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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2009. június 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Somogyi Gizella és
Tabajdi Gábor biz. tag
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos, bizottsági referens
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Besesek Béla PB elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı
bizottsági tagból mind a 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 …../2009..(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2009. évi
költségvetésérıl szóló 6/2009.(II.27.) rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés TEKI pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés CÉDE pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés a sikondai táborról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei átvilágításának kiegészítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés sarok ingatlanok térítésmentes tisztántartásáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı

3

NAPIREND
1. Elıterjesztés …../2009..(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2009. évi
költségvetésérıl szóló 6/2009.(II.27.) rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
Polgármester úr az elıterjesztı, jegyzı asszony kívánja-e kiegészíteni az írásban kiadott
elıterjesztést?
Vincze Jánosné jegyzı
Polgármester úr vidéken van, Nagy Klára lesz az elıterjesztı.
Nagy Klára bizottsági referens
A költségvetésbe a következı napirendi pontokban szereplı két pályázatot építettük bele,
bevételi forrásként ingatlanértékesítést jelöltünk meg. A TEKI pályázatban a járdafelújítás
önereje 4.368.125 Ft, bútorvásárlásra a CÉDE pályázat önereje 2.444.480 Ft. A bevételi
oldalon ingatlan értékesítést terveztünk 6.812.605 Ft-ot, így áll helyre a költségvetési
egyensúly.
Besesek Béla PB elnök
Ez a 6.812 e Ft csak papíron van meg, mert nem valószínő, hogy ingatlan értékesítésbıl ilyen
bevételünk lesz. Ha a költségvetésnek ezt a módosítását elfogadjuk, akkor ennyivel növeljük a
hitelállományt.
Nagy Klára bizottsági referens
Tavaly ugyanígy oldottuk meg a TEKI és a CÉDE pályázat önerejének a biztosítását, mert a
pályázatok rövid beadási határideje miatt nincs idı hitelígérvényt kérni. Az volt a
költségvetési rendeletben meghatározva, hogy a beruházások forrása fejlesztési hitelfelvétel
lehet, amelyet elég akkor elindítani, ha a pályázatok nyertesek.
Besesek Béla PB elnök
Ez az elszomorító, hogy megint hitelfelvételrıl van szó. Arra kér választ, hogy milyen
biztosan visszaigazolt nyertes pályázatunk van, amelyhez hitelfelvételre van szükség, milyen
hitelterhe van az önkormányzatnak.
Nagy Klára bizottsági referens
Jelenleg nyertes, visszaigazolt pályázat nincs, amelyhez önrész szükséges. Egy nyertes
pályázatunk van, az általános iskolai kompetencia alapú oktatás, amely 100 %-ban
támogatott. Van egy könyvtáras, TIOP pályázat, amelyre a támogatási szerzıdés most került
megkötésre, amely szintén 100 %-ban támogatott.
Tabajdi Gábor PB tag
Polgármester úr azt mondta, hogy a Vörösmarty utca biztosan nyert, csak még nincs
visszaigazolás.
Nagy Klára bizottsági referens
Nincs róla hivatalos értesítés.
Besesek Béla PB elnök
Mindenki úgy tudja, hogy a Vörösmarty utca nyert, annak van 29 milliós hitel szükséglete, és
ezt szaporítjuk még az újabb pályázatokkal. Közel 30 milliós tartalékunkat tavaly föléltük, és
mínusszal zártuk a költségvetést. Itt van még a korábban felvett 25 milliós hitel és a Szemünk
Fénye program költsége is. Újabb pályázatokkal tovább terheljük az önkormányzat
költségvetését. Mi lesz a jövı évi költségvetéssel? Bármennyire szeretnénk is a járdafelújítást,
irodabútor beszerzést, az kell mondani, hogy nem.
Nagy Klára bizottsági referens
Ha most elutasításra kerül, akkor a pályázat lehetısége kerül elvetésre. Ha benyújtjuk a
pályázatot, és nyer, akkor még mindig van lehetısége a képviselı-testületnek, hogy ne
fogadja el, nem köti meg a szerzıdést. Év közben jelentkezhet bevételi többlet, amelybıl
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esetleg a 6,8 milliós forrás megteremthetı, de ha most azt mondja a képviselı-testület, hogy
nem, akkor a lehetısége sincs meg.
A CÉDE pályázat tartalmazza szinte valamennyi óvodai bútor cseréjét, az iskolába további
padok, székek beszerzését, informatikai eszközök (számítógépek) beszerzésére is lehetıséget
biztosít. A pályázat kedvezı (75 %-os) támogatást nyújt, ilyen alacsony költséggel nem
tudjuk az eszközöket beszerezni.
A TEKI pályázat 3000 m2 járdaszakasz felújítására nyújt lehetıséget. A képviselı-testület
által elfogadott gazdasági program része volt a járdafelújítás.
Besesek Béla PB elnök
A pályázatoknak nincs semmiféle költsége?
Nagy Klára bizottsági referens
A bútor beszerzéshez, a járda felújításhoz árajánlatok kellenek, nincs költsége a
pályázatoknak. Pályázati díj van, amelyet az Államkincstár visszautal, ha nem nyertes a
pályázat.
Besesek Béla PB elnök
Milyen nem számított bevételhez juthatunk esetlegesen, ami indokolhatja azt, hogy
benyújtsuk a pályázatokat?
Nagy Klára bizottsági referens
A kistérségi szociális intézmény támogatása jóval magasabb összeg, majdnem a duplája a
tervezettnek, nem kell annyival hozzájárulnunk, mint tavaly és van egy benyújtott
létszámcsökkentési pályázatunk, amely már kifizetésre került.
Vincze Jánosné jegyzı
Az ingatlan eladásokból is lehet még bevételünk, szeptember a határidı az önkormányzati
lakások értékesítésével kapcsolatban.
Besesek Béla PB elnök
Ott van még a játszótér pályázat is.
Nagy Klára bizottsági referens
A LEADER pályázatok tekintetében folyamatosak a hiánypótlások, amelyeket megküldünk.
Besesek Béla PB elnök
Ha döntenének, akkor az 10 milliós hitelfelvételt jelent.
Nagy Klára bizottsági referens
A pályázatok megvalósítása mindenképpen fejlesztési hitelfelvételbıl történhet meg. Erre a
két kisebb pályázatra elképzelhetı, hogy plusz költségvetési forrás is realizálódik. Amikor a
kiértesítést megkapjuk, hogy a pályázatok nyertesek, akkor is dönthet még úgy a képviselıtestület, hogy nem kívánja megvalósítani, ha úgy látja a helyzetet.
Besesek Béla PB elnök
Polgármester úr nem támogatja, ha nyertes pályázatra mond a képviselı-testület nemet.
Vincze Jánosné jegyzı
Lehet, hogy ha most nem ragadja meg a képviselı-testület, akkor sosem lesz ezekre a
beruházásokra ilyen lehetıség.
Somogyi Gizella PB tag
Milyen lesz a járdafelújítás?
Nagy Klára bizottsági referens
Ismertette a járdafelújításokra benyújtott árajánlatot, TETRA térkı kerül lerakásra a Bem
utcán (Béke u. – Petıfi u. között bal oldalon) Rákóczi utcán (Béke u. – Petıfi u. között bal
oldalon) Kossuth utcán (Arany J. u. – Petıfi u. között fölsı oldalon) Béke utcán (Halasi u. –
Hunyadi u. között) Béke utcán (Rákóczi u. – Kossuth u. között) a katolikus templom oldalán.
A pályázatban szereplı fejlesztés bruttó összege 17.472.500 Ft.
Somogyi Gizella PB tag
Valaki sok pénzt kap, amelybıl a szanki vállalkozóknak nem jut.
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Nagy Klára bizottsági referens
Polgármester úr megkereste a helyi kımőves vállalkozókat, nem vállalták.
Besesek Béla PB elnök
A Rákóczi utcának az aszfaltos fele van bejelölve felújításra, pedig jobb állapotban van, mint
a másik, lapokkal lerakott oldal.
Vincze Jánosné jegyzı
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság állította fel a sorrendet.
Besesek Béla PB elnök
Nem errıl az oldalról volt szó.
Nagyon szép lenne, ha megvalósulna a járdafelújítás.
Tabajdi Gábor PB tag
Támogatja a pályázatok benyújtását és a megvalósítást, ha a költségvetés bevételi oldalán
konkrét forrás szerepel.
Besesek Béla PB elnök
Lehet, hogy lesz plusz bevétel, akkor meg kell valósítani, hitelt semmiképpen nem szabad
fölvenni járdaépítésre. Most a költségvetési rendelet módosításáról kell dönteni azért, hogy
meglegyen a pályázati lehetıség. Ha nyertes pályázat lesz, és nem jön be az ingatlan
hasznosításból a tervezett bevétel, akkor a képviselı-testületnek újra kell tárgyalnia, hogy
hitelbıl meg legyen-e valósítva vagy nem.
Nagy Klára bizottsági referens
A költségvetési rendelet módosítása szükséges a pályázat beadásához, mert tartalmaznia kell a
rendeletnek a két pályázat címét és önrészét.
Tabajdi Gábor PB tag
Az esélyt adjuk meg, nyújtsuk be a pályázatokat, ha befut a többi pályázat is, utána tud a
képviselı-testület rangsorolni.
Somogyi Gizella PB tag
Mennyit használtunk föl eddig a folyószámlahitelbıl?
Nagy Klára bizottsági referens
Jelenleg az önkormányzat jelentıs pénzkészlettel rendelkezik, most nem vesszük igénybe ezt
a hitelt. Tavaly az igényléstıl kezdve kb. február közepéig használtuk. Ez olyan hitel, ha a
számlánkra bármilyen bevétel érkezik, azonnal csökkenti a hitelünket. Az óvodapályázat
összegét, tanyabusz pályázat összegét, iparőzési adót megkaptuk, jelenleg megfelelı
mennyiségő pénzeszközzel rendelkezünk, amelyre a 30 napos lekötéseket folyamatosan
megtesszük.
Besesek Béla PB elnök
Hitelfelvétellel nem támogatja, azonban most úgy látja, hogy a lehetıséget meg kell adni a
pályázatok benyújtására, hátha lesz plusz bevétel. Ezzel kötelezettséget nem vállalva javasolja
a költségvetési rendelet módosítását az elıterjesztés szerint.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a költségvetési
rendet módosítását az elıterjesztés szerint.

PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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31/2009.(VI.10.) PBH.
Költségvetés módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló
6/2009.(II.27.) rendelet módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
2. Elıterjesztés TEKI pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
A TEKI pályázat benyújtása járdafelújításról szól. Az elızı napirendnél már errıl is szó volt.
Jó volna, ha a határozatban meg lenne jelölve egyértelmően, hogy az utcaszakaszoknak
melyik oldala kerül felújításra.
Somogyi Gizella PB tag
Nagyon magasnak tartja ennyi járdafelújításra a 17 millió forint összeget. Szerinte túl van
tervezve.
Nagy Klára bizottsági referens
3000 m2 járdáról van szó, árajánlatot kértünk, amely nem csak az építés, hanem a meglévınek
a bontását, elszállítását is tartalmazza. Az önkormányzati beruházások drágábbak, mint
magánszemélynek.
Besesek Béla PB elnök
A költségvetési rendelet módosítását azért támogatja a bizottság, hogy be lehessen nyújtani a
pályázatot. A pályázat benyújtása nem azt jelenti, hogy nyertes pályázat esetén
automatikusan, ha kell, akkor hitelfelvételbıl megvalósítjuk, hanem csak akkor, ha az
önkormányzatnak plusz bevétele van. Ennek tudatában tette föl szavazásra a határozattervezetet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a TEKI pályázat
benyújtását a javasolt kiegészítéssel együtt.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
32/2009.(VI.10.) PBH.
TEKI pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a területi kiegyenlítést szolgáló pályázat benyújtását, saját erı
biztosítását az elıterjesztés szerint fogadja el azzal, hogy a határozatban szerepeljen, hogy az
utcáknak melyik oldala kerül felújításra.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
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NAPIREND
3. Elıterjesztés CÉDE pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
A pályázat bútorok és számítógépek vásárlásáról szól. Mennyire fontos a számítógép vásárlás,
mert vannak az önkormányzatnak számítógépei? Szerepel az elıterjesztésben a gyermekjóléti
szolgálathoz bútorvásárlás, hol vannak a volt intézményvezetı irodájának a bútorai?
Nagy Klára fıtanácsos
A családsegítı és gyermekjóléti szolgálat bútorzata iskolából kiselejtezett iskolapadokból áll.
Néhány számítógép a polgármesteri hivatalban több mint 10-15 éves és nem felel meg a mai
kor követelményének, nem képes az elvárt teljesítményre, sok a technikai probléma.
Vincze Jánosné jegyzı
Az intézményvezetı irodájának berendezése és a számítógépe teljes egészében a jegyzıi
irodában lett elhelyezve. A régi jegyzıi iroda bútora igen rossz állapotban van, a konyhába és
az irattárba került.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a CÉDE pályázat
benyújtását az elıterjesztés szerint.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
33/2009.(VI.10.) PBH.
CÉDE pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzatok fejlesztési céljellegő decentralizált
feladatinak támogatására vonatkozó pályázat benyújtását, saját erı biztosítását az elıterjesztés
szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
4. Elıterjesztés a sikondai táborról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
Az elıterjesztésnek nincs közvetlen pénzügyi hatása, az elıterjesztı, polgármester úr nincs
jelen az ülésen, kérdéseket nem tud a bizottság feltenni, ezért javasolja a napirendi pont
napirendrıl történı levételét.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag levette napirendrıl a sikondai táborról szóló
elıterjesztést.
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NAPIREND
5. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei átvilágításának kiegészítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
Controll Zrt. kérdéseinkre feltett válaszát csapnivalóan flegmatikus válasznak tartja.
Somogyi Gizella PB tag
Sértıdött válasz.
Tabajdi Gábor PB tag
Azt írták a kérdéseinkre, hogy megalapozottnak, racionálisnak tőnik.
Vincze Jánosné jegyzı
Nem tudnak mást mondani, jogilag vizsgálnak mindent.
Besesek Béla PB elnök
Akkor meg kellett volna mondaniuk, hogy nem tudnak ilyen jellegő vizsgálatot végezni, és
nem vállalják el a gazdasági jellegő átvilágítást, ez lett volna a tisztességes.
Vincze Jánosné jegyzı
Határozatot kell hozni, hogy elfogadja-e a válaszokat a bizottság vagy sem.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a feltett kérdésekre
a Controll Zrt. által adott válaszokat.
PB 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az önkormányzat és intézményei
átvilágításának kiegészítésérıl nem foglalt állást.

NAPIREND
6. Elıterjesztés sarok ingatlanok térítésmentes tisztántartásáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla PB elnök
Jegyzı asszony elıterjesztésével egyetért.
Vincze Jánosné jegyzı
Nem tett semmilyen javaslatot, csak leírta a jogi helyzetet.
Somogyi Gizella PB tag
Ilyen alapon az is szólhatna, akinek háromszor olyan széles az utcarésze, mint másnak. Nem
tartja jónak a megkülönböztetést.
Nagy Klára fıtanácsos
Ha a testület a saroktelkek térítésmentes tisztántartása mellett döntene, akkor ehhez
költségvetési forrás is szükséges.
Vincze Jánosné jegyzı
A képviselı-testület tavalyi döntése értelmében szépen mőködik a közterületek tisztántartása,
aki nem bírja levágni a füvet, az szól, és térítés ellenében az önkormányzat levágatja. Eddig
gond nem volt, ahol nem laknak, ott is rendbe teszik a közterületet. Jogilag nem lehet az
ingatlan tulajdonosokat megkülönböztetni.
Besesek Béla PB elnök
Egyetért az elıterjesztésben foglaltakkal, a térítésmentes főnyírást, a rendelet-módosítást nem
javasolja.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.

PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

34/2009.(VI.10.) PBH.
Sarok ingatlanok térítésmentes tisztántartásáról

HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a
képviselı-testületnek a sarok ingatlanok térítésmentes tisztántartását, valamint ezzel
összhangban nem javasolja a köztisztaság fenntartásáról és az állattartásról szóló
6/1991.(III.20.) rendelet módosítását sem.
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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