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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. április 13-án 13 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme 
Jelen vannak: Besesek Béla elnök  
 Somogyi Gizella és 
 Tabajdi Gábor bizottsági tagok 
 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 mind a 3 fı jelen van.  
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság azzal a 
kiegészítéssel, hogy 4. napirendi pontban a HALASVÍZ KFT. használatában lévı ingatlanok 
tulajdonjogának rendezésérıl szóló és 5. napirendi pontban a bölcsıdék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése címő pályázatról szóló elıterjesztést tárgyalja meg. 
A bizottság egyetértett a napirendi pontok felvételével, 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 intézménye  
    2010. évi költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) rendelet módosításáról  
    (ülés elıtt kerül kiosztásra) 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat közbeszerzési tervére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
3. Elıterjesztés ideiglenes iparőzési adó mértékének mérséklésérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
 
4. Elıterjesztés a HALASVÍZ KFT. használatában lévı ingatlanok tulajdonjogának 
    rendezésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
5. Elıterjesztés bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése címő  
    pályázatról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
6. Egyéb kérdések 
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NAPIREND 
1. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézménye  
    2010. évi költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) rendelet módosításáról  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Besesek Béla elnök 
A rendelet-módosítás kiosztós anyag volt, kérte polgármester urat, hogy indokolja az 
elıterjesztést. 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetési rendelet módosításának oka, hogy három sikeres pályázatunk van (DAOP és 
két KEOP pályázat), amelyeknek szerepelnie kell a költségvetésben, csak ennek teljesülése 
után lehet a támogatási szerzıdést megkötni. 
A költségvetési egyensúly biztosítása miatt a tavalyi évi szintre emeltük az iparőzési adóból 
származó bevételt, megemeltük a gépjármőadót 10 millió forinttal és az ingatlanok 
értékesítésébıl származó bevételeket 20 millió forinttal állítottuk be a költségvetésbe bevételi 
oldalon.  
Tárgyalásokat kezdtünk a számlavezetı pénzintézettel, hogy hosszú távú hitelkonstrukciót 
tudjunk biztosítani a felmerülı és a költségvetésbıl nem finanszírozható pályázatok 
önerejéhez. A költségvetési egyensúlyt meg kell teremtenünk. Hosszú távon a KEOP-os 
pályázatok esetében az energia megtakarításból tudjuk finanszírozni az önerıt. 
Összhangban áll a költségvetési rendelettel, hogy a pályázatok önerejét fejlesztési hitelbıl 
biztosítjuk. A hosszú távú hitel felvételéig a folyószámlahitel áll rendelkezésre. 
Besesek Béla elnök 
Ha az iparőzési adó, a gépjármőadó és ingatlan értékesítésbıl származó bevételek 
realizálódnak, akkor nem kerül sor hitelfelvételre, a folyószámlahitel biztosíték, hogy 
mindenképpen rendelkezésre álljon a fedezet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha a bevételek realizálódnak, akkor igen. 
Azért kell ellentételeznünk bevételekkel a költségvetési kiadásainkat, mert ha eldıl a 
kezdetekkor, hogy hitelbıl szeretnénk megvalósítani, akkor a támogatási szerzıdés 
aláírásához a hitelszerzıdést - mint fedezetet – mellékelni kell. 
Besesek Béla elnök 
Elfogadhatónak tartja és támogatja a rendelet-módosítást. 
Tabajdi Gábor biz. tag 
A legnagyobb pályázat (Szank-Jászszentlászló út) lefutási ideje ideális esetben mikor 
valósulhat meg? 
Patkós Zsolt polgármester 
Közbeszerzési eljárás lefutási ideje legalább két hónap, ezért a jövı héten rendkívüli ülést kell 
tartani, mert el kell indítani. A közbeszerzési értesítıben történı megjelenéstıl 60 napot kell 
várni, hogy pályázzanak rá, 20 nap van a szerzıdéskötésre. Ez mind tolja a megvalósítás 
idejét. Ha október 1-jéig nem tud megvalósulni, akkor majd csak a következı évben. 
Somogyi Gizella biz. tag 
Miért nem egyeznek az összegek a költségvetésben és a közbeszerzési tervben? 
Patkós Zsolt polgármester 
A közbeszerzési eljárásban csak az építés költségei szerepelhetnek, az egyéb költségek 
(könyvelı, könyvvizsgáló, mőszaki ellenır, közbeszerzés díja) nem lehetnek benne, nem 
része a közbeszerzési építési beruházásnak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet az elıterjesztés szerint. 
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PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
11/2010.(IV.13.) PBH. 
Költségvetési rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló 
5/2010.(II.23.) rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet az elıterjesztés szerint 
fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat közbeszerzési tervére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Besesek Béla elnök 
Átadta a szót polgármester úrnak. 
Patkós Zsolt polgármester 
A rendelkezésünkre álló adatok alapján készítettük el a közbeszerzési tervet. Azóta változás 
történt, a háziorvosi rendelık komplex fejlesztését törölni kell. Részben formai, részben 
tartalmi okok miatt kizárták volna a pályázatunkat, amivel nem értettünk egyet, fellebbeztünk 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, választ még nem kaptunk, de valószínőleg forráshiány 
miatt egyébként is elutasítanák. Ezért javasolta a közbeszerzési terv utolsó sorának törlését. 
Tájékoztatta a bizottságot, hogy hétfın megérkezett az értesítés arról, hogy a mővelıdési ház 
felújítására 45 millió forintot nyertünk, integrált közösségi tér kialakítására, amelynek egy 
része az építés beruházás, a felújítás költsége, másik része pedig infrastrukturális ellátás, 
padokkal, székekkel, konyhai eszközökkel történı felszerelést jelent. Errıl a következı 
képviselı-testületi ülésen lesz szó. Most nem javasolta ezzel a közbeszerzési terv módosítását. 
Besesek Béla elnök 
Az elıterjesztésben benne van, hogy a közbeszerzési terv a jelen ismeretekre épül, és 
évközben bármikor változhat. Az elsı változás a mővelıdési ház lesz.  
Az irányadó eljárás mindenütt egyszerő eljárásrend, ez mit jelent? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Azt, hogy nyílt és hirdetmény útján. 
Patkós Zsolt polgármester 
A közbeszerzésben megszőnt az a lehetıség, ami 2009. március 31-ig fönnállt, hogy három 
meghívott pályázóval történjen hirdetmény nélküli közbeszerzés. Innentıl kezdve, amely 
építés beruházás vagy eszközbeszerzés eléri a közbeszerzési értékhatárt, meg kell jelentetni 
közbeszerzési értesítıben. 15 millió forintot meghaladó építés vagy 8 millió forintot 
meghaladó eszközbeszerzés esetében mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak. 
Tabajdi Gábor biz. tag 
Melyik pályázathoz hány százalékos önrész szükséges? 
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Patkós Zsolt polgármester 
A jelenlegi ismeretek alapján tud információt nyújtani, ha megjelenik ebben az évben vagy 
jövıre az Önerı Alapra vonatkozó rendelet, amely a 2010-ben megvalósuló pályázatok 
esetében önerı kiegészítést fog biztosítani, így az önerı mértékét módosítani fogja. 
Bízunk benne, hogy ezek a pályázatok jövıre kevesebb önrészt fognak tartalmazni. 
Jelenleg építés beruházás esetében a külterületi út felújítása (Szank-Jászszentlászló összekötı 
út) 10 %-os önrészt igényel. 
A KEOP-os négy pályázat (energia racionalizáció) átlagosan 31 % önerıt igényel, 45-48 
millió körüli, amely reméljük, hogy felezıdni fog az Önerı Alap pályázatból. Egyben 
szeretnénk kompletten közbeszereztetni a négy intézményt (bentlakásos otthon, tekecsarnok, 
óvoda, iskola). A számítások szerint energia megtakarításból 6-7 év alatt térül meg a 
beruházás, önmagát fogja finanszírozni. 
Az iskola infrastrukturális fejlesztése tekintetében 7,9 millió forint a támogatás, a fejlesztés 25 
%-os ÁFÁ-ja a mi költségünk, melynek összege 1.975 e Ft. 
Meghívta a képviselı-testület ülésére Terbe Zoltánt, Kiskunmajsa város polgármesterét, hogy 
tájékoztatást nyújtson arról, hogy Majsával közösen szeretnénk egy kistérségi energetikai 
pályázatot, amelyben az energia megtakarítás a cél, a geotermikus és a biogáz üzem 
kialakítása a legfontosabb. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
12/2010.(IV.13.) PBH. 
Közbeszerzési tervrıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét az 
elıterjesztés szerint fogadja el azzal a módosítással, hogy a háziorvosi rendelık komplex 
fejlesztését törölni kell. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés ideiglenes iparőzési adó mértékének mérséklésérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
   (Kérelem a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A képviselı-testület helyi rendeletben szabályozta az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési 
tevékenység mértékét. A törvény szerint a piacozó vásári tevékenységnél naptári naponként 
legfeljebb 1000 Ft az adó mértéke. Nálunk is 1000 Ft kb. 14-15 éve. A képviselı-testületnek 
lehetısége van a módosításra. A piaci árusok kérelemmel fordultak a képviselı-testülethez, 
hogy csökkentse a mértéket, mert helypénzt is fizetnek, nagyon keveset árulnak itt, ezt 
minden egyes alkalommal meg kell, hogy fizessék. Eddig nem nagyon fizettek. Aki fizetett, 
szóvá tette, hogy mindenkinek kell fizetni. A helypénzszedınek elmondta, hogy mindenkinek 
adjon csekket. Ezután érkezett a kérelem. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Jegyzı asszonynak, mint a helyi adóhatóság vezetıjének már elıbb kellett volna ezt az adót 
kivetni, ha nem fizettek. A képviselı-testület az alacsony árbevétellel rendelkezı 
ıstermelıknek (2,5 millió forint adóalapig) mentességet adott. Tehát aki a saját áruját árulja, 
arra az ideiglenes iparőzési adó fizetési kötelezettség nem vonatkozik. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Csak a kiskereskedıknek kell ideiglenes iparőzési adót fizetni. Az ideiglenes iparőzési adó 
csökkentését a piacon áruló kiskereskedık kérték, akik a piacra kitelepülnek szerdán és 
szombaton. Nem csak a piacon folyik ilyen tevékenység, hanem a mővelıdési házban is 
szoktak kereskedık árulni, az ország minden tájáról jönnek, nekik is odaadjuk az 1000 Ft-os 
csekkeket, mindenki befizeti, senki még szóvá nem tette, hogy sok az 1000 Ft. İk 
alkalmanként, ritkán jönnek, a piaci árusok pedig ha minden szombaton, akkor havonta 4000 
Ft-ot fizetnek. 
Besesek Béla elnök 
Aki a kultúrházban árul, fizet még valamit ezen kívül? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen, nem helypénzt fizet, mint a piacon, hanem bérleti díjat, ennek összege magasabb, mint a 
helypénz. 
Besesek Béla elnök 
A község lakosságának mi az érdeke, fontos-e az, hogy a piacon ezek az árusok 
megjelenjenek minél nagyobb számban, van-e rá igény? Ha igen, akkor meggondolandó a 
csökkentés.  
Patkós Zsolt polgármester 
Ha a lakosságnak igénye van rá, akkor vásárol. A lakossági vásárlás el tudja tartani a 
kereskedıt és meg tudja fizetni az iparőzési adót. Ha nincs igény rá, kevés a vásárlás, kicsi a 
forgalom, akkor nem fog itt árulni. 
Besesek Béla elnök 
Megoldja magát ez a probléma akkor is, ha nem csökkentünk az iparőzési adón. Ha van 
bevétel, akkor jönnek, ha nincs, akkor nem jönnek. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Egyre kevesebb árus van. A vásározó tevékenység teljesen megszőnt. Szeretné is javasolni a 
képviselı-testületnek, hogy jövı évtıl törölje el a vásárt, csak a búcsúvásár maradjon meg, 
mert ennek nincs értelme, hogy kimegy a helypénzszedı, kirendeljük az állatorvost, kimegy 
az ENAR felelıs és nincs senki. 
Patkós Zsolt polgármester 
Mi ezért fizetünk. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Bevétel nincs belıle csak kiadás. Ez a vásárra vonatkozik, piacon még valamennyien vannak. 
Besesek Béla elnök 
Az ideiglenes iparőzési adó fizetési kötelezettség vonatkozik a zöldség árusokra is? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Konkrét esetben a zöldség árus megosztott iparőzési adót fizet, olyan nagy tételben 
kereskedik, hogy több településen megjelenik. 
Somogyi Gizella biz. tag 
Szerinte a helyi vállalkozók üzleteiben hasonló dolgokat lehet vásárolni, ezért nem tartja 
indokoltnak az ideiglenes iparőzési adó csökkentést, mert a helyi kiskereskedık rovására 
történne. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha a piacon áruló vállalkozónak esetenként többletlehetıséget biztosítunk, ellentétben a helyi 
szinten mőködı vállalkozóktól viszont a forgalmuk után megkérjük az iparőzési adót. 
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Javasolja, hogy maradjon az iparőzési adó mértéke, szabályozza a piac, ha van igény rá, van 
fizetıképes kereslet, akkor jönni fognak az árusok, ellenkezı esetben teljesen fölösleges. 
Besesek Béla elnök 
Egyetért. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Azért hozta a bizottság ülésére, hogy a bizottság javaslata alapján vagy elıkészíti a rendelet-
módosítást, vagy választ írunk a kérelemre. 
Somogyi Gizella biz. tag 
Véleménye szerint ne csökkenjen az ideiglenes iparőzési adó mértéke, azokra való tekintettel, 
akik ebbıl élnek meg itt Szankon. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel, hogy ne csökkenjen 
az ideiglenes iparőzési adó mértéke. 
 
PB 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta: 
 
13/2010.(IV.13.) PBH. 
Ideiglenes iparőzési adó csökkentésérıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy ne adjon helyt a piacon áruló kiskereskedık ideiglenes iparőzési 
adó csökkentésére vonatkozó kérelmének. Az ideiglenes iparőzési adó mértéke maradjon 
változatlan, ne módosítsa az önkormányzati rendeletet a képviselı-testület. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés a HALASVÍZ KFT. használatában lévı ingatlanok tulajdonjogának 
    rendezésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Besesek Béla elnök 
A HALASVÍZ KFT. kérte az önkormányzatunk tulajdonában lévı ingatlan átadását 
térítésmentesen. Korábban azt a választ adtuk, hogy ehhez nem járulunk hozzá. Most az 
ügyvédjük küldött egy levelet az önkormányzatnak, amelyben azt közli, hogy elıkerült egy 
olyan irat, amely szerint ez a térítésmentes átadás önkormányzatunk részérıl is megtörtént 
már korábban. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Egy megállapodást kellene a polgármester úrnak aláírni a képviselı-testület 
felhatalmazásával, amely annak elismerésérıl szól, hogy a földhivatali ügyintézés elmaradt, 
ezért nem jött létre a tulajdonjog bejegyzés. 
Besesek Béla elnök 
Szerinte az anyagból nem látja egyértelmően bizonyítottnak, hogy az átadás valóban 
megtörtént. Van egy apport lista, az eszközök és ingatlanok átadásáról, minden aláírás 
pecséttel ellátott, és a mi községünknél a pecsét hiányzik. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Polgármesteri aláírással hiteles. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ügyvéd ellenjegyezte. 
Besesek Béla elnök 
Ezt ügyvédtıl meg kell kérdezni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A társasági szerzıdésnek része, hogy az apport listával a tagok hozzájárulnak a tulajdonnak az 
átadásához. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az apport lista a társasági szerzıdés melléklete. 
Patkós Zsolt polgármester 
A társasági szerzıdést aláírták, amikor kft-vé alakult, ebbe az önkormányzatok beapportálták 
az ingatlanokat.  
Vincze Jánosné jegyzı 
Ez a szerzıdés 1999-ben kelt. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ebbıl a szerzıdésbıl nem található az irattárunkban egy példány sem, most küldte meg az 
ügyvédnı. 
Besesek Béla elnök 
A képviselık nem kaptak a társasági szerzıdésbıl. Ezt nem lehet megtámadni bíróságon? 
Képviselı-testületi döntés nincs róla? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem lehet megtámadni bíróságon, az önkormányzat képviseletében a polgármester aláírta, a 
közokirat érvényes. 
Besesek Béla elnök 
Szerinte le kell venni napirendrıl, még egyelıre ne történjen meg a megállapodás aláírása. 
További információkat kért az ügyrıl, ügyvédet is meg kell kérdezni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzat beapportálta 1999-ben a tulajdonrészét a Kft-be, 2000-ben pedig a 
HALASVÍZ KFT-ben lévı üzletrészét értékesítette az önkormányzat névértéken, 800 e Ft-ért 
Kiskunhalasnak. Azt nem tudja, hogy errıl a képviselı-testületnek milyen formában volt 
akkor tudomása. Az egyértelmő, hogyha 1999-ben az önkormányzat beapportálta a tulajdonát 
a Kft-be, és utána az üzletrészét értékesítette, akkor nincs tulajdona sem az ingóságban, sem 
az ingatlanban. 
Besesek Béla elnök 
Ez úgy történhetett, hogy az állami tulajdonban lévı cégeket fölosztották, vagy átadták 
önkormányzatoknak bizonyos tulajdoni arányban (lakosság arányos), és ez jelenthette 
számunkra a 800 e Ft-ot. Ezt adtuk el.  
Vincze Jánosné jegyzı 
Földhivatalnál nincs átvezetve, ami már megtörtént, errıl van szó. 
Besesek Béla elnök 
Kérdezzünk meg jogászt, hogy mi itt a helyzet, van-e keresnivalónk. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy kövessük nyomon az eseményeket, mi, hogyan történt, utána kell nézni a 
dolgoknak. Javasolta, hogy vegye le most a képviselı-testület napirendrıl ezt a kérdést, és a 
Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg a következı rendkívüli ülésen ezt a napirendet is, annak 
fényében, hogy milyen jogi szakvélemény születik, és mit tudunk még föllelni az apport 
jogalapjaként. 
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Besesek Béla elnök 
Egyetért. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel, hogy a napirendi 
pontot a képviselı-testület a következı ülésén tárgyalja, vegye le napirendrıl. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
14/2010.(IV.13.) PBH. 
HALASVÍZ KFT. használatában lévı ingatlanok 
tulajdonjogának rendezésérıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a HALASVÍZ KFT. használatában lévı ingatlanok 
tulajdonjogának rendezésérıl szóló napirendi pontot vegye le a mai ülés napirendjérıl és a 
következı ülésen tárgyalja. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése címő  
    pályázatról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A korábbi határozatot módosítani kell, amely arról szól, hogy a 7,9 milliós támogatás mellé a 
szükséges, 25 %-os mértékő önrészt biztosítjuk, mert csökkentett mértékő támogatást 
kaptunk, nem annyit, amennyit szerettünk volna. 
 
Besesek Béla elnök 
A határozatban az van, hogy a beruházás bruttó összköltségét a képviselı-testület a 2010. évi 
költségvetésben a felhalmozási kiadások elıirányzata között a bevételi többletek terhére 
biztosítja. 
 
Nagy Klára fıtanácsos 
A bruttó összköltséget kell biztosítani kiadási oldalon, mert a pályázat utófinanszírozott. A 
bevételi többlet kétfelé bontódik, az egyik része a támogatás, amit kapunk, valamint a 
szükséges önrész. Ez a mondat jól van így, máskor is így volt benne. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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15/2010.(IV.13.) PBH. 
Bölcsıdék és közoktatási intézmények  
infrastrukturális fejlesztése címő pályázatról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 
címő pályázatról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Besesek Béla PB elnök 
 
 
NAPIREND 
6. Egyéb kérdések 
 
Nem volt. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 14 óra 20 perckor bezárta az ülést. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

   Besesek Béla 
        elnök 


