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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. szeptember 28-án 9 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterem
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor és
Somogyi Gizella bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
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 napirendeket fogadta el:
NAPIREND
1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2010. elsı félévi helyzetérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés …../2010..(….) önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézményei
2010. évi költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés a Szanki Bertóti Vadásztársaság támogatás kérésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2010. elsı félévi helyzetérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Megkérdezte, hogy polgármester úr kívánja-e kiegészíteni az elıterjesztést.
Patkós Zsolt polgármester
Nem kívánta kiegészíteni az írásban kiadott elıterjesztést.
Somogyi Gizella biz. tag
Hiba van az elıterjesztésben. A módosított elıirányzathoz az eredeti költségvetési adatok
vannak beírva.
Nagy Klára fıtanácsos
Ez igaz, adminisztratív hiba történt, az eredeti elıirányzat maradt benne. Délutánra a
képviselı-testület ülésére kijavítjuk.
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Besesek Béla elnök
Tehát a 493.220 helyett 878.941.
Nagy Klára fıtanácsos
Helyesen az adatok úgy alakulnak, hogy a mőködési bevételek 481.937 e Ft, a felhalmozási
bevételek 397.004 e Ft, a költségvetési fıösszeg 878.941 e Ft. A felhalmozási bevételbe
tartozik a fejlesztési célú támogatások összesen 11.013 e Ft, a támogatás értékő felhalmozási
bevételek 385.991 e Ft. Ebbıl a kettıbıl áll a felhalmozási bevétel, és ami marad az a
mőködési bevétel.
Somogyi Gizella biz. tag
21.947 e Ft a differencia a Polg.Hiv. és ÁMK kiadásainál a 10. oldalon 263.983 e Ft helyett
285.930 e Ft-nak kellene lennie.
Nagy Klára fıtanácsos
Az elıirányzatoknál ugyanannyi a bevétel, mint a kiadás, a teljesítés adatoknál ezek eltérnek.
A rendeletmódosítás az elıirányzatokat teszi helyre, ezek teljesítés adatok.
A 263.983 e Ft-ban szerepelnie kell a 9. oldalon a lap alján lévı Polgármesteri Hivatal
mőködési fenntartásai kiadásainak 145.754 e Ft, a 10. oldalon lévı ÁMK mőködési,
fenntartási kiadásainak 77.451 e Ft és a felhalmozási kiadások mindösszesen sornak, ami
40.778 e Ft. E három szám összege 263.983 e Ft.
Besesek Béla elnök
Az iparőzési adó bevétel teljesülése 44,71 %, a gépjármőadó bevétel teljesítése 35,42 %. Ez
arra utal, hogy negatív lesz a költségvetésünk, az eredetinél rosszabb lesz a helyzet. Az
önkormányzat és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 15 %-os túlteljesülése
szintén a költségvetés felborulását vetíti elıre. Viszonylag kis tétel a hulladékgazdálkodási
terv, de nem szerepelt a költségvetésben, ez plusz 650 e Ft-ba került. Ez mind azt mutatja,
hogy a költségvetés év végére nem lesz megnyugtató állapotban.
Az elsı félévi gazdálkodás kiegyensúlyozott, de amit elıre vetít, nem megnyugtató.
Patkós Zsolt polgármester
Az iparőzési adó tekintetében a gazdálkodás mindig is óvatosságra intett bennünket. A tavalyi
nagyon magas szintő teljesülés az idei évben jelentkezett problémaképpen. A legnagyobb
adófizetınk nem fog annyi iparőzési adót fizetni, mint a tavalyi évben. Ennek köszönhetı a
csökkenés, ami a tervhez képest prognosztizálható. Annak érdekében, hogy a pályázatokhoz
az önrészt tudjuk biztosítani, az iparőzési adót és az ingatlanok értékesítésébıl származó
bevételeket felemeltük.
Vincze Jánosné jegyzı
A hulladékgazdálkodási tervet tavaly beterveztük, tavaly döntött a testület róla, hogy
megrendeli, csak az idén valósult meg.
Nagy Klára fıtanácsos
Ha megnézzük a táblázatoknak a felhalmozásra vonatkozó részét, ez a 6. oldalon is
megtalálható, akkor a beruházások között látható a könyvtári szolgáltatások fejlesztése TIOP
pályázatra tervezésre került 4.082 e Ft, amelynek a kifizetése a tavalyi évben megtörtént. A
hulladékgazdálkodási terv és a buszmegálló létesítése valóban nem került elıirányzatként
tervezésre az eredeti költségvetésben, a következı rendelet-módosításkor a beruházások
elıirányzatán belül átcsoportosítható, mert erre nincs szükség. Tehát kiemelt elıirányzaton
belül van rá fedezet, költségvetési többletet nem igényel, csak a költségvetési rendeleten nem
került még átvezetésre ez a módosítás.
Az iparőzési adó esetében, ha az eredeti költségvetésben tervezett összeghez viszonyítjuk a
teljesítést, akkor az 51 %, a gépjármőadó esetében pedig 59 %. Az áprilisi
rendeletmódosításkor megemelésre kerültek a gépjármőadó, iparőzési adó és önkormányzati
ingatlanok értékesítésébıl származó bevételek, a két KEOP pályázat és a jászszentlászlói út
önerejének biztosítására, ami azóta még nem került helyre.
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Besesek Béla elnök
Ezt valójában hitelbıl fogjuk teljesíteni.
A költségvetés áttekinthetıségét megbonyolítják a pályázati pénzek. Jónak tartana egy olyan
saját használatú táblázatot, amely a tényszámokat tartalmazná a beruházások vonatkozásában.
A Polgármesteri Hivatal I. félévi bevételek táblázatban 7.985 e Ft bérpolitikai intézkedésre,
valamint a 8.249 e Ft kereset kiegészítésre kért magyarázatot.
Nagy Klára fıtanácsos
A kereset kiegészítést a központi költségvetésbıl kapjuk pótlólagos állami támogatásként,
amelynek tervezésére a felhalmozás értékő mőködési bevételek között volt lehetıség,
ugyanúgy, mint a szociális támogatások, a közcélú foglalkoztatás. Év közben a féléves
beszámolóhoz igazítva átkerül a központosított elıirányzatok közé ez a bevétel. Ennek ez a
szabálya. Ez a rendelet-módosításban látszik.
Besesek Béla elnök
A következı napirend a rendelet-módosítás, és ez már abban benne van?
Nagy Klára fıtanácsos
Igen. A napirendek fordítva kerülnek most tárgyalásra.
A 2. oldalon a Polgármesteri Hivatal 2010. I. félévi bevételei tábla soronként, részletesen
tartalmazza a mőködési és a felhalmozási bevételeket is, ebben minden benne van, egyéb
táblázatot nem tudunk csinálni.
Besesek Béla elnök
A gyógytestnevelésre tervezett elıirányzatból semmi nem került teljesítésre.
Nagy Klára fıtanácsos
Ennek oka, hogy a tanév június közepén befejezıdött, és a kistérséggel történı elszámolásra
július elején került sor. A gyógytestnevelıknek a megbízási díjait, útiköltségét a kistérségi
társulás a részünkre utalja, mi pedig a szociális intézményi ellátás idıarányos részét kell, hogy
részükre befizessük és félévente került elszámolásra. Kiadás havonta jelentkezik, a bevételi
része július elsı napjaira került rendezésre, ezt már a táblázatok nem tartalmazzák.
Besesek Béla elnök
A 6. oldalon a céltartalékok vízmő fejlesztés, bérlakás értékesítési, 700 e Ft. Nincsenek
tartalékok?
Nagy Klára fıtanácsos
A céltartalékok elszámolására az éves beszámolóban kerül sor. Ami itt szerepel vízmő
fejlesztési céltartalékként, az a részünkre bevételként befolyó koncessziós díj.
Besesek Béla elnök
A koncessziós díj bevétele 11,67 %-ra teljesült, miért nem fizetnek ütemesen?
Nagy Klára fıtanácsos
Az I. negyedéves díj érkezett meg, ez a 11 %, a második negyedéves díj áthúzódik július
hónapra, de ennek ellentételezéseként mi sem fizetjük a szennyvíz számlázási díjat. Ezek egy
idıben szoktak elszámolásra kerülni, nekünk ez nem okoz pénzügyi hátrányt.
Tabajdi Gábor biz. tag
Most mennyi a céltartalékunk?
Nagy Klára fıtanácsos
Év végén az éves beszámolóban szokott lenni errıl táblázat, hogy összesen mennyi. Tavaly év
végéig tudjuk az összeget megmondani.
Besesek Béla elnök
A 6. oldalon szerepel 16.974 e Ft általános tartalék.
Nagy Klára fıtanácsos
Az elsı félévben többletként érkezett bevételek kerültek ide tartalékba, ennek az összegnek
teljesítése nincs, a rendelet-módosításkor került a kiadási felhasználás helyére.
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Besesek Béla elnök
Az intézményi étkeztetés teljesülése az ÁMK-nál közel 61 %, zöldterület kezelés több mint
80 %, itt a bevétel is több, nincs plusz kiadás?
Nagy Klára fıtanácsos
Az iskolai intézményi étkeztetés tervezése 10 hónapra történik, mert 2 hónap szünet van.
Június 30-ig ebbıl már 6 hónap megvalósult, 4 hónap marad a második félévre.
Patkós Zsolt polgármester
A zöldterület kezelés azért teljesült ilyen magas százalékban, mert tavasszal és nyáron
fordítunk rá nagyobb összegeket és ilyen esıs idıszak sem volt még, amikor ennyiszer kellett
volna füvet nyírni.
Besesek Béla elnök
Kistérségi társulás és önkormányzatok igazgatási tevékenysége miért 65 %-ra teljesült a
kiadás?
Nagy Klára fıtanácsos
A szöveges beszámolóban benne van, hogy a továbbszámlázott dolgozói telefonok, amelyek a
bevételi oldalon is megjelennek, ennek a kiadás része, valamint a közüzemi díjak (gáz,
villany, telefon), amelyek ide tartoznak, valamint a karbantartási munkák idényszerősége,
ezeket jó idıben kell elvégezni, nem télen. Az év végi szám nem biztos, hogy magasabb lesz,
a legnagyobb összegő a gázszámla, mely át szokott húzódni a következı évre.
Besesek Béla elnök
Mit jelent az, hogy önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai és
ezen 20 %-os teljesülés van?
Nagy Klára fıtanácsos
Ezen szerepel a gyógytestnevelés kiadása, a szociális intézmény többcélú kistérségi
társulással történı elszámolása.
Besesek Béla elnök
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás elszámolása az elsı félévben 140 %. Túl
bıkezően osztogatunk?
Nagy Klára fıtanácsos
A helyi rendeletben megállapított szabályok szerint kerül elszámolásra. A szociális segélyek
egymás közötti belsı rendezése szükséges lesz.
Patkós Zsolt polgármester
A lakásfenntartási támogatás vonatkozásában 47 %-os teljesülés van és a helyi rendszeres
lakásfenntartási támogatásnál van jelentıs teljesülés. Egyébként igen, túl bıkezően
osztogatunk. A problémát mások is érzékelik. A helyi lakásfenntartási támogatáshoz nem jön
bevétel, míg a normatív alapon történı lakásfenntartási támogatáshoz 80 % támogatást
kapunk. Ezért ezt újra kell gondolni.
Nagy Klára fıtanácsos
A rendkívüli segélynek, az átmeneti segélynek, a méltányossági közgyógyellátásnak, a helyi
lakásfenntartási támogatásnak semmilyen állami ellentételezése nincs.
Patkós Zsolt polgármester
Ezeket egy segélybe kell besorolni, mely jobban látható és alacsonyabb összegő.
Tabajdi Gábor biz. tag
Ezek készpénzes kifizetések, például a rendkívüli segélynél, ha gyógyszerre kell, akkor
odaadjuk a pénzt?
Patkós Zsolt polgármester
A rendkívüli segély polgármesteri hatáskörben van 250 e Ft éves költségig, amelybıl 100 e Ft
került felhasználásra ebben az évben eddig. Felhasználása úgy történik, hogy hozzák a
gyógyszertárból a számlát és annyit fizetünk, nem többet.
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Nagy Klára fıtanácsos
A helyi lakásfenntartási támogatások legnagyobb részben áramszolgáltatóhoz kerülnek
átutalásra.
Besesek Béla elnök
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése kiadási során 140 %-os teljesülés 466 e Ft-tal. Ez
milyen kiadás?
Patkós Zsolt polgármester
A szolgálati lakásokra ebben az évben ennyit költöttünk. A Kossuth u. 20. sz. ingatlan
beázott, új tetı került rá, az Irinyi utcai lakás szintén beázott, ott is tetıt kellett javítani.
Tabajdi Gábor biz. tag
Még mindig nagyon csúnya a képtár vége, le van válva a vakolat a téglasorig.
Patkós Zsolt polgármester
Történt az ügyben intézkedés, utánanézünk.
Besesek Béla elnök
A 9. oldalon vannak olyan sorok, ahol van elıirányzata, de nincs teljesülése. Például nappali
rendszerő nevelés, oktatás.
Nagy Klára fıtanácsos
A Polgármesteri Hivatal feladatai közé került, a 42. feladattól a 48. feladatig mind a
kompetencia alapú oktatás kiadásai, amelyek a Polgármesteri Hivatal költségvetésében
jelentkeznek, majd a kifizetési kérelem benyújtása után helyére kerül a költségvetésben.
A mozgáskorlátozottak támogatása 100 %-ban államilag ellentételezett segélyezési forma,
ennek a bevétele a második félévben érkezik meg. Ez differenciált, normatív támogatás,
bizonyos jövedelemhatár felett nem jár.
Somogyi Gizella biz. tag
A június 30-i állapothoz képest a támogatásokból mi jött be, a Leader Közösségi Háznál
akkor még nem volt folyósítva 6.409 e Ft, Könyvtár TIOP 4.082 e Ft, Idısek Klubja 2.874 e
Ft, Vörösmarty utca önerı alap 14.795 e Ft, Vörösmarty DAOP 2.514 e Ft.
Az óvoda és a bentlakásos otthon energia korszerősítését és a jászszentlászlói út felújítását
még nem kezdtük el.
Nagy Klára fıtanácsos
A táblázatok 3. és 4. oldala részletesen tartalmazza az adatokat. A játszótér megépítésére
MVH-tól kapott Leader támogatás még január hónapban megérkezett, ennek a kiadása 2009.
december hónapban történt meg. A Közösségi Ház Leader fejlesztése tekintetében a kiadások
idén januárban szerepelnek, benyújtottuk a kifizetési kérelmet, hiánypótoltuk, ennek ellenére
a 6.409 e Ft támogatást a mai napig nem kaptuk meg.
Tabajdi Gábor biz. tag
Késedelmi kamatot fizetik?
Patkós Zsolt polgármester
Elméletileg kellene, a pénzügyi elszámolást követıen a 60 napot nekik is tartani kell. Hetente
telefonálunk.
Tabajdi Gábor biz. tag
A késedelmi kamat fedezni fogja a hitelkamatot?
Patkós Zsolt polgármester
Nem tudjuk. Folyamatosan jelezzük a problémát az országgyőlési képviselınk felé is.
Nagy Klára fıtanácsos
A könyvtári szolgáltatások fejlesztése TIOP pályázat megvalósulása konzorciumi formában
történt, ezzel a kiskunhalasi könyvtár számolt el, ehhez minden bizonylatot benyújtottunk, de
a pénz még nem érkezett meg.
Patkós Zsolt polgármester
Ebbıl a 4 millióból 1 millió tavaly megérkezett a számlánkra elılegként, 3 millió még nem.

7

Tabajdi Gábor biz. tag
A kivitelezı ki van fizetve?
Patkós Zsolt polgármester
Mindenki ki van fizetve, ugyanis a pályázati elszámoláshoz szükséges a kifizetés teljesítését is
igazolni.
Nagy Klára fıtanácsos
Az Idısek Klubja akadálymentesítésénél az 5.690 e Ft elıleg, a pénzügyi elszámolás
benyújtásra került, a különbözet még nem került utalásra.
A Vörösmarty utca EU Önerı Alap támogatás megérkezett júliusban. A Vörösmarty utca
DAOP támogatás részéhez a záró kifizetési kérelem benyújtása folyamatban van.
Az autóbusz megálló építése pályázatnak a kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal volt a
gesztora, ık számoltak el vele, valamennyi bizonylatot benyújtottuk, az elsı félévben egyik
része, július hónapban pedig a fennmaradt része is megérkezett a támogatásnak.
Az eMagyarország Pont pályázatra a 741 e Ft-ot megkaptuk, nem rendelkezik elıirányzattal,
a rendelet-módosításkor korrigálásra kerül.
Patkós Zsolt polgármester
Látható, hogy az önkormányzatnak a fejlesztéseihez miért van szüksége likvid pénzeszközre a
pályázatok elıfinanszírozásához, mert nem mi nem teljesítjük a szerzıdésben vállalt
kötelezettségeinket, hanem sok esetben a közremőködı szervezet, amelyhez a pályázat
elszámolása tartozik. Mi a legjobb tudásunk szerint rendezzük az elszámolásokat és várjuk,
hogy a törvényes határidın belül fizessenek.
Somogyi Gizella biz. tag
Van-e közöttük olyan, ami kifogásolás alatt áll, vagy vita?
Patkós Zsolt polgármester
Nincs.
Besesek Béla elnök
Az egyházaknak vállalt hitelgarancia milyen következményekkel jár?
Patkós Zsolt polgármester
Be volt fejezve a munka határidıben, a pályázati elszámolásokat leadták, benyújtották. A
Katolikus Egyháznak ma jött meg a hiánypótlása. A Református Egyház szintén benyújtotta a
kifizetési kérelmet.
Nagy Klára fıtanácsos
Testületi határozatban szereplı pénzösszegek kerültek átadásra az egyházak számára, ezek
elıirányzatok között nem szerepelnek, éven belüli, ezért átfutó tételre van könyvelve.
Amennyiben nem térülne meg december 31-ig akkor kerülne be az elıirányzatok közé, de ez
nem fog elıfordulni.
Besesek Béla elnök
A kamatbevételünk ezért is alacsonyabb, mert a pénzünket nem kamatoztattuk, hanem
kölcsönadtuk kamatmentesen.
Patkós Zsolt polgármester
A kölcsön adott összegnek összesen kb.800 e Ft a kamata, ez az önkormányzatot terheli.
Besesek Béla elnök
Látható-e már, hogy kb. mennyi hitelfelvételre lesz szükség év végéig?
Patkós Zsolt polgármester
Ha minden pályázatot megvalósítunk, 40-50 millió forintos hosszú távú hitelfelvétel lesz
szükséges a folyószámlahitelünk kiváltására. Ez közel 1 %-át jelentené a költségvetésünknek
hiteltörlesztésként, éves szinten 4 millió forint törlesztést jelent.
Tabajdi Gábor biz. tag
A közvilágítás idınként teljes sötétben kapcsol be, máskor meg akkor is világít, amikor
világos van.
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Patkós Zsolt polgármester
Átalányszerzıdés szerint fizetünk a közvilágításért. Éves szinten a teljesítés nem fog 100 %
fölé emelkedni. Október 1-jétıl olcsóbb közvilágítási tarifát kaptunk.
Somogyi Gizella biz. tag
A szolgálati lakás értékesítésnél melyik ingatlanról van szó?
Nagy Klára fıtanácsos
Máté Sándor amiben lakik, annak a tanyának a lakbére kerül a bérlakás értékesítési tartalékba.
Somogyi Gizella biz. tag
Mi az a Falufelújítási Alapítvány, amely kapott 20 e Ft támogatást?
Patkós Zsolt polgármester
Megyei Önkormányzatnak az alapítványa, Bagó Zoltán kuratóriumi elnök minden évben
támogatási kérelemmel fordult valamennyi önkormányzathoz, ık támogatták 2008-ban 180 e
Ft-tal a katolikus templom elıtti járdaszakasz felújítását.
Somogyi Gizella biz. tag
A rendırség támogatása fél év után valósult meg?
Nagy Klára fıtanácsos
Igen, folyamatban van a szerzıdés megkötése.
Somogyi Gizella biz. tag
A könyvelés szerint a kamatköltség hogy áll?
Nagy Klára fıtanácsos
A pénzforgalmi jutalék nem kiemelt elıirányzat az igazgatási tevékenység dologi kiadásainak
része. Megnézzük a június 30-i állapotot.
Somogyi Gizella biz. tag
A likvid hitelfelvétel hogy áll?
Nagy Klára fıtanácsos
Éven belüli mozgásról van szó. Év végén a könyvelı program zárása után lehet látni.
Somogyi Gizella biz. tag
Mennyi van még az ÁMK konyha hitel törlesztésébıl?
Nagy Klára fıtanácsos
Negyedévente törlesztjük a kamatot (173 e Ft) is és a tıkét (357 e Ft) is. 37 millió volt
eredetileg 12 millió elıtörlesztésre került, 25 millió forint maradt, amelyet 2009. félévtıl
törlesztünk.
A hitelkamat elıirányzata 2.500 e Ft, ez a költségvetésben szerepel, az elsı félévi teljesülés
1.516 e Ft.
Besesek Béla elnök
A bizottság a felmerült kérdésekre megfelelı válaszokat kapott. A tájékoztatót elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a költségvetés elsı
félévi teljesítését.

PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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35/2010.(IX.28.) PBH.
Önkormányzat gazdálkodásának 2010. elsı félévi helyzetérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat gazdálkodásának 2010. elsı félévi helyzetérıl
szóló tájékoztatót az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
2. Elıterjesztés …../2010..(….) önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézményei
2010. évi költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Besesek Béla elnök
Az elızı napirendnél nagyon sok minden megbeszélésre került. Támogatások központosított
elıirányzatánál óvodáztatási támogatás 190 e Ft. Több támogatást kapunk?
Nagy Klára fıtanácsos
Ezt a szociális ügyintézı kolléganı igényli le év közben. Ez kifizetésre kerül az óvodába járó
gyermekek részére megfelelı törvényi elıírások szerint. Ennek a kiadása a beszámolóban
látszik, hogy túlteljesült a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, ott került ez a 190 e Ft
kifizetésre. Ez nem tervezhetı, mert ugyanúgy, mint a többi szociális segélyt a jogosultság
alapján, fıre igényli le a kolléganı.
Besesek Béla elnök
A Települési Kisebbségi Önkormányzat támogatása miért -571 e Ft? Miért raktuk mőködési
céltartalékba a 16.747 e Ft-ot, amelybıl kifizetésre került a nyári gyermekétkeztetés?
Nagy Klára fıtanácsos
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása a központosított elıirányzatok között került
az eredeti költségvetésben tervezésre, a Miniszterelnöki Hivatal adja és át kell tenni a
támogatás értékő bevételek közé majd, ha megkapjuk a levelet errıl. A központosított
elıirányzatok között nem hagyhattuk, mert annak annyinak kell lenni, amennyit az
Államkincstár kiközöl részünkre.
Besesek Béla elnök
Tehát ez csak adminisztrációs tétel.
Nagy Klára fıtanácsos
Az állami támogatások miatt van. A bevételeket kell rendezni a kiközölt táblázat alapján. A
bevételeket most tartalékba helyeztük és a következı rendelet-módosításkor, szeptember 30-i
könyvelés után már látni lehet, hogy milyen kiadások között kell felosztani.
Besesek Béla elnök
Az elızı napirendi pontban tárgyaltak vannak a rendelet-módosításban átvezetve, ezért nincs
több kérdése.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottságot.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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36/2010.(IX.28.) PBH.
Költségvetési rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat és intézménye 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
3. Elıterjesztés a Szanki Bertóti Vadásztársaság támogatás kérésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla elnök
Felkérte polgármester urat, hogy egészítse ki a kérelmet. Szívességet tesz a Vadásztársaság a
falunak, hogy megrendezik a bált?
Patkós Zsolt polgármester
Azért fordultak kérelemmel felénk, mert tavaly utólag gondolták végig, hogy milyen jelentıs
költséget jelentett az eszközök és a terem bérlete. Volt bevétele a Vadásztársaságnak, de nem
olyan mértékő, amelyet vártak volna. Sok olyan költséget felvállaltak, amely amiatt merült
fel, mert szilveszteri bált rendeztek. A településen szilveszterkor nincs ilyen szórakozási
lehetıség, ami ilyen nagyobb rendezvény lenne. Tavalyi év alapján úgy látszik, hogy igény
van erre. Javasolta, hogy szilveszteri bál legyen, ne legyen ütközés az óvodai és iskolai bállal.
Szilveszterkor dupla költség bált rendezni. A képviselı-testület esetenként a terembérleti
díjtól eltérhet. Javasolja a kérelem támogatását, nyújtson segítséget az önkormányzat a
terembérlet vagy az eszközök bérletére vonatkozóan.
Tabajdi Gábor biz. tag
Javasolja, hogy egy hónap múlva nyújtsa be a Vadásztársaság újra a kérelmet a következı
képviselı-testületnek.
Vincze Jánosné jegyzı
Már szervezni kellene a szilveszteri bált.
Besesek Béla elnök
A közüzemi díjakat hogy tudják kifizetni, van külön mérıórája a tornacsarnoknak?
Nagy Klára fıtanácsos
Igen van, leolvassák az órákat.
Besesek Béla elnök
Javasolja, a következı képviselı-testület döntsön a kérelemrıl.

Szavazásra tette fel, hogy a bizottság nem foglal állást a kérelemmel kapcsolatban, a
következı képviselı-testület döntsön a kérelemrıl.

PB 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
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37/2010.(IX.28.) PBH.
Szanki Bertóti Vadásztársaság támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Szanki Bertóti Vadásztársaság kérelmét - amelyben a
szilveszteri bál megrendezéséhez támogatást kér - a következı ülésén tárgyalja a képviselıtestület.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 10 30órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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