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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2009. december 4-én 8 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor biz. tag
Patkós Zsolt polgármester
Nagy Klára fıtanácsos
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 igazoltan van távol.
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 2009. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet
módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti díjának
emelésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés ÁMK helyiségeinek bérleti díjainak emelésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés a Szanki Római Katolikus Plébánia részére finanszírozási elıleg biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés költségvetési rendeletben átcsoportosítás engedélyezésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Elıterjesztés pályázat benyújtására a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételre
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Egyéb kérdések
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NAPIREND
1. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla elnök
Megkérdezte, hogy polgármester úrnak van-e kiegészítése az írásban kiadott anyaghoz.
Patkós Zsolt polgármester
Nem volt kiegészítése.
Tabajdi Gábor biz.tag
Az iparőzési adó bevételnél növekedés látható, a teljesülés mennyire reális, ebbıl kell-e majd
visszafizetni?
Nagy Klára fıtanácsos
Nem lehet tudni, hogy miért kaptuk ezt a magas összeget. A legnagyobb iparőzési adót fizetı
fizette be, valószínő, hogy egy részét majd vissza kell fizetni a jövı év május 31-i
elszámolásnál.
Besesek Béla elnök
Május végéig a miénk, addig kamatoztathatjuk.
Tabajdi Gábor biz.tag
Beépül a költségvetésbe?
Patkós Zsolt polgármester
Benne van, az önkormányzat pénzeszközei között. Ez nem kamatoztatható pénz, a
folyószámlahitelt váltotta ki, amely felhasználásra került a játszótér és a Vörösmarty utca
kapcsán.
Besesek Béla elnök
Az SZJA az idıarányostól nagyobb arányban történt kiutalásra a háromnegyedév végéig.
Nem lehet remélni, hogy több lesz a tervezettnél?
Nagy Klára fıtanácsos
Ez a településre jutó 8 % SZJA, amely a településen élı adózók két évvel ezelıtt befizetett
adójának a 8 %-a. Ezt a nettó finanszírozás keretében kapjuk meg az állami támogatásokkal
együtt. Év végéig utalják ki a teljes, 100 %-os összeget.
Patkós Zsolt polgármester
Elızı évben, a költségvetés kapcsán kiközlik az összegét.
Besesek Béla elnök
Egyéb értékpapírok beváltása történt meg, amely kis összegő lehetett.
Nagy Klára fıtanácsos
Egy Erste Banknál lévı értékpapír számla volt még a régi idıkbıl. Azt láttuk, hogy nem
kamatozik ez az összeg, hanem a havi ráterhelıdött jutalékok miatt folyamatosan fogy. Nem
volt egyszerő megszüntetni, de sikerült.
Besesek Béla elnök
A mőködési céltartalékoknál nem számolt el sem a polgármesteri hivatal, sem az ÁMK, ez
felhasználásra került?
Nagy Klára fıtanácsos
Igen. Az elıirányzatok közé a költségvetés tervezésekor beépítésre került, majd év végével
kapcsolatos teendık után kerül a teljesítés lekönyvelésre.
Besesek Béla elnök
A dologi kiadásoknál a világítás-korszerősítés bérleti díj magasabb.
Nagy Klára fıtanácsos
A világítás-korszerősítés bérleti konstrukció, a forint gyengülése-erısödése miatti
árfolyamkülönbség került felszámításra, ezért többletköltség jelentkezik ebben az évben,
mindenfajta bérleti konstrukciónál a gazdasági helyzet miatt.
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Besesek Béla elnök
A jegybanki alapkamat évek óta folyamatosan csökken.
Patkós Zsolt polgármester
Nem így van, változó, tavaly emelkedett. Mi a tavalyi egész év alapján terveztünk.
Besesek Béla elnök
A gázdíjnál is problémát lát, mert szeptember végére az egész éves elıirányzat elfogyott, a
negyedik negyedév már pluszban lesz, terven felül.
Nagy Klára fıtanácsos
Ha kiszámlázzák, akkor lehet, hogy igen, nem tudjuk, hogy mikor fogjuk megkapni a számlát.
Az év közbeni részszámlák úgy vannak beállítva, hogy magasabb összeg kerül befizetésre,
mint ami a tényleges.
Patkós Zsolt polgármester
Logikátlan a számlázás, nem látjuk a rendszerét. Év végén a számlázás a fogyasztást tükrözi.
Besesek Béla elnök
Nem lehet bediktálni az óraállást?
Nagy Klára fıtanácsos
Olyan sok mérıóra van, hogy próbáltuk, de ez nem mőködött.
Besesek Béla elnök
A karbantartás, banki jutalék is magasabb a tervezettnél.
Nagy Klára fıtanácsos
Azok a tételek kerültek kiemelésre, amelyre kérdés szokott vonatkozni, de összességében
nézve, a dologi kiadások teljesítése megfelel az idıarányosnak. Vannak túlteljesítettek és
alulteljesített kiadások is, kompenzálják egymást.
Besesek Béla elnök
30 millió körüli negatív pénzmaradvány várható év végére. Ebbıl mennyi fog megtérülni a
következı évben?
Nagy Klára fıtanácsos
Teljes összegben meg fog térülni. A játszótérre a LEADER támogatást meg fogjuk kapni, de
csak a jövı év elsı negyedévében, ez több mint 30 millió. December 31-én negatív
pénzmaradvány lesz, mert a hitelkeretben leszünk benne. A beszámoló negatív eredményt fog
mutatni, a jövı évi költségvetés bevételei közé kerül beépítésre a LEADER támogatás.
Patkós Zsolt polgármester
Elképzelhetı, hogy növelni fogjuk ezt a negatív pénzmaradványt még a Vörösmarty utca
önrészével is.
Besesek Béla elnök
Tehát nem lesz költségvetési hiány.
Nagy Klára fıtanácsos
A 2009. évi beszámolóban szerepelni fog egy negatív pénzmaradvány, a következı évi
költségvetésben viszont bevételként benne lesz a LEADER támogatás, mindenképpen úgy
fogjuk összeállítani, hogy nem lesz benne mőködési hiány.
Tabajdi Gábor biz. tag
A hitelállományunk tavaszra ki fog futni nullára?
Patkós Zsolt polgármester
Törekszünk erre, de még nem tudjuk, hogy az iparőzési adó bevétel következı év májusában
végleges lesz-e, vagy vissza kell utalni. Ha nálunk marad, akkor az önkormányzati
fejlesztések önrészeinek jelentıs részét ki tudjuk költségvetési forrásokból - és nem hitelbıl –
gazdálkodni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a tájékoztatót.

5

PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
45/2009.(XII.04.) PBH.
Költségvetés háromnegyed
éves helyzetérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetérıl szóló tájékoztatót az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla elnök
Megkérdezte, hogy polgármester úrnak van-e kiegészítése.
Patkós Zsolt polgármester
A háromnegyed éves beszámoló adatai nem voltak rosszak, viszont a következı évi
költségvetés számai nem kedvezıek az önkormányzatok finanszírozására vonatkozóan.
Folyamatos elvonásokkal szorítanak arra, hogy a mőködési költségeket visszafogva próbáljuk
meg mőködtetni az intézményeket. Az elmúlt évek gyakorlatát követve, mindenképpen
mőködési hitelfelvétel nélkül próbáljuk meg a költségvetést összeállítani. Minden kiadás
tekintetében megpróbálunk költségmegtakarítást elérni. A normatívák csökkenése a
közoktatás területén közel 10 %-os finanszírozás csökkenést fog eredményezni, a szociális
ágazatnál is jelentıs a bevétel csökkenés. A nálunk maradó szociális feladatok esetében 900 e
Ft-os normatíva csökkenéssel számolhatunk, az oktatási feladatok esetében jelentısebb
bevétel kiesés látszik. Emellett a járulékok csökkenése mőködési kiadáscsökkentést
eredményez a bérjellegő kiadások vonatkozásában, de nem ilyen mértékő a csökkenés.
Átnéztük a többletbevételi lehetıségeket, érdemes-e szociális vagy egyéb feladatokat
kistérségi vagy más formában mőködtetni. A szociális feladatoknál az látszik, hogy magasabb
normatíva mutatószámokkal tudunk gazdálkodni, mintha átkerülne a kistérségbe, mert ott már
kötött létszámok vannak. Többletfeladatokat jelent a kollégáknak, de többlet normatív
támogatást jelent az önkormányzatnak. Az oktatás tekintetében sincs a szerkezet átalakítására
vonatkozóan költségvetést segítı lehetıség.
Az önkormányzat kiadásait tekintve átnéztük, hogy milyen területen lehetséges költségvetési
megtakarítást elérni. Visszatérı témaként kezdeményeznénk a képviselı-testület
tiszteletdíjának csökkentését, a bizottságok számának és létszámának csökkentését, ha most
nem történik ez meg, reményeink szerint megtörténik a választás után majd a következı
ciklusban. Semmi nem indokolja, hogy ennyi bizottsága legyen településünknek. Itt
költségvetési megtakarítás érhetı el.
A szociális ellátó rendszer átgondolására is szükség van. A méltányossági ápolási díj
megszüntetésre került. Az önkormányzat vállalt feladatai tekintetében újra gondolását
javasoljuk a lakásfenntartási támogatásnak és a méltányossági közgyógyellátásnak is. Az
ügyintézık nem nagy módosításokat javasolnak, de mindenhol, ahol lehet, meg kell próbálni a
költséget csökkenteni.
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A bevétel növelésére továbbra is törekedni kell. Újra gondolásra javasoljuk a piac
üzlethelyiségeinek értékesítését. Nem realizálódtak az önkormányzati ingatlanok értékesítései
sem, ezért ezt is újra meg kell próbálni. Az önkormányzati ingatlanok bérleti díját az inflációt
meghaladó mértékben javasoljuk emelni, még így sem piaci alapúak az összegek. Az
önkormányzatnak ez bevételnövelı lehetıség.
A pályázati önrészt és a megelılegezett finanszírozást továbbra is folyószámla hitelkeret
terhére, nem az önkormányzat költségvetésbıl javasoljuk biztosítani. Néhány fejlesztés fel
van sorolva, amelyek a következı év folyamán valósulhatnak meg.
Az uniós források látható csökkenése fog bekövetkezni az elkövetkezı idıben. Aki most nem
fogja meg a lehetıségeket, vissza nem térı lehetıséget hagy ki. Minden pályázati lehetıséget
ki kell használni, amivel élni tudunk. Hosszú távú hitellel finanszírozhatóak a fejlesztések.
Tabajdi Gábor biz. tag
A személyi juttatásoknál, a Cafetériánál a 25 %-os adókulcs lép érvénybe. Ez úgy lesz
kompenzálva, hogy megemelkedik az egész költség, vagy pedig a 25 % levonásra kerül a
juttatásokból és így kerül szétosztásra?
Patkós Zsolt polgármester
A Cafetéria rendszer kötelezı a közszolgálati szférában. Minimum ötszörösét kell biztosítani
az illetményalapnak, ez közel 200 e Ft-os összeg, bruttóban. Közalkalmazottak esetében azt
javasolta, hogy a közalkalmazottak kapjanak segélyt. Jegyzı asszony utánanézett, hogy erre
nincs lehetıség. Törekedni fogunk valamilyen juttatási rendszer kialakítására, amely
pluszjuttatást nyújt úgy, hogy beleférjen a keretösszegbe.
Nagy Klára fıtanácsos
A Cafetéria rendszer bevezetése kötelezı a köztisztviselıknél. A jegyzınek közszolgálati
szabályzatot kell errıl alkotnia, hogy mire használható (pld.: étkeztetés, üdülési csekk,
iskolakezdési támogatás, egészségpénztári, önkéntes nyugdíjpénztári befizetések). Ezeket 25
%-os adó terheli, a többi lehetıségnek 54 %-os adó és TB járulék vonzata is van, ezért ilyet
nem javasolunk. A felhasználás formájáról március 15-ig kell mindenkinek nyilatkozni. Ezzel
a melegétkeztetés a költségvetés elfogadásáig megszőnik, márciusig nem lesz.
Patkós Zsolt polgármester
Utánanézünk, hogy milyen lehetıségek vannak.
Tabajdi Gábor biz. tag
A 2009-ben kapott juttatások 2010. évben is meglesznek, tehát csökkenés nem lesz?
Patkós Zsolt polgármester
A szándék megvan. Törekedni fogunk, hogy a költségvetésben olyan költségkímélı lehetıség
jelenjen meg, amely a közalkalmazottak tekintetében lehetıséget biztosít. A köztisztviselık
tekintetében a Cafetéria rendszer törvény szerinti minimális szinten bevezetésre kerül, jelentıs
a csökkenés, megszőnt a ruházati támogatás adómentessége és kötelezısége is, és az
étkeztetés, a bérek pedig be vannak fagyasztva, elvonták a 13. havi illetményt is.
Besesek Béla elnök
Kompenzálva lesz?
Nagy Klára fıtanácsos
Részben. Valamennyi közszolgálatban dolgozó (köztisztviselı és közalkalmazott) 98 e Ft-os
kereset-kiegészítést kap, bruttó 340 e Ft fizetésig úgy, hogy felét a februári, a másik felét
pedig a márciusi fizetéssel.
Besesek Béla elnök
Mindenütt a normatíva, a finanszírozás csökkenése látható. A szociális ellátás tekintetében
úgy kell megvalósítani, hogy a valós összeg megtérüljön. Ez azt jelenti, hogy a házi
segítségnyújtás, étkeztetés, minden drágább lesz jóval, mint ami az idén volt. Az is
elıfordulhat, hogy többen lemondják.
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Nagy Klára fıtanácsos
A házi segítségnyújtás tekintetében a környékben ilyen település nincs, hogy ne fizetnének
ezért a szolgáltatásért. Az utóbbi idıben úgy látszik, hogy nem csak a tényleges ellátási
szükségletre használják ki az önkormányzat kapacitását. Túlfeszített az ellátotti létszám.
Személyi térítési díj befizetése esetén azok az ellátottak fognak kiszóródni, akiknek nincsen
nélkülözhetetlen szüksége erre az ellátási formára. A térítési díj nem lesz olyan jelentıs
összegő, hogy akinek ténylegesen szüksége van erre az ellátásra, ne tudja ezt megfizetni. A
maximális térítési díj összege a jövedelem 25 %-áig terjedhet egy hónapban, ezt nem is fogjuk
megközelíteni.
Patkós Zsolt polgármester
2006-ig volt személyi térítési díj a házi segítségnyújtásban, 600 Ft-os összeggel, a jövı évben
300 Ft/óra összeggel próbáljuk bevezetni. Ez nem megfizethetetlen, a szolgáltatás értékét
megadjuk azzal, hogy fizettetünk ezért a szolgáltatásért. A házi segítségnyújtás esetében 14
fıre igényelünk normatívát. 2011-tıl a szociális törvény változása miatt hatnál többre nem
lehet. Azért is marad még nálunk ez a szolgáltatási forma, mert kistérségi fenntartásban már 6
mutatószámmal lehet számolni.
Nagy Klára fıtanácsos
Ha a létszámot nem tudjuk lecsökkenteni a következı évben, akkor a kettı gondozó helyett
három gondozó kell, és az azt követı évben így kell bevinni a kistérségbe. Úgy gondoljuk,
hogy 2011-tıl mindenképpen kistérségi fenntartásba kell, hogy kerüljön ez a feladat.
A szociális étkeztetés tekintetében a SULI-HOST KFT. az infláció mértékével (4,5%-kal)
szándékozik az étkeztetés díját január 1-jétıl emelni.
Patkós Zsolt polgármester
Ha minıségben szeretnénk javítani, akkor az még egy százalékot emel a díjon, errıl korábban
már szó volt.
Nagy Klára fıtanácsos
A szociális étkeztetés tekintetében a kisjövedelmőeknek nagyobb mértékben emelkedik az
étkezés díja, mert megszőnt a jövedelemtıl függı, sávos díjmegállapítás, egységes lesz.
Ennek következtében várható, hogy visszamondják az étkeztetést. Jelenleg 140 fıs a szociális
étkezést kérık létszáma, ez is már túlzottnak mondható. Sokan szüneteltetik az étkezést, van
aki havi 1-2 ebédet eszik, ami nem is tekinthetı szociális étkeztetésnek, mert vagy rá van
szorulva, vagy nem.
Besesek Béla elnök
Szociális téren vannak olyan dolgok, amelyeket át kell gondolni. Ha egységesen alkalmazunk
megszorítást, az eredményes lehet, viszont lesz egy-két rászoruló, aki kiesik, ıket átmeneti
segéllyel lehet kompenzálni. Át kell alakítani, szigorítani kell a szociális ellátó rendszert.
A tervezési irányelvekben a 6. pontban a lap alján lévı mondat nem folytatódik.
Nagy Klára fıtanácsos
Innen kimaradt egy sor, ezt pótoljuk. Arról van szó, hogy a közüzemi díjakat meg kell
tervezni, a többi dologi kiadás tervezésére a maradékot lehet szétosztani. A dologi kiadásokat
összességében 10 %-kal kell csökkenteni.
Besesek Béla elnök
A 9. pontban a hiteltörlesztés kamata is benne van?
Patkós Zsolt polgármester
Igen. A hiteltörlesztés tartalmazza mind a tıkét, mind pedig a kamatot is.
Besesek Béla elnök
Mit jelent a következı pontban, hogy csökkenteni kell a normatíva feletti támogatások
összegét?
Nagy Klára fıtanácsos
Itt a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díjairól van szó, hogy a normatíva
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összeg és a személyi térítési díj összege között minimális legyen a különbség, mert az
önkormányzati forrást igényel.
Besesek Béla elnök
A 12. pont hogyan valósulhat meg?
Patkós Zsolt polgármester
Abban az esetben, ha a biogáz üzem megvalósul.
Besesek Béla elnök
Mit jelent az, hogy elıtérbe kell helyezni azokat a szervezeti formákat, amely költségvetési
megtakarítást eredményezhet? Kistérségi fenntartást?
Patkós Zsolt polgármester
Minden szóba jöhet az intézmények vonatkozásában, kistérségi vagy egyházi fenntartás is.
Besesek Béla elnök
Ez kötelezettséget nem tartalmaz, csak lehetıségként van benne.
A tiszteletdíjak minimális szinten tartása azt jelenti, hogy csökkenteni kell, most nem a
minimumon vagyunk?
Nagy Klára fıtanácsos
Nincs minimum szint, a tiszteletdíj felsı határa van megszabva, annak fele jelenleg a
tiszteletdíj. Az önkormányzat valamennyi dolgozójának a személyi juttatása csökkenni fog,
ezért ennek a csökkentésnek minden területen van realitása. Valamennyi juttatást a minimum
elv alapján kell megtervezni.
Patkós Zsolt polgármester
A képviselıi tiszteletdíjakról önálló rendelet rendelkezik, azt a képviselı-testületnek kell
módosítani. A rendeletmódosítást a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint majd elıkészítjük. A
költségvetés megtervezésénél számítunk a Pénzügyi Bizottság javaslataira.
Besesek Béla elnök
A legjobb tudásunk szerint próbálunk segíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
46/2009.(XII.04.) PBH.
Költségvetés 2010. évi koncepciójáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2010. évi koncepciójáról szóló
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
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NAPIREND
3. Elıterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet
módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Patkós Zsolt polgármester
Nem volt kiegészítése.
Besesek Béla elnök
A rendeletben 70 literes győjtıedényzettıl kezdve több edény díja szerepel. Nem lehetett 70
literes edényre szerzıdést kötni. Úgy tudja, hogy 80 literes edényre 75 litert számláznak, a
120 literes edényre 115 litert számláznak, ez korábban szóbeli megállapodás alapján volt így.
Most mi a helyzet?
Patkós Zsolt polgármester
A díjemelés 8 %-os. Nem javasolta, amit a szolgáltató kért, hogy határozza meg a képviselıtestület, hogy a település 5 % mértékéig igényelhet csak kismérető kukákat. A konzorcium
többsége ezt elfogadta. A szolgáltató és a lakosok között kétoldalú szerzıdéses jogviszony jött
létre, ha akarják, akkor módosíthatják, de arra nem hivatkozhatnak, hogy az önkormányzat
rendelete alapján. Amikor 2008-ban bevezetésre került ez a rendszer, mindenkivel egyéni
szerzıdést kötöttek. 2008. szeptemberében kezdıdött a rendszer, 2009. januárjától volt
díjemelés, és 2010. január 1-jétıl lesz az újabb.
Szankon 80 és 120 literes edényre lehetett szerzıdést kötni, és ennyi litert is számláznak, nem
kevesebbet. A rendeletben azért szerepel ennyiféle nagyságú edény, mert a közbeszerzési
kiírásban ezek szerepeltek. Korábban 80 literes és 120 literes edényre kötöttek szerzıdést
Szankon, most már 80 literesre nem lehet, csak 110 és 120 literesre szerzıdést kötni. Aki nem
kötött szerzıdést, annak 120 literre számláznak.
Besesek Béla elnök
Egyedülálló nem tudja megtölteni a 80 literes kukáját sem.
Patkós Zsolt polgármester
Vannak olyan települések, ahol régebb óta van szemétszállítás, ott vannak 50 literes edények
is, ott az önkormányzatnak kell a különbözetet megfizetni.
Besesek Béla elnök
Mi volna, ha csak 5 %-os mértékő emelést fogadna el a képviselı-testület?
Patkós Zsolt polgármester
Meg lehet tenni, ebben az esetben a különbséget az önkormányzatnak kell megfizetnie. A
közbeszerzési kiírásban az is benne volt, hogy 8 %-nál magasabb díjemelést nem lehet
megállapítani, évente az infláció mértéke, de legfeljebb 8 % lehet.
Tabajdi Gábor biz. tag
A konzorcium csıdbe juthat-e?
Patkós Zsolt polgármester
A konzorcium nem, de a Zrt., mint gazdálkodó szervezet igen.
Tabajdi Gábor biz. tag
Úgy látja, hogy bajban vannak.
Patkós Zsolt polgármester
Vannak térségek, ahol igen.
Besesek Béla elnök
A vállalt feladatokból sok mindent nem teljesítenek, ígéretük ellenére zsákot nem adtak,
zöldhulladékot nem viszik el.
Patkós Zsolt polgármester
Nincs benne a konzorciumi szerzıdésben, a zöldhulladékot csak pénzért viszik el.
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Tabajdi Gábor biz. tag
Lomtalanítás hányszor van?
Patkós Zsolt polgármester
Évente egyszer.
Az inert hulladék lerakóhely kialakításának engedélyezése folyamatban van. Az engedélyezı
hatóság ügyintézıje elmondta, hogy rajtunk kívül a régióban önkormányzatok ilyen feladattal
nem foglalkoznak, ezt pozitívan értékelik, azonban nagyon magas illetékekkel kell számolni.
Nekünk ez az engedély négy évre kb. 500 e Ft illetéket jelent. Látjuk, hogy nagyon sok az
építési és beton törmelék, fontos, hogy ez megfelelı helyre kerüljön. Ledaráltatjuk és a
dőlıutak javítására fogjuk felhasználni.
Tabajdi Gábor biz. tag
A szolgáltatónak nem keletkezik annyi bevétele, mint amennyire számított. Az hosszú távon
jó is, hogy nincs annyi szemét, a lerakó nem fog olyan hamar megtelni, késıbb kell újat
építeni.
Besesek Béla elnök
Nincs más lehetıség, kénytelen a képviselı-testület a díjemelést elfogadni.
A polgármesterek a konzorciumban nem a lakosságot képviselik?
Patkós Zsolt polgármester
A javaslat szerint a) b) c) variációk voltak. Az egyik javaslat szerinti emelés a hulladék
mennyiségének csökkenésébıl adódó kiesést kompenzálni tudta volna, senki nem ezt
javasolta. Viszont itt két érdek ütközik, egyrészt a településérdek, a másik pedig a Zrt. érdeke,
hogy tudjon mőködni és ne menjen csıdbe, fenn tudjuk tartani ezt a rendszert. Minimális
kompromisszumok kell, hogy legyenek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelettervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
47/2009.(XII.04.) PBH.
Szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelettervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
4. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti díjának
emelésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla elnök
Megkérdezte, hogy polgármester úrnak van-e kiegészítése.
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Patkós Zsolt polgármester
Nem volt kiegészítése.
Besesek Béla elnök
Az emelési javaslat jóval infláció fölötti. A költségvetési koncepció tárgyalása alapján
elfogadásra javasolja az emelést.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
48/2009.(XII.04.) PBH.
Önkormányzat tulajdonában lévı
lakások és üzlethelyiségek bérleti díjairól
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek
bérleti díjairól szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
5. Elıterjesztés ÁMK helyiségeinek bérleti díjainak emelésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla elnök
Megkérdezte, hogy polgármester úrnak van-e kiegészítése.
Patkós Zsolt polgármester
Nem volt kiegészítése.
Besesek Béla elnök
Itt ugyanaz a helyzet, az emelés 15 %-os.
Tabajdi Gábor biz. tag
Itt továbbra is érvényben van, hogy az ÁMK saját rendezvényeire térítésmentesen veheti
igénybe a helyiségeket?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, ez nem változik.
Besesek Béla elnök
Az elıterjesztés csak a díjemelésrıl szól.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.

PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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49/2009.(XII.04.) PBH.
ÁMK helyiségeinek bérleti díjairól
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az Általános Mővelıdési Központ helyiségeinek bérleti díjairól
szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
6. Elıterjesztés a Szanki Római Katolikus Plébánia részére finanszírozási elıleg biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla elnök
Megkérdezte, hogy polgármester úrnak van-e kiegészítése.
Patkós Zsolt polgármester
Nem volt kiegészítése.
Besesek Béla elnök
Van-e számítás arra, hogy milyen kamatköltsége lesz az önkormányzatnak?
Patkós Zsolt polgármester
A finanszírozási elıleg azt jelenti, hogy gazdasági éven belül megtörténik a teljesítés. Érsek
úr a mellékelt levelében azt kéri, hogy a kötelezvényünket, amely 7.032 e Ft-ról szólt,
emeljük fel 7.465 e Ft-ra, tehát a teljes összegre. 430 e Ft-tal több kötelezvényrıl van szó,
mint az eredeti határozatban. A határozat 3. pontjában az is benne van, hogy az elıleg
visszafizetési határideje 2010. december 31.
Nagy Klára fıtanácsos
Ha a hitelkeretet használjuk ennek a teljesítésére, akkor a folyószámlahitel kamata vonatkozik
erre az összegre is. Fontos, hogy éven belül visszatérüljön ez az összeg, ehhez június 30-ig
meg kell valósítani a fejlesztést. Ha nem térül vissza éven belül, akkor már nem finanszírozási
elıleg lesz.
Tabajdi Gábor biz. tag
Minél elıbb meg kell valósítani a fejlesztést, hogy ne csússzunk ki a határidıbıl.
Patkós Zsolt polgármester
Az egyháznak pályázatírója van, aki majd az elszámolást is elkészíti, el fogja mondani a
szerzıdéskötéskor, hogy a határidıt tartani kell.
Besesek Béla elnök
Most arról van szó, hogy a 7 millió helyett 7,5 millió finanszírozási elıleget biztosít a
Katolikus Plébániának az önkormányzat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

13

50/2009.(XII.04.) PBH.
Szanki Római Katolikus Plébánia részére
finanszírozási elıleg biztosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy Szanki Római Katolikus Plébánia részére finanszírozási elıleg
biztosításáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
7. Elıterjesztés költségvetési rendeletben átcsoportosítás engedélyezésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla elnök
Megkérdezte, hogy polgármester úrnak van-e kiegészítése.
Patkós Zsolt polgármester
Nem volt kiegészítése.
Besesek Béla elnök
Ez formalitás, a szociális feladaton belüli átcsoportosítás, a végösszeget nem változtatja, belsı
átcsoportosításról van szó.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.

PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
51/2009.(XII.04.) PBH.
Költségvetési rendeletben
átcsoportosítás engedélyezésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a költségvetési rendeletben átcsoportosítás engedélyezésérıl szóló
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
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NAPIREND
8. Elıterjesztés pályázat benyújtására a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételre
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Besesek Béla elnök
Megkérte polgármester urat, hogy a napirendrıl tájékoztassa a bizottságot.
Patkós Zsolt polgármester
A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában egy tanuló
kíván részt venni. A bizottság támogatását kéri ahhoz, hogy a tanuló középiskolai
tanulmányaihoz havonta 6000 Ft tanulmányi ösztöndíjat nyújtson az önkormányzat a
tanulónak 5 évig, minden évben 10 hónapra, az elızı évek gyakorlatának megfelelıen.
Besesek Béla elnök
Támogatja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait..
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
52/2009.(XII.04.) PBH.
Arany János Tehetséggondozó Programba
pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjába egy tanuló pályázatát támogassa, és a program idıtartama alatt, 5 évig, évente 10
x 6000,-Ft ösztöndíjat biztosítson a tanulónak.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
9. Egyéb kérdések
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a bizottságot, hogy a DÉMÁSZ elkészíttette a terveket a településünkön lévı
közvilágítási hálózat fejlesztésére. A kivitelezés ez év végén vagy jövı év elején megtörténik.
A település fı utcáján teljes mértékben lecserélik a közvilágítást, egységes 100 wattos nátrium
lámpákat fognak felszerelni. Ez az útügyi szabványok szerinti megvilágítást teszi lehetıvé,
2,45 méteres karokon, be fog lógni és rá fog világítani az úttestre. Nagyobb fénye lesz, mint a
mostani világításnak. A Szép utcai és a Zsigmondy utcai közvilágítás teljes egészében
felújításra kerül. Árajánlatot kért még arra, hogy a lámpaszaporítás milyen költséggel járna az
iskola és a játszótér melletti részen. A Béke utcáról leszerelt lámpákat a mellékutcák hibáinak
javítására fogják felhasználni.
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Átalakításra, beállításra került a parkban és az iskolában a kamera rendszer. Az iskolában
három kamera van, a fıbejáratnál, a szárnyépület bejáratánál és a kerékpártárolónál. A HalasiBéke utcák keresztezıdésénél is fel van szerelve a kamera. A rögzítı berendezés el van zárva.
A felvételek 8 napig vannak meg, utána folyamatosan felülíródik a winchester. A kamera
rendszer bıvítése szükséges lenne az anyagi lehetıségek függvényében.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 10 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök

16

