forint kifizetése. Az igen döntés esetén fel kell vállalni a
pályázat akár hitelfelvétellel való megvalósítását vagy egyéb más megoldást a talpon
maradáshoz.
Csertı István Képviselı-testületi tag
Érdekelné a válasz a Tabajdi Gábor által felvetett kérdéssel kapcsolatosan, hogy mi lesz a
többi pályázattal?
Patkós Zsolt polgármester
Az iskola pályázat sikertelen volt, elsı körben forrás hiány miatt elutasították, második
körben nem adták meg a támogató nyilatkozatot, tehát jogosultság hiányában nem lehetet
pályázni. Le volt elıre osztva a pénzre vonatkozóan a támogatás. Probléma lenne a
mővelıdési ház pályázati fejlesztésének megvalósítása esetében is, mert az 50 millió forint
ÁFA-t elıfinanszírozni kellene. Attól függ milyen támogatási szerzıdés fog kijönni, mert
éppen a kerékpárút támogatási szerzıdését ismerve van más konstrukció is. A JászszentlászlóBugacpusztaháza, Jászszentlászló- Móricgát- Kiskunmajsa kerékpárút támogatási szerzıdése
már arról szól, hogy csak az önrészt finanszírozza elıre és utána a támogatásból a pályázat
megvalósítója megkapja, tehát nem kell elıfinanszírozni a beruházást.. Nem tudja, hogy
milyen támogatási szerzıdés lesz az út pályázathoz. Ezek mindig formálódnak.
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Ez egy új dolog volt. Az ÁFA-t kellene fizetni ami 10 millió forint. A LEADER pályázatnál a
játszótér, illetve a pihenıpark kialakításának az ÁFA-ja közel 4 millió forint. Ezek mind-mind
ÁFA kötelesek.
Besesek Béla elnök
A pályázatok megvalósítása jó lenne, pénz azonban nincs.
Patkós Zsolt polgármester
Évvégére felhasználásra kerül a folyószámla hitel és közel annyi pályázati önrész várható
vissza amennyi a hitel összege, de ez egy kicsit hosszabb idıt vesz igénybe.
Csertı István Képviselı-testületi tag
Van valami megoldás a problémákra?
Patkós Zsolt polgármester
Van egy gazdasági program, amelyben a fejlesztések meghatározásra kerültek. Két eset van
vagy minden a mőködésre lesz fordítva és nem lesz fejlesztés így önrész sem, vagy hitelt
veszünk fel a fejlesztésre.
Csertı István Képviselı-testületi tag
A jövı évi költségvetésben a mőködés visszaszorításával lesz fejlesztésre pénzügyi fedezet.
Patkós Zsolt polgármester
Elıkészített megbeszéléseket, amelyek rövidtávon nem hoznak megoldást, de hosszútávon
mindenféleképpen segítenek az önkormányzaton. Mindenhol ez van. Az önkormányzatok
hitelt vesznek fel mőködésre, az önkormányzatunk hitelt vett fel fejlesztésre ez nem ritka, ez
normális. Normális az is, hogy kötvényt bocsátanak ki, tehát hosszú távú hitelt vesznek fel,
hogy egy adott évben ne terhelje olyan mértékben a költségvetést a fejlesztés, mint ahogy
terhelné ha csak hitelt venne fel az önkormányzat. Van pénzügyi lehetıség. Az emberek nem
azt várják el, hogy szakkörök vagy húsz óra legyen elvéve az iskolától a gyerekektıl
lehetıségképpen, hanem azt, hogy fejlesztés legyen, biztosítva legyen a mőködés egy
racionális szinten tartva.
Csertı István Képviselı-testületi tag
A mértékkel van probléma. Az arányokról van szó nem arról, hogy fejlesszünk vagy ne.
Somogyi Gizella biz. tag
A Vörösmarty utca költségvetése 50 millió. Az ÁFA ebben is úgy mőködik, mint más
pályázatoknál?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, itt bruttó finanszírozás van. Mezıgazdasági Alapból jövı támogatásoknál nem adnak
ÁFA-t.
Besesek Béla elnök
Ez azt jelenti, hogy a 35% az kb. 20 millió forint, ennyibe kerül az önkormányzatnak az út.
Somogyi Gizella biz. tag
Nem meri támogatni a pénzügyi vonzata miatt, mert amilyen helyzet jött közbe az országban
erre senki nem számított. Ez olyan beruházás, amely munkahelyet nem teremt ami nagyon
kellene. A LEADER-s dolgok elıfinanszírozása is elég nagy feladat. Hitelbıl és 20% biztos
lesz a hitel kamat a legjobb esetben is.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
Ha nem valósulna meg a pályázat, akkor oda kellene figyelni az út karbantartásra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozati
javaslatot.
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PB 1 igen és 2 nem szavazattal nem támogatja és a következı határozatot hozta:
65/2008.(XI.28.) PBH.
Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére pályázat megírásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja
elfogadásra a képviselı-testületnek - a Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére a
pályázat megírásáról szóló - határozat tervezetet.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
2. Elıterjesztés a Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Pénzügyi Bizottság 3 szavazattal, egyhangúlag a 2. napirendet levette napirendrıl.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 16.45 órakor bezárta az ülést.

K.m.f.

Besesek Béla
elnök
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