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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. február 2-án 1430 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor biz. tag
Vincze Jánosné jegyzı
Csertı István képviselı
Mucsi László képviselı
Nyerges Zoltán képviselı
Varga Ferencné képviselı
Oláh László OMSB tag
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. Elıterjesztés a közétkeztetés szolgáltatási díjának 8 %-os mértékő nyersanyag és 4 %-os
mértékő rezsi költség emelésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Elıterjesztés a közétkeztetés szolgáltatási díjának 8 %-os mértékő nyersanyag és 4 %-os
mértékő rezsi költség emelésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Megkérdezte, hogy van-e kiegészítése jegyzı asszonynak az írásban kiadott elıterjesztéshez.
Vincze Jánosné jegyzı
A SULI-HOST KFT. szerzıdés szerint minden év január 1-jétıl javasol emelést, de közös
megegyezés után a február 1-jétıl történı emelést el tudják fogadni, ezért ez az idıpont
szerepel az elıterjesztésben. Ezek után lehet intézményi térítési díjakat számolni, és március
1-jétıl tudjuk az emelést átvezetni a rendeleteinken.
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Besesek Béla elnök
Az a kérdés, hogy a 8 %-os nyersanyagnorma emelés a kéthavi csúsztatás miatt reális-e. A
szerzıdésben az van, hogy a KSH által közzétett hivatalos inflációs mértékben lehet emelni az
árat, ez 4 % körül van. Az elıterjesztésben szereplı százalék ennek a duplája. Nagyon magas
étkezési díjak jönnek ki ÁFÁ-val együtt.
Vincze Jánosné jegyzı
Tavaly volt arról szó, hogy egy kicsit nagyobb mértékő emelést kell beiktatni, hogy minıségi
javulás legyen.
Besesek Béla elnök
Az iskolában megfelelı minıségő étkeztetés volt, ennek a fenntartása természetes lenne, és
nem kellene külön dotálni.
Vincze Jánosné jegyzı
A szülık a nyersanyag költség nettó árát fizetik meg, rezsit nem fizet a szülı.
Besesek Béla elnök
A rezsit ki fizeti meg?
Vincze Jánosné jegyzı
Az önkormányzat.
Besesek Béla elnök
A nyersanyag árát + ÁFÁ-t fizeti a szülı, a rezsit + ÁFÁ-t az önkormányzat fizeti?
Vincze Jánosné jegyzı
Igen. Nem kell a szülınek az egészet kifizetni. Egyébként nagyon kevesen fizetnek az
ebédért, mert sok az ingyen és az 50 %-os kedvezménnyel étkezı.
Varga Ferencné képviselı
Hányan fizetnek térítési díjat az étkezésért?
Mucsi László képviselı
Az iskolában 180 gyerek étkezik, ebbıl 80 fı ingyenesen étkezik, 50 fı 50 %-os térítési díjat
fizet, tehát 130 fı a kedvezményezett és csak 50 fı fizet teljes árat.
Besesek Béla elnök
Az áremelés szempontjából ennek nincs jelentısége.
Vincze Jánosné jegyzı
A rezsit fizeti az önkormányzat, ez 4 %-kal, a nyersanyagot a szülı, amelynek ára pedig 8 %kal emelkedne. A felnıtt étkezı megfizeti a rezsit is.
Patkós Zsolt polgármester megérkezett az ülésre.
Patkós Zsolt polgármester
A javasolt emelés mértéke átlagban 6 %-os, nem január 1-jétıl, mint ahogy a szerzıdésben
benne van, az infláció mértéke közel 5 %. Szerettünk volna egy kis minıségi változást,
például az óvodában a gyerekek tízóraira ne kocka, hanem kenhetı margarint kapjanak. E két
ok miatt van az inflációs mérték fölötti + 1 %. A rezsiköltség az önkormányzatot terhelı
kiadás, ezért van az emelés mértéke megbontva.
Besesek Béla elnök
Ettıl eltekintve ez az emelés most a szerzıdés és az infláció feletti mértékő. Felhívja a
figyelmet arra, hogy ebbıl ne legyen rendszer, nem tudja az emelést elfogadni.
Patkós Zsolt polgármester
Alternatív javaslata szerint legyen az emelés a nyersanyag vonatkozásában 7 %-os, a rezsit
illetıen pedig maradjon a 4 %.
Besesek Béla elnök
Ezt a javaslatot el tudja fogadni. A jövıbeni emelésekrıl tekintettel kell lenni a szerzıdésre.
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Patkós Zsolt polgármester
A közbeszerzés szerint az áremelkedést január 1-jétıl kell bevezetni.
Besesek Béla elnök
Ha nem január 1-jétıl, hanem több hónap csúszással történik meg az emelés, akkor indokolt
annyival az infláció fölötti emelés.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet azzal a módosítással, hogy a nyersanyagköltség emelése 7 %-os legyen.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
5/2010.(II.02.) PBH.
Közétkeztetés szolgáltatási díjának emelésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a közétkeztetés szolgáltatási díjának 7 %-os mértékő nyersanyag
és 4 %-os mértékő rezsi költség emelését fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése

NAPIREND
2. Egyéb kérdések
Tabajdi Gábor biz. tag
A hó eltakarításra tervezett összeg fedezi-e a felmerült költségeket?
Patkós Zsolt polgármester
Összegészében igen, mert az utak, hidak karbantartására 1 millió forint volt tervezve. A
vállalkozó még nem adta le a januári számláját, nem tudjuk, hogy mennyi lesz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 15 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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