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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2009. április 07-én 12,30 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor biz. 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. Somogyi Gizella elıre jelezte távolmaradását az ülésrıl.
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 az ÁMK-nál létszámbıvítés engedélyezésére
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
2. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Elıterjesztés az ÁMK-nál létszámbıvítés engedélyezésére
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Az elıterjesztı Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató, szólt, hogy nem tud ideérni a
bizottsági ülésre, késıbb érkezik.
Az írásos elıterjesztés rendelkezésre áll, el tudja fogadni a 0,3 fı létszámkeret bıvítés
szükségességét. A költségvetésnek plusz terhet nem jelent, mert a mőködési céltartalék
összegébıl lesz átcsoportosítva a helyettesítésre. Az elıterjesztés elfogadását javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel az elıterjesztés
támogatását.

PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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14/2009.(IV.09.) PBH.
ÁMK-nál létszámkeret bıvítés engedélyezésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az Általános Mővelıdési Központnál 0,3 fı létszámkeret bıvítést
engedélyezzen az elıterjesztés szerint.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató megérkezett az ülésre.
NAPIREND
2. Egyéb kérdések
Irodahelyiség bérbeadásáról
Patkós Zsolt polgármester
Korábban már szó volt róla, hogy az Alapszolgáltatási Központ egyik (jelenleg nem használt)
irodahelyiségének havi 1.000,-Ft/hó + rezsi bérleti díjért történı bérbeadását javasolja az
Együtt Szankért Egyesület részére. Viszonylag sőrőn üléseznek a mővelıdési házban, és 1-1
óra több mint 1.000,-Ft-ba kerül nekünk, mert a civil szervezetek nem fizetnek bérleti díjat, de
nekünk át kell utalnunk az ÁMK-nak ezt az összeget.
Besesek Béla elnök
Korábban errıl elhangzott vélemény, az elıterjesztés a szerinti, méltányos díj és a
rezsiköltség. Egyetért az elıterjesztéssel. Elfogadásra javasolja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a helyiség
bérbeadását.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
15/2009.(IV.07.) PBH.
Együtt Szankért Egyesületnek
irodahelyiség bérbeadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek a Kossuth u. 18. szám alatti ingatlanban egy irodahelyiség bérbeadását
az Együtt Szankért Egyesületnek az elıterjesztés szerint.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 13 óra 45 perckor bezárta az ülést.
K. m. f.
Besesek Béla
elnök
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