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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. július 07-én 13 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterem
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
Tóth Viktória 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 napirendeket fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés .…./2010.(…..) önkormányzati rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
2. Elıterjesztés Egységes Óvoda-Bölcsöde személyi feltételeinek biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés a rendırség támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés belterületi földterület vételére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés az Olajbányász Horgászegyesület hitelfelvételéhez készfizetı kezesség
vállalásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés vízdíjnövekmény meghatározására a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító
Önkormányzati Társulásban
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
1. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Felkérte jegyzı asszonyt a rendelet-módosítás ismertetésére.
Vincze Jánosné jegyzı
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendeletet a képviselı-testület
legutóbb március 1-jei hatállyal módosította. Ebben a módosított rendeletben megállapította
az Idısek Otthona intézmény intézményi térítési díját.
A Kistérségi Szociális Intézmény elıterjesztése alapján lettek a havi és a napi térítési díjak
megállapítva. A napi díj 2.170,-Ft volt abban a rendeletben is, de a kerekítési szabályok miatt
65.100,-Ft a havidíj, nem 65.000,-Ft. Ezt szeretné kiigazíttatni március 1-jei hatállyal a
rendeletben, mert a kistérség a napidíjat veszi alapul és a 65.100,-Ft-ot alkalmazza. A
Kistérségi Szociális Intézmény ellenırzésekor derült ki a hiba, ezt senki nem vette észre.
A bizottság egyetértett a módosítással. A bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
25/2010.(VII.07.) PBH.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/2008.(III.25.) rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/2008 (III.25.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosítását az elıterjesztés szerint fogadja
el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
2. Elıterjesztés Egységes Óvoda-Bölcsıde személyi feltételeinek biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A létszámcsökkentésre ill. növelésre vonatkozó elıterjesztésrıl van szó az ÁMK
létszámkeretén belül. Egyrészrıl egy gondozói státusz létrehozásáról dönt a határozat, mert az
egységes óvoda-bölcsıde létrehozásához egy személyre szükség van, a másik oldalon, az
iskolában viszont a létszámcsökkenés indokolt az osztályok számának csökkenése miatt.
Igazgató asszony tájékoztatása alapján nem sikerült belsıleg megoldani a feladatváltozást.
Ezért lehetıséget kell biztosítani arra, hogy az intézmény vezetıje saját hatáskörben döntsön a
létszámcsökkentésrıl vagy pedig a feladatkörök csökkentésérıl.
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság ülésén két kiegészítés hangzott el:
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- A határozat-tervezet 2. pontjában az áll, hogy „1 gondozónıi álláshelyet kell biztosítani az
ÁMK közalkalmazotti létszámkeretein belül” ezt javasolja kiegészíteni azzal, hogy „2010.
szeptember 1-jétıl (0,33 fı).”Ez a statisztikai létszáma az éves fejlesztés idıarányos részének.
- A 3. pontban pedig az „1 tanító, tanár statisztikai létszám kerüljön csökkentésre” szövegrész
után javasolja zárójelbe beírni, hogy „(0,46 fı)”.
Nem tartalmi, de az értelmezés könnyítı javaslat is elıkerült, hogy a határozat-tervezet 2.
pontja 3 részre tagolódjon, a következık szerint:
- 3. pont legyen a „A képviselı-testület elrendeli…” kezdető szövegrész,
- 4. pont pedig onnan és úgy kezdıdjön, hogy „Az óvodai csoportok engedélyezett
létszámát…” a többi szövegrész változatlan.
Besesek Béla elnök
Tehát az iskolából nem megy át senki az óvodába, hanem egy gondozónıt felveszünk és egy
pedagógust elbocsátunk?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A kinevezés módosítást csak közös megegyezéssel lehet megtenni. Kettı olyan pedagógus
van, aki alkalmas lenne óvónıi munkára is, az egyik alsó tagozatos osztályfınök, viszi tovább
az osztályát, valamint a kompetencia alapú oktatáshoz a teljes képzést megkapta, a pályázat
szempontjából nem volna szerencsés, ha átmenne az óvodába. A másik pedagógusnak, akinek
van végzettsége, másfél éve van a nyugdíjig.
Mindkettıvel folytatott megbeszélést, egyik sem vállalta, hogy átmegy az óvodába.
Másik megoldás lehet, ha részmunkaidıs dolgozókat alkalmaz, vagy valakit elbocsájt. Az
alsós tanítók közül mindenkinek osztálya van, ill. egy pedagógus napközis státuszon van,
viszont védett, mert gyermekét egyedül neveli. Felsı tagozaton szakos tanítás folyik, ha
valakit elküld, akkor ellátatlan marad egy szak. Olyan helyzet is elıállhat, hogy egyik
pedagógus egészségi állapota miatt hosszabb táppénzre megy.
Besesek Béla elnök
A határozat-tervezetet pénzügyi szempontból elfogadhatónak tartja a módosításokkal,
kiegészítésekkel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a módosított
határozat-tervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
26/2010.(VII.07.) PBH.
Egységes Óvoda-Bölcsıde személyi feltételeinek biztosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az Egységes Óvoda-Bölcsıde személyi feltételeinek biztosításáról
szóló határozat-tervezetet az alábbi módosításokkal fogadja el:
A határozat
- 1. pontja: elıterjesztés szerint
- 2. pontját a következık szerint javasolja: „Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
a 15/2010.(II.23.) ÖH. számú határozatával 2010. szeptember 1-jétıl az Általános
Mővelıdési Központ keretei között egységes óvoda-bölcsıde intézményegység
létrehozásáról döntött.
Az egységes óvoda-bölcsıdében 4 csoport mőködését engedélyezi.
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Az egységes óvoda-bölcsıde csoport törvényes mőködéséhez 1 gondozónıi álláshelyet kell
biztosítani az ÁMK közalkalmazotti létszámkeretein belül 2010. szeptember 1-jétıl (0,33
fı).”
- 3. pontját a következık szerint javasolja: „A képviselı-testület elrendeli, hogy a Gy. Szabó
Béla Általános Iskolában a 23 fı közalkalmazotti álláshelybıl 1 tanító, tanár statisztikai
létszám kerüljön csökkentésre (0,46 fı). Az egységes óvoda-bölcsödében 1 gondozónıi
álláshely növekedést engedélyez.”
- 4. pontját a következık szerint javasolja. „Az óvodai csoportok engedélyezett létszámát és
közalkalmazotti álláshelyeit az alábbiak szerint határozza meg:
- 1 óvoda-bölcsıde csoport létszáma 20 fı, 1 óvodapedagógus, 1 gondozónı,
1 dajka,
- 3 óvoda csoport 3 x 25 fı, 5 óvodapedagógus, 3 dajka
- 1 óvodavezetı, 1 dajka
Összes gyermeklétszám: 95 fı
Összes közalkalmazotti létszám: 13 fı”
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
NAPIREND
3. Elıterjesztés a rendırség támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai terhére 80 e Ft-os támogatást javasolt a rendırség
támogatására. A határozat-tervezethez mellékelt megállapodás is errıl szól. Támogatást nem
kérhetnek és nem kaphatnak, mert nem tudnak vele elszámolni, kivéve az üzemanyag
támogatást. A rendırünknek szüksége lenne üzemanyagköltség térítésre, a támogatás egy évig
megoldaná a problémát.
Besesek Béla elnök
Az ez évi költségvetésünkben nincs benne a rendırség támogatása?
Patkós Zsolt polgármester
Nincs.
Nagy Klára fıtanácsos
Azért nincs benne, mert év eleje óta keresik a támogatás lehetıségét. Kiskunmajsai pénzügyes
kollégákkal egyeztetve ez a megállapodás látszik jónak.
Besesek Béla elnök
Legutóbbi pénzügyi támogatáskor azt mondta, hogy abban az esetben, ha lesz Szankon
rendır. Szankon rendır azóta sincs. Támogatási igény pedig van. Amikor rendıri jelenlétet
kérünk, akkor idejön egy busznyi rendır, sok szankit megbüntetnek, aztán elmennek és
továbbra sincs rendır a faluban, és kisebb lopások kivizsgálása esetén is szükséges volna a
rendıri jelenlét.
Vincze Jánosné jegyzı
Amikor intézkedni kell, a településırök jeleznek, kijönnek.
Tabajdi Gábor biz. tag
Lehet, hogy nem kellene intézkedni, ha mindig lenne itt rendır.
Patkós Zsolt polgármester
A diszkók alkalmával a településırökkel a rendır is itt van. Volt már jó néhány intézkedése
annak érdekében, hogy a nagyobb problémákat el tudjuk kerülni. Tavaly nem támogattuk a
rendırséget. Ez a 80 ezer forintos támogatás gesztus értékő. Ezek után hátha többet lesz itt a
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körzeti megbízott. A Kiskunmajsai Rendırırs állománya 2 fıvel nıtt, ez biztató lehet. Bízik
benne, hogy rövid idın belül lesz állandó rendıri jelenlét a községben.
Besesek Béla elnök
A támogatás mértéke nem rengeti meg a költségvetést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
27/2010.(VII.07.) PBH.
Rendırség támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a rendırség támogatásáról szóló határozat-tervezetet az
elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
4. Elıterjesztés belterületi földterület vételére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Miért kell utat vásárolni, nem lehet a Virág utca súlykorlátozását feloldani, vagy máshol
raktározni?
Vincze Jánosné jegyzı
Egy külföldi állampolgár más területet is megnézett, de ott is utat kellett volna kialakítani és
nem jött létre a tulajdonossal az egyezség. Ez a terület arra megfelelı, hogy a Virág utcára
lakóházat is építsen, be is tudjon járni, és megfelelı területe lesz a raktárépület építéséhez is.
Az elıterjesztésben szerepel, hogy a Virág utcában egy dupla telket megvásárolt egy külföldi
állampolgár. Az adásvétel már létre is jött, a tulajdonjog bejegyzés megtörtént. A Virág utcára
lakóházat szeretne építeni. A dupla telek végében egy hasonló nagyságú terület van egy
dőlıútra. Erre a területre raktárépületet szeretne építeni. A raktárépület megközelítése
azonban csak úgy lehetséges, ha az Arany János utca folytatásában lévı 1074/2 hrsz-ú útról
közelíti meg a telkét. A Virág utcára súlykorlátozás van elıírva, ott nem is tudna közlekedni.
Heti egy alkalommal kamion szállítana ide kisebb gépeket. Minden érintett szomszéddal
egyeztetés történt, ık is kérték, hogy a kamion ne a lakóházak között közlekedjen, hanem a
hátsó úton. Ahhoz, hogy itt elég széles utat ki lehessen alakítani, a sarki, Szudóczki Tiborék
telkébıl meg kell szélesíteni az utat. Összesen 360 m2-t kellene ahhoz vásárolni, hogy itt egy
közlekedésre alkalmas út létrejöhessen. A vételár 91.800,-Ft lenne, de ennek még vannak
egyéb költségei is.
Patkós Zsolt polgármester
A Virág utcáról történı balra kanyarodásnál az út nem akkora, mint amekkorának kellene,
hogy legyen, valamint a hátsó út sem. A rendezési terv nem egyezik a valósággal. Ezek a
területek zártkertek voltak, nem építési telkek. Az utcában lakókkal és a földmérıvel
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tárgyalásokat folytattak, és megegyeztek a területek átalakításáról. Az elıterjesztés egy olyan
egyezség alapján létrejött megoldás, amely azt biztosítja, hogy az építési telken ház és a hátsó
részen egy csarnok épülhessen. A hátsó részhez ki tudunk alakítani földutat és a Virág utca
nem lesz használva nagy gépjármővek által. Megígérte, hogy az útalapról gondoskodni fog.
Vincze Jánosné jegyzı
A határozat-tervezetet ki kell egészíteni, mert egyéb költségek is felmerülnek.
Patkós Zsolt polgármester
Szudóczki Tibortól veszünk ingatlant, hogy ki tudjuk alakítani az utat.
Vincze Jánosné jegyzı
Szemben, a másik oldalon, az Izsáki úton Somogyi György és családja lakik. Itt az út nagyon
keskeny és mély gödör van. Szudóczkiék nem is tudták pontosan, hogy hol van a
telekhatáruk.
Patkós Zsolt polgármester
Így is alig lesz meg a kellı távolság.
Besesek Béla elnök
Így már be tud fordulni egy kamion?
Patkós Zsolt polgármester
Igen. Nem lesz aszfaltos út.
Tabajdi Gábor biz. tag
Az önkormányzat fogja finanszírozni az út szélesítését?
Patkós Zsolt polgármester
Igen. Nekünk érdekünk, hogy egy vállalkozó itt letelepedjen.
Besesek Béla elnök
Mit akar itt raktározni a vállalkozó?
Patkós Zsolt polgármester
Kisgépeket, például főnyírókat. Hetente egyszer-kétszer fordul meg a kamion.
Vincze Jánosné jegyzı
Ebben a megoldásban az ott lakók megegyeztek.
Besesek Béla elnök
Összesen mennyibe kerülne ennek a költsége?
Vincze Jánosné jegyzı
A holland vállalkozó azt mondta, hogy az egyéb költségeket vállalja.
Patkós Zsolt polgármester
Azt ki lehet mondani, hogy az egyéb költségeket az önkormányzat nem vállalja. Felmerül
ügyvédi költség, a telekmegosztás költsége is.
Besesek Béla elnök
Mondjuk ki, hogy nem vállaljuk.
Miért nem mehet el a Virág utcán hetente két kamion?
Patkós Zsolt polgármester
A szomszéd abba nem egyezett bele, valamint a Virág utcán súlykorlátozás is van.
Besesek Béla elnök
Javasolta a határozat-tervezet kiegészítését azzal, hogy egyéb költségeket az önkormányzat
nem vállal.
Patkós Zsolt polgármester
Ezzel kiegészítjük a határozat 2. pontját. A 3. pontot javasolta kiegészíteni azzal, hogy
felhatalmazza a polgármestert a felmerülı egyéb költségekkel kapcsolatos tárgyalások
lefolytatására.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet a módosításokkal együtt.
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PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
28/2010.(VII.07.) PBH.
Ingatlanok vásárlásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a belterületi földterületek vásárlásáról szóló határozat-tervezetet
az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
- A határozat 2. pontja a következı mondattal egészüljön ki: „Egyéb költségeket az
önkormányzat nem vállal.”
- A határozat 3. pontja a következı mondattal egészüljön ki: „Felhatalmazza a polgármestert a
felmerülı egyéb költségekkel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.”
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
5. Elıterjesztés az Olajbányász Horgászegyesület hitelfelvételéhez készfizetı kezesség
vállalásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A készfizetı kezességvállalás arról szól, hogy az önkormányzat abban az esetben, hogyha az
Olajbányász Horgászegyesület nem tudja kifizetni a LEADER pályázatból és saját forrásaiból
a 34 millió forintos hitelt, akkor az önkormányzat átvállalná.
Önkormányzati területen történt a beruházás. Nyomon követtük a beruházás teljes
lebonyolítását és a pénzügyi elszámolás tekintetében is segítséget tudunk nyújtani. Július 31ig benyújtásra kerül a pénzügyi elszámolás, amely alapul szolgál a kifizetések tekintetében. A
Horgászegyesületnek nincs vagyona, nem tudják kire terhelni a kezességet, viszont a banknak
egy ilyen Horgászegyesület mögé állás elégséges.
Besesek Béla elnök
Nem kockázatos ez?
Patkós Zsolt polgármester
Van benne kockázat, a Horgászegyesület veszi fel a hitelt, ık fizetik a kamatot, ha csúszik a
hitel visszafizetése. Önkormányzati ingatlanon valósult meg a beruházás, amelyet 20 évre
bérbe adtunk a Horgászegyesületnek.
Besesek Béla elnök
Az önkormányzatnak semmiféle anyagi terhet ez nem jelent, csak akkor, ha az ellenırzéskor
valamit szabálytalannak tartanak, és nem fizetnek.
Patkós Zsolt polgármester
A folyamatnak részese az önkormányzat. Ez garancia arra, hogy minden szabályszerően, a
tervek alapján történt.
Tabajdi Gábor biz. tag
Hiányolja a tájékoztatást arról, hogyan áll ez a beruházás.
Patkós Zsolt polgármester
A LEADER pályázat megvalósítása a végéhez közeledik. A mőszaki átadás a jövı héten
hétfın 10 órától lesz.
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Menet közben problémák merültek fel, amelyeket megoldottak, ezért a pályázat
benyújtásának megfelelıen készült el a beruházás. További garanciát a mőszaki ellenır és a
felelıs mőszaki vezetı jelenti. A Horgászegyesület a tó megvalósítására 34 millió forintot
nyert és ennyi hitelt vesz föl.
A tómeder teljes mértékben ki van alakítva, fel van töltıdve, víz utánpótlás a Dong-éri
csatornából történik.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
29/2010.(VII.07.) PBH.
Olajbányász Horgászegyesület hitelfelvételéhez
készfizetı kezesség vállalásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az Olajbányász Horgászegyesület hitelfelvételéhez készfizetı
kezesség vállalásáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
6. Elıterjesztés vízdíjnövekmény meghatározására a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító
Önkormányzati Társulásban
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az ivóvíz minıség javítására jött létre ez a társulás. Márciusban elkészült a
megvalósíthatósági tanulmány az akkori szabályrendszer alapján. Ez Szank vonatkozásában
annyit jelentett, hogy kb. 6 millió forinttal kellett volna beszállnunk a fejlesztésbe. Ez az
elıterjesztés más számokat tartalmaz, mint a 2010. márciusi. Március 24-én a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség új szabályrendszert fogadott el, jelentısen megnövelte a fejlesztés
megvalósításához szükséges önkormányzati önrészt (szinte duplájára). Az új szabályrendszer
alapján a víz- és a szennyvízdíjnak az összes költsége a lakossági jövedelemhez képest 2,5-3
% között kell, hogy legyen. Szank község kedvezı helyzetben van, ezért minket büntetne ez a
kötelezés. Ha az egyéni vízmő fejlesztést kellene figyelembe vennünk, akkor 20,81 %-át
kellene biztosítani az önkormányzatnak. Ha szolidaritás elvő vízdíj növekményt vennénk
figyelembe, az 15,27 %-os önrész biztosítását jelenti. Az látszik ebbıl a két táblázatból, hogy
az 1.4. pontban a megítélhetı támogatás összegébıl ill. az 1.1. pontban a megítélhetı
támogatás összegébıl, hogy mintegy 5 %-os csökkenés lenne abban az esetben, ha
szolidaritás elvő vízdíj növekménnyel számolnánk. Ez azt jelenti, hogy 15 millió helyett 11
millió forint önrésszel kellene az önkormányzatnak beszállnia. Mivel a szabályrendszer büntet
bennünket, mert itt alacsony a víz- és a szennyvízdíj, ezért 2012-tıl kezdve már folyamatosan
növekvı vízdíj alap növekményt kellene beépíteni, tehát 2014-ben - amikor elıször kellene az
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amortizációt is beépíteni a vízdíjba – az idei évhez képest közel 90 Ft-tal nıne a vízdíj
összege. A szolidaritás elvő vízdíj növekmény 2014-tıl 59 Ft-tal növelné, 2040-ben pedig 126
Ft-tal növelné a jelenlegi 114 Ft-os díjat, ez egy kiszámíthatóbb, tervezhetıbb és semmiképp
nem a lakosság kizsákmányolását célzó fejlesztés lenne. Tehát a szolidaritás elvő vízdíj
növekmény az önkormányzat és a lakosság számára kedvezıbb lehetıség. Ha az
önkormányzat úgy dönt, akkor 2011. januártól kezdve már folyamatosan bevezetett
koncessziós díj összeggel biztosítható lenne az a 11 millió forintos önrész is. Az
önkormányzat a koncessziós díjban 2011-ben 30, 2012-ben 40, 2013-ban 50 Ft-os összegnek
a beépítésével tudná képezni a pályázati önrész alapját. További koncessziós díjak 2014-tıl
nem kerülnének beépítésre, viszont folyamatosan növekvı, a fejlesztéseket biztosító vízdíjat
lehetne szolidaritás elven biztosítani. A többi 11 település vonatkozásában is 10 település
kedvezıbben járna a szolidaritás elvő vízdíj növekménnyel.
Kérte a bizottságot, hogy támogassa a szolidaritás elvő vízdíjnövekmény bevezetésének a
lehetıségét és a társasági szerzıdésben történı módosítását.
Besesek Béla elnök
Az ÁFÁ-t vissza tudjuk igényelni?
Patkós Zsolt polgármester
Vissza fogjuk igényelni, nem is szeretnénk befizetni, mert e nélkül nem mőködik a dolog. A
Magyar Államkincstár eljárása nem egységes Bács-Kiskun és Csongrád megyében, közös
álláspontot kell kialakítani.
Besesek Béla elnök
A 12. oldalon ÁFA nélkül összesen 186 milliós fejlesztésünk van. A 7. pontban 26-27 milliós
rész van (közbeszerzés költségei, közbeszerzési tanácsadó költségei, közzétételi díj,
nyilvánosság biztosítása stb.).
Patkós Zsolt polgármester
A 27 millió forintból 12 millió forint tartalék, a többi egyéb költség.
Besesek Béla elnök
A mőszaki tartalékot is biztosan fel fogják használni.
Patkós Zsolt polgármester
Ebben a projektben 7 db közbeszerzést kell megvalósítani mindösszesen 20 millió forintból,
ebbıl csak a közzététel költsége 3,5 millió forint. A közbeszerzés költségei nagyon magasak.
Ebben az esetben a közbeszerzés költségei leszorítottak, 1 % alatt van. A mérnöki felügyelet
költsége 2,5 %. A projektmenedzsment költségeit 75 millióban lehetett volna meghatározni,
ehelyett lecsökkentettük 49 millióra, azért, hogy minél kevesebb költség terhelje az
önkormányzatokat.
Azt kell átgondolni, hogy olcsóbb-e a szolidaritás elvő vízdíjnövekmény rövid-, közép- és
hosszútávon. Számunkra kedvezıbb, mert kisebb önrészt igényel, nem terheli annyira a
lakosságot. A végleges dokumentációt szeptemberben hozza a képviselı-testület elé.
Besesek Béla elnök
A határozat-tervezet a szolidaritás elvő vízdíjnövekményt tartalmazza és a megállapodás
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Tabajdi Gábor biz. tag
A határozat-tervezet utolsó mondatrészében az áll, hogy valamennyi érintett településen
azonos mértékő vízdíjnövekményt állapítanak meg. Itt azonos, másik helyen egységes
mértékő szerepel.
Patkós Zsolt polgármester
Az 59 Ft-ot jelent minden településen.
Besesek Béla elnök
Nálunk viszonylag kis összegő fejlesztés valósul meg, és mindenkinek ugyanannyival
növekszik a vízdíja.
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Patkós Zsolt polgármester
Nekünk olcsóbb lesz szolidaritás elven fizetni.
Besesek Béla elnök
Ha a vízdíjat megemeljük az amortizációs költséggel, ezt el kell különíteni, és ha valamilyen
probléma keletkezik, nekünk semmibe se fog kerülni?
Patkós Zsolt polgármester
Így van. Ugyanúgy van a szeméttelep vonatkozásában. Ez a pályázónak kötelezettsége.
Besesek Béla elnök
Nem szimpatikus ez a dolog.
Patkós Zsolt polgármester
A regionális vízmő fejlesztés, kistérségi vízmő ellátás is felmerült korábban, ezt sikerült
elkerülni. Olyan társulásban vagyunk benne, ahol 11 hasonló település ugyanazt a célt akarja
megvalósítani. A korrekt elszámolás mindenkinek érdeke lesz, mindenkire vonatkozóan
azonos szabályrendszer szerint történik. Az Észak-Alföldön már elindult ez a fejlesztés, a
megvalósítás fázisában vannak. A Dél-Alföldön nem haladnak a települések a megvalósítás
felé, nem szabad megvárni, hogy még egyszer megváltozzon a szabályrendszer. Jobb és más
megoldás nincs. Az nem alternatíva, hogy mi önállóan elkezdünk fejleszteni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
30/2010.(VII.07.) PBH.
Vízdíjnövekmény meghatározásáról a
„Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásban
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Vízdíjnövekmény meghatározásáról szóló határozat-tervezetet a
„Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásban az elıterjesztés szerint
fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 15 30órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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