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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 
JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 29-én 8 órakor megtartott ülésérıl. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
 
Jelen vannak: Besesek Béla elnök  
 Tabajdi Gábor biz. tag  
 Patkós Zsolt polgármester 

Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

 
Besesek Béla elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı 
bizottsági tagból 2 fı jelen van. Somogyi Gizella elızetesen bejelentette 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. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi helyzetérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
 
2. Elıterjesztés …../2009..(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2009. évi  
    költségvetésérıl szóló 6/2009.(II.27.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
 
3. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND 
1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi helyzetérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve) 
 
Besesek Béla elnök 
Megkérdezte polgármester úrtól, hogy van-e kiegészítése az írásos anyaghoz. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nagyon részletes az írásbeli elıterjesztés. Az elsı félévben az önkormányzat gazdálkodása 
stabilnak mondható, a bevételek és a kiadások egyensúlyban vannak. 
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Besesek Béla elnök 
Jól elıkészített, részletes anyagot kapott a bizottság. A második oldalon a közhasznú 
foglalkoztatásra kapott bevétel 78 %-ra valósult meg az elsı félévben, a második félévben 
kevesebb lesz a közhasznú foglalkoztatás? 
Patkós Zsolt polgármester 
Közhasznú foglalkoztatásra nem igazán terveztünk, azonban vannak olyan személyek, akik a 
közmunkaprogramban nem alkalmazhatóak, a családok nehéz helyzetben vannak, ezért 
bekapcsolódtunk a közhasznú foglalkoztatásba is. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Közhasznú foglalkoztatásban 6 fıt foglalkoztatunk, ebbıl 3 fı 50 év feletti. Alacsonyabb 
létszámra terveztünk, idıközben lehetıséget kaptunk a Munkaügyi Központtól, hogy több 
személyt alkalmazzunk. Több támogatást is tudtunk lehívni, a következı napirendnél, a 
rendelet-módosításkor ez módosításra is kerül. 
Patkós Zsolt polgármester 
A közhasznú foglalkoztatás 70 %-ban, illetve 90 %-ban támogatott. 
Besesek Béla elnök 
A 2008. évi pénzmaradvány 2009. évi bevételi elıirányzatok közé történı beépítésére nem 
volt lehetıség, miért? 
Patkós Zsolt polgármester 
Negatív volt a pénzmaradvány. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A negatív pénzmaradványt is be kellett volna építeni, ha lett volna rá lehetıség, hogy a 
bevételeket csökkentse, tehát toljuk magunk elıtt ezt a 4 millió forintot. 
Besesek Béla elnök 
A lakbérek teljesülése kevesebb, mint 50 %, ennek mi az oka? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az egyik üzlethelyiség üressé vált idı közben, kiesett a bérleti díj, vannak üres önkormányzati 
lakások is, a telefontársaságok bérleti díj fizetése pedig áthúzódik a második félévre. 
Besesek Béla elnök 
Gyógytestnevelés és közcélú foglalkoztatás 0 %-ra teljesült. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A szöveges részben leírta, hogy a közcélú foglalkoztatás költségeinek a megtervezése az 
átvett pénzeszközöknél történt, félévkor az állami támogatások közé kerül, a kötött 
felhasználási támogatások között van a pénzügyi teljesülés.  
A gyógytestnevelés tanévre szólt, a pénzügyi elszámolás júliusban történt meg, a második 
félévben. 
Besesek Béla elnök 
Jó az anyag, összességében jónak látszik a pénzügyi helyzet.  
Tabajdi Gábor biz. tag 
A 3. oldalon testvérkapcsolatok EU-tól feladat nem teljesült. 
Patkós Zsolt polgármester 
Sajnos azon a pályázaton nem nyertünk, a rendelet-módosításban ez törölve van. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel az önkormányzat 
gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szóló tájékoztatót. 
 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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40/2009.(IX.29.) PBH. 
Költségvetés I. félévi teljesítésérıl  

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi helyzetérıl 
szóló tájékoztatót az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
 
NAPIREND 
2. 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 elnök 
Átadta a szót polgármester úrnak. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az írásban kiadott anyaghoz nem volt kiegészítése. 
Besesek Béla elnök 
A tanyagondnoki új szolgálat 8 hónapra esı költségével növelni kell a bevételt, miért van ez 
így? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az eredeti költségvetésben az átvett pénzeszközök között került tervezésre, ott mínusz 
tételként szerepel ez az összeg és most tudott átkerülni az állami támogatások közé, ahová 
ténylegesen való. Ez egy új szolgálat. Amikor az állami támogatást elızı év novemberében 
leigényeltük, akkor ez még nem volt ismert, hogy új szolgálat fog indulni. Júniusban volt 
lehetıség a támogatás leigénylésére, a kiadásokat májustól megterveztük, bevételét az átvett 
pénzeszközök közé építette be, most került a helyére. 
Besesek Béla elnök 
A 3. oldalon mőködési célú hitelkeret be van állítva a költségvetésbe 11 millió forint. Mi az 
oka, hogy ezt be kellett emelni? 
Besesek Béla elnök 
Ez a 11 millió forint plusz tételként szerepel a bevételek között. A 2. oldalon a felhalmozási 
és tıke jellegő bevételek kerültek lecsökkentésre 9.943 e Ft-tal, 6.943 e Ft a TEKI és CÉDE 
pályázatok saját erı része, valamint az önkormányzati lakások értékesítése nem valósult meg, 
a gépjármőadó bevételt az elızı évi adatok alapján terveztük, 2 millió forinttal csökkenteni 
kellett a bevételt, ezekbıl a tételekbıl áll össze a 11 millió forintos összeg. 
Besesek Béla elnök 
Az ingatlan értékesítés teljesen reménytelen a második félévben is? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az ingatlant felajánlottuk, a bérlı igényét bejelentette, de a képviselı-testület által 
meghatározott feltételek mellett a vásárlás nem történt meg, szeptember 30. a határidı. Nem 
valószínő, hogy az értékesítés megtörténik. 
Ezért szükséges volt helyretenni a költségvetésben ezeket az összegeket. 
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Besesek Béla elnök 
Súlyosnak látja, hogy benne van a költségvetésben 48 millió forint fejlesztési hitel az eredeti 
költségvetésben az önrészek fedezetére, és e mellett 11 millió mőködési célú hitel. 
Patkós Zsolt polgármester 
A mőködési célú 11 millió forint hitel önrészre vonatkozik, és elıfinanszírozásra van jelen. 
Nem teljesülnek a tervezett bevételek. Reményeink szerint az Önerı Alapból pályázatot 
nyerünk az önerı egy részének biztosítására, a létszámcsökkentési pályázatból is számítunk 
bevételre. Az iparőzési adó bevétel alakulását a decemberi feltöltések után lehet látni.  
Besesek Béla elnök 
Nehéz szívvel, de nem tudunk mást tenni, elfogadjuk a módosítást. Nyilvánvaló, hogyha az 
ingatlan értékesítés nem történik meg, akkor be kell helyette tenni valamit. Súlyos 
figyelmeztetés, hogy az fenyeget, hogy mőködési hitelfelvétellel zárjuk az évet. 
Patkós Zsolt polgármester 
A fejlesztéseket meg kell valósítani idén, hogy minél elıbb le tudjuk igényelni a 
támogatásokat és nem zárjuk az évet mőködési célú hitellel.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a költségvetési 
rendelet módosítását. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
41/2009.(IX.29.) PBH. 
Költségvetésrıl szóló rendelet 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 
3. Egyéb kérdések 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Tavaly elindult levelezés van folyamatban a Magyar Államkincstárral, egy pedagógus 
munkavállalói járulék tartozása ügyében. Az történt, hogy nem vontak tıle munkavállalói 
járulékot nagyon sokáig. Amikor ezt az Államkincstárnál észrevették, levélben megkeresték 
az ÁMK-t, hogy ki kellene fizetni 123.913 e Ft-ot, 2003-tól kimutatták, hogy mennyit nem 
vontak le. Megírtuk, hogy az elmaradás ügyében nem csak a miénk a felelısség. A legutolsó 
levél alapján azt írják, hogy a költségvetési szervnek, ill. az illetmény számfejtı helynek 
osztott felelısségük alapján kell megoldani a kialakult helyzetet. Próbált egyeztetni, hogy az 
osztott felelısség milyen arányban van, még nem sikerült az illetékessel beszélni. Szeretné, ha 
jogi út nélkül meg lehetne ezt oldani, nem szeretne bíróságra járni egy régrıl kialakult helyzet 
miatt. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Itt közös a felelısség. Felelıs az ÁMK volt gazdasági vezetıje, akinek kötelessége lett volna 
a fizetési jegyzékeket átnézni, valamint az Államkincstárnál aki nem jól számfejtette a bért. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy igazgató asszony úgy egyezkedjen az Államkincstár vezetıjével, hogy minél 
kisebb legyen az intézmény akkori gazdasági vezetıjét terhelı pénzügyi felelısség. 
Besesek Béla elnök 
Itt nincs elévülés? 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Van elévülés, mert több ideje nem vonták, és azért kérik az összeget csak 2003-tól. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem gondolja, hogy az önkormányzatnak kellene helyt állni bárki helyett. 
Besesek Béla elnök 
Jogászt meg kell kérdezni ezzel kapcsolatban. Az ellenırzésre kötelezettnek is van 
felelıssége. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Telefonon megpróbál egyezkedni, amikor kiderül, hogy milyen arányú lesz a megoldás, akkor 
a pénzt honnan biztosítsa? 
Besesek Béla elnök 
50 %-os megosztásnál 60 e Ft-ról van szó. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az a kérdés, hogy helytálljon-e az önkormányzat egy ilyen helyzetben, mert akkor semmi 
értelme a munkavállalói felelısségnek. Ha csak vezetıi pótlékot adunk, személyes felelısség 
nélkül, akkor nagyon jó az ilyen helyen dolgozni.  
Besesek Béla elnök 
A Munka Törvénykönyvben is van ilyen, hogy az okozott kárért mennyire felelıs a dolgozó, 
mennyire lehet a dolgozóra hárítani. Teljes mértékő kártalanításra nem kötelezett a 
munkavállaló. 
Patkós Zsolt polgármester 
A közalkalmazotti törvény is rendelkezik errıl, 6 havi illetményének mértékéig kötelezhetı 
kártérítésre a dolgozó, egy évig lehet felelısségre vonni. Elvi álláspontot alakítson ki a 
Pénzügyi Bizottság, hogy ebben a helyzetben mi legyen a gyakorlat. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Tulajdonképpen a dolgozó vette fel a pénzt, de jóhiszemően vette fel. 
Besesek Béla elnök 
Ha a dolgozó munkaköri leírásában benne van, hogy köteles ellenırizni a bérjegyzékeket, 
akkor ezt a kötelességét megszegte, és felelıs, az idı és a mérték a törvényben szabályozott. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a bizottságot, hogy az Idısek Klubja akadálymentesítésére a Norvég Alapból 14 
millió forintot nyertünk. Ebben az évben ezt nem tudjuk megvalósítani, majd a következı 
évben. A beruházás 10 %-os önerıt igényel. A pályázat ablakcserét, főtés részbeni 
kialakítását, mozgáskorlátozott parkoló, vécé kialakítását, udvarrendezést, a hátsó rész rendbe 
tételét, internet hozzáférést, számítógépet, gyengén látók számára olvasóprogram, hangosító 
berendezés vásárlását foglalja magába. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 9 órakor bezárta az ülést. 
 

K. m. f. 
 
 

   Besesek Béla 
        elnök 


