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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2009. november 3-án 8 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor biz. tag
Vincze Jánosné jegyzı
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 igazoltan van távol.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.
Javasolta, hogy utolsó napirendi pontként tárgyalja a bizottság az ipari park területének
megvásárlását, mert zárt ülésen kell tárgyalni, mivel az érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezett bele. A bizottság egyetértett a módosítással. Más javaslat nem hangzott el.
A PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzési tervérıl
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
2. Tájékoztató a kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelıintézet, Gyógyfürdı és
Rehabilitációs Központ mőködésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Egyéb kérdések
4. Elıterjesztés az ipari park területének megvásárlásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzési tervérıl
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla elnök
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztés kiegészítésére.
Vincze Jánosné jegyzı
A belsı ellenırzési feladatokat kistérségi szinten láttatjuk el. A kistérségtıl kapott belsı
ellenırünk sajnos megbetegedett, és már nem dolgozik, a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
alkalmazottja volt. Helyette a kistérségi intézmény most tudott egy belsı ellenırt ajánlani,
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úgyhogy az idei ellenırzéseink is megcsúsztak. Múlt héten hétfın és kedden volt itt a
kiskırösi belsı ellenır, aki elvégezte az egyik ellenırzést, a másikat pedig decemberre terezte
be. Jövı évre is terveznünk kell, mert jogszabályi kötelezettségünk, hogy november 15-ig
belsı ellenırzési tervvel kell rendelkeznie az önkormányzatnak. Még nem tudjuk, hogy a
javasolt témákat ki fogja elvégezni, mert a kiskırösi belsı ellenır egyéb elfoglaltságai miatt a
jövı évet nem tudja vállalni, majd szerzıdéses jogviszonyban valakit fognak alkalmazni.
Besesek Béla elnök
Csak kistérségi feladatellátásban lehet ezt elképzelni?
Vincze Jánosné jegyzı
Igen, mert kistérségi normatívából történik a finanszírozás, ez nekünk pénzbe nem kerül. Az a
gond, hogy Kócsóné Kürti Mária Kiskunmajsán lehet, de nálunk nem lehet belsı ellenır, mert
ı a könyvvizsgálónk is, és a kettı összeférhetetlen.
A belsı ellenırzési tervet úgy állította össze, hogy az elsı vizsgálatot márciusban jó lenne
végrehajtani, mivel április 30. a zárszámadás határideje, addig ellenırizze le, hogy a mérleg
megfelelıen van-e elkészítve. A második témát júniusra tervezi. Lehet, hogy ezek is el fognak
tolódni. Biztosan találnak belsı ellenırt, aki elvégzi a feladatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a belsı ellenırzési
tervet az elıterjesztés szerint.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
43/2009.(XI.03.) PBH.
Belsı ellenırzési tervrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzési tervét
az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
2. Tájékoztató a kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelıintézet, Gyógyfürdı és
Rehabilitációs Központ mőködésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Vincze Jánosné jegyzı
A tájékoztatóban is le van írva, hogy megbeszélésen vettek részt, ahol Kiskunfélegyháza
polgármestere és a kórház igazgatója tartott egy helyzetértékelést a kórház jelenlegi és
jövıbeni helyzetérıl. Kiskunfélegyháza városnak 450-500 milliós kiegészítéssel kellene
hozzájárulni a jövı évben a kórház mőködéséhez, holott nekik a jogszabályi kötelezettségük
csak a gépek beszerzése, épület felújítás, karbantartás lenne. Ezeket a kötelezı feladataikat
nem tudja ellátni, hogyha még a mőködéshez is hozzá kell járulni. Ezért Kiskunfélegyháza
Város Képviselı-testülete olyan határozatot fogalmazott meg, hogy a kiskunfélegyházi Városi
Kórház ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok nyilatkoznak arra vonatkozóan,
hogy a mőködési költségekhez hozzá tudnak-e járulni, mert amennyiben igen, akkor 103 aktív
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ágyat továbbra is fenn tudnának tartani. Ha nem tudnak hozzájárulni az önkormányzatok a
mőködéshez, akkor ezt a 103 aktív ágyat a megye átveszi, és a félegyházi kórház
rehabilitációs kórházzá alakul át.
Besesek Béla elnök
Nem látja megnyugtatónak a falu egészségügyi ellátását, különösen, ha most a költségvetési
helyzetet is átgondoljuk, egyértelmő, hogy nem tudjuk támogatni a kórház fenntartását. Nem
azért, mert nem akarjuk, és nem értjük meg, hogy a városra is elviselhetetlen terheket ró az
állam, el tudja fogadni, hogy a többi településnek is segíteni kellene a kórház mőködését.
Jövıre elkészül Kiskunmajsán a járóbeteg szakellátó központ, és annak a mőködését is
támogatnunk kell, ami eddig nem került pénzünkbe. A kormány sanyargatja az
önkormányzatokat, nem elég a finanszírozás sem, korábban nem kellett fizetni a hétvégi
ügyeletért, a járóbeteg szakellátásért és most fizessünk még a kórházi ágy fenntartásáért is. Ez
lehetetlen is, és felháborító.
Vincze Jánosné jegyzı
Ezt ott is minden polgármester elmondta, hogyha kis összegekkel tudnák is támogatni az
önkormányzatok, akkor sem lenne elég, nem tudnák a 450-500 milliót pótolni, ez nagyon
nagy összeg.
Besesek Béla elnök
Nem tud a bizottság másképp határozni, mint hogy nem tudjuk támogatni a kórház
mőködését. Kérjük meg Kiskunfélegyháza országgyőlési képviselıjét, hogy járjon el az
ügyben, hogy elfogadhatatlan ez a finanszírozási rendszer, biztosított legyen a körzet
lakosainak a megfelelı szintő egészségügyi ellátása, amihez alkotmányos joga van minden
állampolgárnak, úgy, hogy az önkormányzatokat ne terhelje ennek a költsége.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.

PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
44/2009.(XI.03.) PBH.
Kiskunfélegyházi kórház támogatásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a költségvetés helyzetére való tekintettel a
kiskunfélegyházi kórház mőködéséhez ne nyújtson támogatást.
2. Javasolja továbbá, hogy kérjük meg Kiskunfélegyháza országgyőlési képviselıjét,
hogy járjon el az ügyben, hogy biztosított legyen a körzet lakosainak a megfelelı
szintő egészségügyi ellátása - amelyhez alkotmányos joga van minden állampolgárnak
- úgy, hogy az önkormányzatokat ne terhelje ennek a költsége.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
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NAPIREND
3. Egyéb kérdések
(E napirendnél jelen volt Nagy Klára is)
Tabajdi Gábor biz. tag
A régi kistraktort eladtuk, ennek a bevétele hová került, mint bevételi forrás? A bontóban van
a kistraktor és az összes tartozéka, a főkasza, a mőtrágyaszóró is.
Nagy Klára fıtanácsos
A kistraktor a munkagépekkel együtt értékesítésre került. A kistraktor mőködésképtelen
állapotban, akkumulátor nélkül került eladásra. Munkagépekkel együtt 500 e Ft-ot kaptunk
érte. Volt olyan ajánlattevı, aki a korábban itt végzett munkája ellenében térítés mentesen
szerette volna megkapni, volt, aki 100 e Ft-ot ajánlott érte. A helyi vállalkozó 500 e Ft-ot
adott érte, ez volt a legjobb ajánlat. Ez az összeg az adásvétel megkötése alapján befizetésre
került az önkormányzat bankszámlájára. Az új traktor többe került a pályázatban szereplı
összegnél, a régi traktor és a munkagépek ára pótolta a hiányzó összeget.
Besesek Béla elnök
Ez a kistraktor végezte a hóeltakarítást a kerékpárútról?
Nagy Klára fıtanácsos
Igen.
Besesek Béla elnök
Ez a nagy traktorral lesz megoldva?
Nagy Klára fıtanácsos
Igen, azt mondták, hogy el tud menni a kerékpárúton, vannak is ehhez szükséges munkagépek
hozzá, olyan tolólap is, amellyel a dőlıutak takarítását is el lehet végezni. Ezen kívül sikerült
hozzá még főnyíró kaszát is beszerezni. A sportpályára is beszerzésre került egy önjáró
főnyíró kistraktor a korábban eltőnt helyett.
Besesek Béla elnök
Ott a nyomozás le van zárva és nincs tettes?
Nagy Klára fıtanácsos
Ismeretlen tettes ellen folyt a nyomozás, nem lett meg a tettes. Azóta a tekecsarnokba riasztó
lett felszerelve.
Nagy Klára távozott az ülésrıl.
Besesek Béla elnök
Az ilyen kérdést nem kellett volna megtárgyalnia a Pénzügyi Bizottságnak, hogy az
önkormányzat vagyontárgyát értékesíti és milyen körülmények között, erre nincs szabály?
Vincze Jánosné jegyzı
A vagyonrendeletben vannak ezek leszabályozva. Az ingatlan eladás esetén elıírás, hogy
kötelezı árverést tartani. Az ingatlan vételre vonatkozóan fel lehet becsültetni az ingatlanokat,
ha a képviselı-testület elrendeli az értékbecslést, csak akkor kell, egyébként nem kötelezı. A
tárgyi eszközök vonatkozásában az érték amortizálódik, bizonyos idı után a leltári értéke
nullára leíródik, utána selejtezhetı és értékesíthetı. A kistraktor mőködésképtelen állapotban
volt.
Tabajdi Gábor biz. tag
A traktort biztos vas áron vásárolta meg a vállalkozó, a hozzá tartozó eszközök voltak az
értékek.
Besesek Béla elnök
Selejtezési szabályzata nincs a hivatalnak?
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Vincze Jánosné jegyzı
De van selejtezési szabályzat, a szerint történik a selejtezés. A belsı ellenırzés tavasszal pont
erre irányul majd, hogy a leltárt, a selejtezést szabályszerően végezzük-e.
Besesek Béla elnök
Ezt is nézze meg a belsı ellenır, hogy a szabályoknak megfelelıen, rendben történik-e.
Vincze Jánosné jegyzı
Meg fogja nézni.

NAPIREND
4. Elıterjesztés az ipari park területének megvásárlásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Ezt a napirendet a Pénzügyi Bizottság az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 9 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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