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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2009. március 9-én 14.00 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 
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 Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének…./2009.(…) 

rendeletére az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésérıl szóló 
6/2008.(II.26.) rendelet módosítására. 

 Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 

2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének…./2009.(…) 
rendeletére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl  szóló 
9/2008.(III.25.)számú rendelet módosítására. 

    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének…./2009.(…) 

rendeletére az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésérıl szóló 
6/2008.(II.26.) rendelet módosítására. 

            Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
Besesek Béla PB elnök 
Rendkívüli helyzet lévén a Polgármester Úr és a Jegyzı Asszony késıbb érkezik. Az 
elıterjesztés nehezen kezelhetı és értelmezhetı a számára. Terjedelmesnek tartja a 25 oldalas 
anyagot. Hiányolja a szöveges elıterjesztést a táblázatok sorainak és összefüggéseinek a 
megértéséhez. Semminek nincs magyarázata, hogy miért csökkent vagy növekedett valami, és 
miért kellett átcsoportosítani. Nehezen értelmezhetı és formailag kifogásolható az 
elıterjesztés, mert a táblázatoknak csak az elsı oldalán szerepel fejléc, az összes többi oldalon 
hiányzik. Ki kellene egészíteni és átdolgozni ahhoz, hogy tárgyalható legyen az anyag. Nincs 
indokolva, hogy mi miért változott, és hogyan alakult. 
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Nagy Klára fıtanácsos 
Egyetért azzal, hogy nagy az anyag. A könyvelés lezárása és a teljesítési adatok véglegesítése 
után vált átláthatóvá a költségvetés. Az elıterjesztés is tükrözi az évközben történı szerkezeti 
változásokat, mint az Alapszolgáltatási Központ megszőnése, és az ÁMK intézmény részben 
önállóvá válása, a takarítás átalakítása, ami igen nagy költségvetési mozgással járt. Ezeket a 
költségvetési elıirányzatok szintjén is kell követni. Az elıterjesztések mindig így szoktak 
kinézni. Az anyag nagy terjedelmének oka az, hogy szeptembert 1-jétıl a hivatalhoz került az 
ÁMK. Két beszámoló készítése történik, az ÁMK önálló intézményi idıszakáról és egy 
Polgármesteri Hivatal éves beszámoló, amiben van egy Alapszolgáltatási Központ, de már 
van ÁMK részben önálló intézmény is. A módosításokhoz át kellett nézni a teljes 
önkormányzati könyvelést, hogy lássuk honnan hová kell elıirányzatot tenni. Háromféle 
variációban készült, az Alapszolgáltatási központ, ÁMK részben önálló intézménye, 
Polgármesteri Hivatal elıirányzatainak átnézésével. Egy kolléga, pedig az ÁMK önálló 
idıszakának az elıirányzatait rendezte. Az elıirányzatokat összeállítás után felkönyveltük, 
majd ismét átnéztük, mert nagy hiba lehetıséget hordoz magában. 
Besesek Béla PB elnök 
Ez azt jelenti, hogy évközben elıirányzat nélkül történtek kifizetések? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Nem az elıirányzatok más intézménynél voltak. Az ÁMK költségvetése teljes évre január1-
tıl december31-ig volt tervezve. Évközben született egy képviselı-testületi döntés, hogy az 
ÁMK szeptember1-jétıl a hivatalhoz kerül. Az önálló ÁMK költségvetési elıirányzatait le 
kellett csökkenteni és azokat az elıirányzatokat a hivataléba beépíteni. A szociális ellátásban 
az Idısek Klubja úgy volt, hogy még 2008-ban itt marad, de évközben Kiskunmajsára került. 
Az összes évközi változásokat figyelembe kellett venni. Születnek a döntések és határozatok, 
de azoknak költségvetési elıirányzat vonzatai vannak. A határozatok szerint minden ember 
ment a saját szakfeladatára a bérekkel és azok járulékaival együtt, ahogyan a döntések 
születtek. Létszámcsökkentések és felmentések voltak. Teljesülések történtek és az 
elıirányzatok ezeket nem tudták követni. 
Besesek Béla PB elnök 
Az a problémája, hogy nem tudja, mit szavaz meg. Késıbbiekben lesz valamilyen észrevétele, 
akkor jogosan mondják, hogy benne van a megszavazott, jóváhagyott költségvetési 
rendeletben. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Ez a beszámolóról készült módosítás. Könyvvizsgáló, tehát szakember fogja megnézni a 
beszámolót, ha İ nem találja rendben a módosításokkal, akkor azt le fogja írni. Pénzügyi 
szemmel lett átnézve, legalább három soron.  
Besesek Béla PB elnök 
Lehet, hogy pénzügyileg rendben van, azt nem vitatja. Abban bizonytalan, hogy mindenrıl 
van-e képviselı-testületi határozat, mindent úgy határoztak-e el, mint ahogy a számok szerint 
megvalósult.  
Nagy Klára fıtanácsos 
A jegyzıkönyvekbıl a határozatok szerint hajtotta végre a módosítást. 
Besesek Béla PB elnök 
A 2007-es zárszámadásban szereplı költségvetésen kívüli tartalék 10 millió forint. Az hol 
van? 
Nagy Klára fıtanácsos 
308 e Ft lett felhasználva belıle, ami az Alapszolgáltatási Központhoz kötıdött. Annak nem 
volt már itt helye. A 4. oldalon található a lakosztály értékesítési céltartalék a pénzforgalom 
nélküli bevételek között. Ez a tartalék az elhuny idıs férfi által megvásárolt lakosztály 
összege. Az alapszolgáltatási és jóléti tartalékba került egy szintén elhuny férfi bérbe adott 
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ingatlanának a lakbér bevétele. A többi tartalék maradt a helyén. 5,5 millió Víziközmő 
tartalék beépítésre került a 2009. évi költségvetésbe. A vízmő fejlesztési céltartalék körülbelül 
3 millió forint. 
Besesek Béla PB elnök 
Az 5,5 millió mire lett fordítva? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Bele van építve az eredeti költségvetésbe, azt elfogadta a testület. A fıkönyvi könyvelés 
intézményi egységenként, egység kódokkal történik. Az egységek fıkönyvi számláin a 
teljesítések arányában történtek a módosítások. A hivatal mőködési bevételeit növelte a 
június1-jétıl ide kerülı óvodai és iskolai közétkeztetés bevétele. A kamat bevétel elıirányzata 
viszont csökkent, mivel nem volt annyi lekötött szabad pénzeszköz. A mőködési bevételek 
növekedésébıl adódóan növelni kellett a hozzá kapcsolódó ÁFA bevételek elıirányzatát. A 
tényleges teljesítés adatai szerint lettek módosítva az elıirányzatok. 
Besesek Béla PB elnök 
A tanyagondnoki szolgáltatás mínusz 2 237 e forint.  
Nagy Klára fıtanácsos 
A tavalyi költségvetés készítésekor úgy volt, hogy kettı tanyagondnoki szolgálat indul. Egy 
szolgálat nem valósult meg, ezért a lekért állami támogatás a novemberi lemondás 
határidejekor vissza lett rendezve. A támogatások csökkenései az évközben átadott feladatok 
normatívái és a mutatószámok kiesése miatt lemondott támogatásokból adódik. Az óvodai 
nevelés és iskolai oktatás teljesítmény mutatói, az óvodai és iskolai kedvezményes étkeztetés 
mutatói is csökkentek. Normatíva a tényleges élelmezési napokra jár. Az óvodánál 220 nap, 
az iskolánál 185 nap az osztó szám.  Az ingyenes tankönyvre jogosultaknál a jogosultság 
megszőnése vagy a gyermeklétszám csökkenése eredményezi a normatíva kiesést. Ezeket az 
állami támogatásokat kötelezıen a Magyar Államkincstári kiközlése szerint kell a 
beszámolóban szerepeltetni. A központosított elıirányzatok szintén támogatások. Kettı 
létszámcsökkentési pályázat lett benyújtva, és mindkét összeg megérkezett. A Kisebbségi 
Önkormányzat kapott egy rendkívüli 6 e Ft-os támogatást. A bérpolitikai intézkedésekben a 
2008. évi illetményemelkedésre kapott támogatás 10 294 e Ft. A GYVT-s családoknak a nyári 
étkeztetésre a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében konzerv csomagok szétosztása történt. 
A szociális segélyekre fordított összegek mínusszal megtalálhatók a támogatás értékő 
bevételek között. A tényleges teljesítés szerint kerültek módosításra. 
Besesek Béla PB elnök 
Melyik az ápolási díj? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az alanyi ápolási díj 1 490 e Ft, aminek van állami ellentételezése. 
Besesek Béla PB elnök 
A költségvetésben nem látja, hogy a feladatok megszüntetésével vagy bıvítésével mennyi a 
bevétel, és mennyi az önkormányzati kiadás.  
Nagy Klára fıtanácsos 
Zárszámadáskor a szociális ágazatról mindig készül táblázat, hogy mennyi az állami 
támogatás, a kiadás, és az önkormányzati saját forrás. Az oktatás kötelezı feladat. Az 
önkormányzat többféle normatívát kap, van feladat ellátásra adott és általános jellegő 
lakosság számra adott, hogy ebbıl mennyi az óvodára és az iskolára jutó tényleges normatíva 
azt nem lehet felosztani. 
Besesek Béla PB elnök 
Tudja, hogy az oktatás kötelezı feladat, de nem látja, mennyi plusz pénzt visz el az oktatás. A 
kötelezı feladaton belül is vannak plusz feladatok, amiket vállalunk. Az alapoktatás teljes 
kiadását az állami normatíva nem fedezi, ezért mindenképp kell hozzá az önkormányzati 
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forrás. Nem látja át, hogy a szociális ellátó rendszer is mennyit visz el az önkormányzat 
költségvetésébıl. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A zárszámadásra készít egy olyan táblázatot, amelyben a közoktatási normatívát felosztja az 
óvodai nevelésre és az iskolai oktatásra, de az azt fogja mutatni, hogy óriási önkormányzati 
támogatás kell ezeknek a feladatoknak az ellátásához a többféle mutatószámra adott 
normatíva miatt. 
Besesek Béla PB elnök 
Felmerült korábban a napközi megszüntetése, mert sokba kerül. Az utolsó esetben értene 
egyet a napközi megszőntetésével, hogy a dolgozó emberek gyerekei ne kerüljenek az utcára. 
Szerinte létkérdés, hogy legyen napközi, de mennyibe kerül? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A zárszámadás témaköreként a beszámolóhoz kapcsolódóan készül egy táblázat, amiben ezek 
szerepelnek, az itt maradó szociális feladatokkal együtt. 
Tabajdi Gábor bizottsági tag 
Javasolja, hogy ne a részleteket tárgyalják, hanem a 31. oldalon lévı fıösszeg szerinti 
változásokat. 
Somogyi Gizella bizottsági tag 
Hiányolja a szöveges elıterjesztést. A feltüntetett módosítások oszlopai mellıl hiányolja az 
elızı módosított adatokat, hogy megfigyelhetı legyen a különbség, a változás összege. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A pénzforgalmi analitika elıirányzatokban kb.700 tétel került rögzítésre. Egy fıkönyvi 
kivonat kinyomtatva több mint 90 oldal. A pénzforgalmi analitika az eredeti elıirányzat, a 
módosított elıirányzat és a teljesítés adatainak oszlopából áll. A módosított elıirányzat 
mindig a legutolsó módosítás szerinti. Ez évben kettı módosítás volt. A teljesítés és a 
módosítás került összevetésre.  
Somogyi Gizella bizottsági tag 
Ez kellene ide, amibıl kijött ez az eredmény. A módosított elıirányzatból kellene kiindulni. 
Besesek Béla PB elnök 
Nem az érdekli, hogy hány tételbıl jött össze ez az adat. Az elıterjesztésben a kimutatott 
számoszlopok mellett az elızı módosított elıirányzat összegének is szerepelni-e kellene. 
Annyi a kérés, hogy a kiadott anyagban a módosított elıirányzat és a tényszám is legyen 
benne. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Akkor nem rendeletmódosítás, hanem egy beszámoló készítése történne. Ez egy költségvetési 
rendeletmódosítás, ami megfelel a törvényben elıírt követelményeknek.  
Besesek Béla PB elnök 
Rendelet módosításkor nem tudhatja meg, hogy mi módosul, mennyivel és mire? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az elızı rendeletmódosítások is ugyanilyen formátumban készültek. A könyvvizsgáló 
részletesen átnézi a zárszámadási anyagot. Nem volt még olyan év, hogy ennyi szerkezeti 
változás történt volna év közben. 
Besesek Béla PB elnök 
A képviselık feladata lenne, hogy észre vegyék és tudják azt, hogy hol lehetne változtatni 
vagy megtakarítani. 
Somogyi Gizella bizottsági tag 
Elismeri, hogy nagy munka volt az elıterjesztés elkészítése. Kevésnek tartja azt az idıt, ami 
rendelkezésére állt a Pénzügyi Bizottságnak ahhoz, hogy az elıterjesztett anyagot átnézze és 
átértelmezze. 
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Besesek Béla PB elnök 
Könnyebb volna a bizottság munkája, ha az elızı és az új módosított elıirányzatok egymás 
mellett szerepelnének az elıterjesztésben. Mutatná, hogy mi módosult és mennyivel. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Legközelebb nem lesz ekkora elıterjesztési anyag készítve, és csak a fı sorok lesznek 
kimutatva. A teljesítési adatnak nincs helye a rendeletmódosításban. 
Besesek Béla PB elnök 
Akkor mi alapján módosítunk? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az elıirányzatok mozgását kellene, hogy tükrözze a rendelet. 
Besesek Béla PB elnök 
Ezek a végleges adatok és semmi nem változik? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az elıirányzatok nem változnak. A beszámolóban is ezek az elıirányzatok lesznek.  
Tabajdi Gábor bizottsági tag 
Összesen 27 492 ezer forinttal nıtt a bevétel? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Nem. A bevétel 18 042 ezer forinttal változott, aminek a részletezése az elsı oldaltól a 
negyedik oldal végéig látható. Az ÁMK önálló idıszakából 3 278 ezer forint volt a bevétel 
növekedés. A 27 492 ezer forint a hivatal és az ÁMK összes mőködési bevétel változása. A 
csatornadíj bevétel az, amit a lakosság befizet. A december 31-ei teljesítés a számlára 
beérkezett összeg. A hátralékosok, akik nem fizettek az is jelentıs összeg. Nem tudunk velük 
mit kezdeni. Az elıirányzatot csökkenteni kellett, mert nem érte el azt a bevételi elıirányzati 
szintet, amit célul tőztünk ki a 2008. évi költségvetésben. A kiadásoknál évközben növekedett 
a szennyvíz díjnak a teljesülése. Ennyi lett kifizetve 2008-ban a Jászszentlászlói Közmő 
beruházó Kft-nek a szennyvíztisztításért. 
Besesek Béla PB elnök 
A lakosságnak nagymértékő elmaradása van? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Több százezer forintos nagyságrendő. 
Somogyi Gizella bizottsági tag 
A továbbszámlázott telefon díjak is valamilyen átcsoportosítás? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A továbbszámlázott telefon díjak az óvodai és iskolai dolgozóknak továbbszámlázott 
telefondíjak. A dolgozók ezt befizetik. Ezek kormányzati díjcsomagok, amit a hivatalnak kell 
beszedni a dolgozóktól, és azt átutalni a szolgáltatónak.  
Besesek Béla PB elnök 
A községgazdálkodásnál miért növekszik a kiadás 3,5 millióval? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A közhasznú foglalkoztatás 30%-os vagy 10 %-os önkormányzati önrésszel történt. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet tervezetet. 
 
PB  3 igen  szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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12/2009.(III.09.) PBH.  
Önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének 
módosításáról 

 
HATÁROZAT 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületnek az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének 
módosításáról szóló rendelet tervezetet. 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
Tabajdi Gábor bizottsági tag  távozott az ülésrıl. 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének…./2009.(…) 

rendeletére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl  szóló 
9/2008.(III.25.)számú rendelet módosítására. 

    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
Besesek Béla PB elnök 
A második napirendi pontot miért a Pénzügyi Bizottság tárgyalja? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nincs olyan bizottság, aki megtárgyalja. Benne van az SZMSZ-ben, hogy nem lehet 
rendeletet bizottsági véleményezés nélkül a képviselı-testület elé vinni. Nincs Ügyrendi 
Bizottság. A 2. § (1) bekezdése kiegészül az f) ponttal,  a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtással. Be kell építeni a rendeletbe attól függetlenül, hogy kistérség látja el a 
feladatot. A helyi szociális rendeletnek tartalmaznia kell az összes feladatellátást. Az új 
tanyagondnoki szolgálattal a tanyagondnoki szolgáltatás két területre lett felosztva.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet tervezetet. 
PB  2 igen  szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2009.(III.09.) PBH.  
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl   
szóló rendelet módosításáról 

 
HATÁROZAT 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételérıl szóló rendelet tervezetet. 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 15.45 órakor bezárta az ülést. 
 

K.m.f. 
 
 
                                                                                                               Besesek Béla  
                                                                                                                    elnök 
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