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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. március 9-én 13 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Somogyi Gizella és
Tabajdi Gábor bizottsági tagok
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Besesek Béla 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 …../2010..(….) önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézményei
2009. évi költségvetésérıl szóló 6/2009.(II.27.) rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés a Református Egyházközség részére finanszírozási elıleg biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézményei
2009. évi költségvetésérıl szóló 6/2009.(II.27.) rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla elnök
Megkérte a megbízott referens asszonyt, hogy terjessze elı a napirendet.
Nagy Klára fıtanácsos
Az elıirányzat módosítások a 2009. évi lekönyvelt teljesítési adatok alapján történtek. A
könyvelés mindig egy-másfél hónapos csúszásban van a tárgyidıszakhoz képest, teljességgel
a módosításra szoruló elıirányzatok ekkor váltak ismertté, ennek alapján készült ez az elég
hosszú elıterjesztés, amely minden szükséges módosítást a bevételek és a kiadások
tekintetében is számításba vett.
Somogyi Gizella biz. tag
Van-e még könyvelendı tétel?
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Nagy Klára fıtanácsos
Nincs. A beszámoló beadási határideje március 11-e, a rendeletmódosításokat a beszámoló
elıtt meg kell tenni.
Besesek Béla elnök
Akkor ez lesz a zárszámadáskori végleges állapot?
Nagy Klára fıtanácsos
Igen, ezek a 2009. évi végleges módosított elıirányzatok, a zárszámadás a teljesítési adatokat
is tartalmazza.
Besesek Béla elnök
Az iparőzési adó bevétel májusban végleges, ezt most lemódosítjuk, az a tétel nem biztos,
hogy végleges?
Nagy Klára fıtanácsos
Az iparőzési adó elıirányzatának a pénzügyi teljesítése, amit 2009. évben megkapott az
önkormányzat, ez szerepel itt. A teljesülési adat, az kb. 155 millió forint körüli összeg, ezt
nem ismertjük, hogy mi alapján kaptuk, egy részét szeptember 15-én utalták, a másik részét
december közepén feltöltésképpen. Ezzel az összeggel majd a május 31-ig beérkezı iparőzési
adóbevallással fognak elszámolni, az is elképzelhetı, hogy visszakéri. Most a számviteli
szabályok szerint ezt be kellett, hogy fizesse.
Besesek Béla elnök
Tehát a december végéig beérkezett iparőzési adó az le van könyvelve ezzel a módosítással,
és ha nem kérik vissza, akkor itt marad.
Nagy Klára fıtanácsos
Az iparőzési adó bevallásával számol el vele, ha visszaigénylendı összege van azzal
szemben, amit már befizetett, arról rendelkezhet úgy, hogy visszakéri, vagy úgy is, hogy a
2010. évbe beszámítja.
Besesek Béla elnök
Zárszámadás mikor lesz?
Nagy Klára fıtanácsos
Április 30-ig kell elkészíteni.
Besesek Béla elnök
Április 30-ig zárszámadás van, az iparőzési adó bevétel meg májusban válik véglegessé?
Nagy Klára fıtanácsos
Ez így van. Ha a nagy adózó május 31-én visszakér majd a 2009. évben befizetett iparőzési
adó elılegbıl, akkor ez azt fogja majd jelenteni, hogy a 2010-es iparőzési adó bevétel fog
csökkenni.
Besesek Béla elnök
Az iparőzési adó a mőködési bevételek között van?
Nagy Klára fıtanácsos
Igen, az sajátos mőködési bevétel.
Besesek Béla elnök
Ennek a következménye az, hogy az eredeti költségvetési rendeletben a mőködési bevételek
nem fedezik a mőködési kiadásokat, most a módosítás kapcsán ez megfordul és a mőködési
kiadások lényegesen kevesebbek a mőködési bevételeknél. Itt nem csak az iparőzési adó
szerepel, mert 71 milliós plusz van. Az eredeti tervezésnél a bevétel lényegesen alul tervezett,
a kiadás pedig majdnem teljesen pontos. Így nehéz év közben döntéseket hozni, mert azt
hisszük, hogy nincs forrás, közben meg van.
Nagy Klára fıtanácsos
A mőködési bevételeket igazából az iparőzési adó növelte meg jelentısen. A többi tételeknél
kisebb módosítások vannak, inkább csökkentések.
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Besesek Béla elnök
Az iparőzési adó bevétel 36 millióval több a tervezettnél, az összes bevétel módosítás pedig
71 millió.
Nagy Klára fıtanácsos
Ebben benne van a Vörösmarty utcára kapott támogatás is. Az önkormányzatnál a bevételek
változása összesen 71 millió Ft. Ebbıl az intézményi mőködési bevételek változása 1.686 e
Ft, az ÁMK-nál 350 e Ft, a sajátos mőködési bevételeknek nagyobb a változása az iparőzési
adó miatt, és a támogatási értékő mőködési bevételek is inkább csökkentek. Ami jelentıs
bevételi többlet az Idısek Klubja akadálymentesítésére az elnyert támogatásból elıleget
kaptunk a tavalyi évben, meg a Vörösmarty utcára az 52.500 e Ft-os támogatás is megérkezett
tavaly.
Besesek Béla elnök
Ez is mőködési bevételnek minısül, benne van a 71 millióban?
Nagy Klára fıtanácsos
Az önkormányzat bevételei változtak 71 millióval, és abban természetesen benne van.
Besesek Béla elnök
A 10. oldalon mi a bevételek között a felhalmozási céltartalék 6.614 e Ft, és ez változatlan?
Nagy Klára fıtanácsos
Az elızı évekrıl áthozott tartalék, ebben benne van a vízi közmő tartalék, meg a bérlakás
értékesítési tartalék.
Besesek Béla elnök
Ezt mind felhasználtuk a 2009. évben?
Nagy Klára fıtanácsos
Ezek elıirányzatok, azok között szerepel, a teljesítéseket majd a zárszámadás fogja mutatni.
Besesek Béla elnök
Nagyon részletes az anyag, nincs több kérdése.
Somogyi Gizella biz. tag
A traktorvásárlásra nem várható támogatás, vagy már megjött?
Nagy Klára fıtanácsos
A traktorvásárlás a helyi piac fejlesztése, játszótér bıvítése LEADER pályázat része,
ugyanolyan mértékő támogatás jár rá, mint a játszótérre. Azért szerepel külön, mert ezt a
tárgyi eszközök, gépek között kell nyilvántartani, a játszótéri eszközöket pedig az egyéb
építmények között.
Ellenırizték a beruházást, hibátlanul elszámoltunk a pályázattal, 60 napon belül várhatjuk a
pénzt.
Besesek Béla elnök
Sajnálatos, hogy sok csikk van eldobálva a játszótéren, pedig dohányozni is tilos.
Vincze Jánosné jegyzı
Felhívja a településırök figyelmét, hogy jobban figyeljenek oda.
Somogyi Gizella biz. tag
A 6. oldalon a fejlesztési kiadásoknál szerepel a településrendezési terv módosítás, errıl nem
hallott.
Besesek Béla elnök
Errıl szó volt, Szilberhorn Erzsébet volt itt, ez megtörtént.
Somogyi Gizella biz. tag
Itt sok tétel szerepel, és az egész 143.829 e Ft, a bevétel meg csak 75.471 e Ft. Ez azért van,
mert 2010-ben jönnek meg a támogatási pénzek. Könyvtári fejlesztés, számítógépek 3.284 e
Ft, ez támogatás nélkül valósult meg?
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Nagy Klára fıtanácsos
Ez TIOP pályázat, amely konzorcium keretében a kiskunhalasi könyvtár vezetésével valósult
meg, és ennek részeként kerültek beszerzésre a könyvtárba számítógépek és tárlók.
Somogyi Gizella biz. tag
Ennek a pénzügyi teljesítése megvan már?
Nagy Klára fıtanácsos
Elıleget kaptunk tavaly, az szerepel a bevételek között, a támogatás lehívása pedig most van
folyamatban.
Somogyi Gizella biz. tag
A bevételeknél környezetterhelési díj 800 e Ft volt betervezve, nem teljesül belıle semmi.
Nagy Klára fıtanácsos
Ezt a környezetterhelési díjat a szolgáltató számlázza a lakosság felé, és ez gyakorlatilag a
szennyvízbevételnek a része, nincs értelme külön nyilvántartani.
Somogyi Gizella biz. tag
Nem lehet azonos soron tervezni, hogy ne lógjon ki?
Nagy Klára fıtanácsos
De, ez már így történt a 2010. évi költségvetés tervezésénél.
Tabajdi Gábor biz. tag
A 7. oldalon a sportlétesítmények mőködési, fenntartási kiadásainál –1.356 e Ft van, ez mit
jelent?
Nagy Klára fıtanácsos
Ennek jelentıs része a gázszámla. Ezt az elızı évben nem kellett pénzügyileg teljesíteni, és
ezért lecsökkentettük. Részszámlákat fizetünk, az elszámoló számlát pedig utólag kapjuk
meg. Nem biztos, hogy idén ez több lesz, mert lehet, hogy ismét csak késıbb kapjuk meg az
elszámoló számlát, és áthúzódik a következı évre.
Somogyi Gizella biz. tag
A járdafelújításnak a kiadásai nem jelentkeztek még, a beruházó finanszírozta az anyagot?
Nagy Klára fıtanácsos
2010. január végén került teljesítésre, amikor a mőszaki átadás-átvétel is volt, a 2010-es
költségvetésben benne van. Bevételként a TEKI támogatásból elıleget kaptunk 2009. évben, a
támogatás többi része a napokban érkezett meg. Egy számlát fizettünk ki, az anyagokat a
vállalkozó vásárolta meg. Tavasszal a hibák kijavításra kerülnek.
Besesek Béla elnök
A költségvetést hogyan módosítja a beállított hitelfelvétel, a -48 millió Ft?
Nagy Klára fıtanácsos
Az eredeti költségvetésben a fejlesztéseknek a finanszírozására 48 millió forint fejlesztési
hitel került beállításra, ezt a hitelt nem vettük fel, ezért ez most lecsökkentésre került. Az
önkormányzat év végén az összesen 138 millió forintos folyószámla hitelkeretbıl 19 millió
forintot használt, ez szerepel elıirányzatként. Ahogy a bevételek érkeznek, úgy pótlódig
vissza. Ha a játszótér támogatása megérkezik, akkor teljesen visszapótlódik a hitelkeret.
Somogyi Gizella biz. tag
Van-e olyan pályázatos beruházás, aminek a folyósítása függıben van, valamilyen
kifogásolás miatt?
Nagy Klára fıtanácsos
Ilyen nincs. Olyan van, hogy a kifizetési kérelmeket benyújtottuk, ellenırzés van
folyamatban. Olyan is van, amit még nem nyújtottunk be idıhiány miatt, de most már az is
hamarosan megtörténik.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelettervezetet az elıterjesztés szerint.
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PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
9/2010.(III.09.) PBH.
Költségvetési 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 módosításáról szóló önkormányzati rendeletet az elıterjesztés szerint
fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
2. Elıterjesztés a Református Egyházközség részére finanszírozási elıleg biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Ez hasonló kérelem, mint korábban a Római Katolikus Plébániáé.
Nagy Klára fıtanácsos
A Református Egyházközségnek is van egy nyertes LEADER pályázata, amely
utófinanszírozású, ezt a fejlesztést az egyház nem tudja saját erıbıl kifizetni, a támogatás
csak úgy hívható le, ha a számlák kifizetésre kerültek és a kifizetést igazoló bizonylattal lehet
benyújtani kifizetési kérelmet és ehhez van szükségük a finanszírozási elılegre, hogy ezt meg
tudják tenni ugyanúgy, mint ahogy a Katolikus Egyházközségnek is.
Besesek Béla PB elnök
A Református Egyház nem tudja biztosítani a finanszírozást? A katolikusoknál az érsekség, a
felettes hatóság nyilatkozott, hogy nem tudják biztosítani, utána fordultak az
önkormányzathoz.
Vincze Jánosné jegyzı
Nincs olyan felsıbb szervük, mint a katolikusoknál, akiknek a jóváhagyása szükséges lenne a
döntésükhöz.
Besesek Béla elnök
Valami van, kell, hogy legyen.
Somogyi Gizella biz. tag
Biztos, hogy nincs 10 millió forintjuk erre, amikor a még nagyobb egyháznak, a
katolikusoknak sincs.
Tabajdi Gábor biz. tag
Mennyibe kerül az önkormányzatnak az elıleg biztosítása?
Nagy Klára fıtanácsos
Ha megérkeznek a támogatások, az iparőzési adó bevétel is itt maradna, a gépjármőadó
bevétel is megérkezik, akkor nem leszünk benne a hitelkeretben és saját bevételbıl tudnánk
biztosítani, akkor nem jelentıs. A jegybanki alapkamat + 1 %-on szoktuk a pénzeszközt
lekötni, akkor nem tudjuk lekötni, ettıl esünk el, ha hitelbıl történik az elıleg biztosítás,
akkor annyiba kerül, amennyit az önkormányzat fizet a hitel igénybevételéért.
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Besesek Béla elnök
Nem biztos, hogy saját bevételbıl tudjuk biztosítani, tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mit
vállalunk.
Tabajdi Gábor biz. tag
Mi történik akkor, ha nem kapják meg a támogatást december 31-ig?
Nagy Klára fıtanácsos
A Katolikus Egyháznál úgy készült el a szerzıdés, hogy a felújításnak be kell fejezıdnie
május 31-ig, mert június 1-30 között lehet benyújtani a kifizetési kérelmet, ha ez megtörténik,
akkor remélhetıleg december 31-ig megérkezik. Talán erre biztosíték, hogy már van
gyakorlatunk a LEADER pályázatok elszámolásában, és ehhez segítséget nyújtunk.
Somogyi Gizella biz. tag
Mind a két egyház esetében nagy kamatteherrıl van szó.
A Katolikus Egyház megkapja a finanszírozási elıleget, akkor a Református Egyháznak is
meg kell adni.
Nagy Klára fıtanácsos
Amit az önkormányzat vállal, az tulajdonképpen az egyházak támogatása. Nagy segítség az
egyházaknak, mert ha az önkormányzat ezt az elıleget nem nyújtja, akkor nem tudják a
felújítást megvalósítani és elesnek a pályázaton nyert pénzösszegtıl.
Besesek Béla elnök
A Katolikus Egyháznak és a Református Egyháznak is a finanszírozási elıleg biztosításával
az önkormányzat tulajdonképpen jelentıs támogatást nyújt. A Baptista Egyháznak is, amikor
szüksége lesz valamire, akkor az önkormányzat a jövıben nekik is nyújtson támogatást.
Somogyi Gizella biz. tag
Akkor az egyházak már 2010-ben ne kérjenek támogatást ezen kívül, ezt ki kell hangsúlyozni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
10/2010.(III.09.) PBH.
Református Egyházközség részére
finanszírozási elıleg biztosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Református Egyházközség részére finanszírozási elıleg
biztosításáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 14 órakor bezárta az ülést.
K. m. f.
Besesek Béla
elnök
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