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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. november 25-én 1530 órakor megtartott rendkívüli
ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök
Rácz Izabella bizottsági tag
Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nagy Klára fıtanácsos
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Nyerges Zoltán elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a
megválasztott 3 fı bizottsági tagból 2 fı jelen van. A bizottság kültagja még nem tett esküt.
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 hulladéklerakó részleges felülvizsgálati dokumentációjának megrendelésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés ÁMK személyi juttatás többletigényérıl
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató

NAPIREND
1. Elıterjesztés a hulladéklerakó részleges felülvizsgálati dokumentációjának megrendelésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat, hogy a kiküldött írásos anyagot egészítse ki.
Patkós Zsolt polgármester
A rekultivált hulladéklerakó területén talajszennyezés következett be. Az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség talajszennyezés részleges környezetvédelmi
felülvizsgálatára kötelezte az önkormányzatot, mint a terület tulajdonosát. A hatóság
kérelmünk alapján a felülvizsgálatra 2011. március 31-ig adott határidıt.
Nagyon fontos, hogy a tanulmány feltárja a szennyezés okát, a legolcsóbb és legjobb
megoldást fogalmazza meg. Megkerestünk egy független mérnöki irodát. Azt kérte, hogy
bízza meg a testület a hulladéklerakó felülvizsgálatával a FRIKOBER KFT-t. A Kft.
4.545.000,- Ft + ÁFA összegért vállalná a feladatot, ennek költsége a következı évi
költségvetést terheli.
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Rácz Izabella biz. tag
A tanulmány azt is fogja tartalmazni, hogy vélhetıen milyen eredető a szennyezıdés?
Patkós Zsolt polgármester
A talajból és a talajvízbıl vett minták tartalmazzák a szennyezıdés típusát, és okát is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
86/2010.(XI.25.) ÖH.
Hulladéklerakó részleges felülvizsgálati
dokumentáció megrendelésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy rendelje meg a hulladéklerakó részleges felülvizsgálati
dokumentációját a FRIKOBER KFT-tıl az elıterjesztés szerint.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök

NAPIREND
2. Elıterjesztés ÁMK személyi juttatás többletigényérıl
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nyerges Zoltán elnök
Megkérte igazgató asszonyt, hogy az írásos anyagot kívánja-e kiegészíteni.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A gyes-en lévı pedagógus korábban úgy nyilatkozott, hogy nem fog idén visszajönni
dolgozni, csak jövı év áprilisában. Októberben meggondolta magát, bejelentette, hogy vissza
kíván jönni. Munkába állása elıtt ki kell adni a szabadságot, ezért addig szükség van a szakos
tanításhoz még egy emberre. Kérte a bizottságot, hogy támogassa kérelmét.
Patkós Zsolt polgármester
Októberben írásban jelezte a munkavállaló, hogy visszajön dolgozni. Innentıl kezdve kettıs
foglalkoztatás van egy álláshelyen, megnövekedett bérigény van. November 20-ig nem történt
meg a munkaszerzıdés megszüntetése. Igazgató asszony túllépte az engedélyezett
létszámkeretet és az engedélyezett bérkeretet is. A bér túllépése érthetı, a késlekedés nem.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Az eltelt idı alatt megbeszélések folytak, hogyan történjen meg a gyes-en lévı pedagógust
helyettesítı pedagógus alkalmazásának az átalakítása. Korábban olyan módon történt ilyen
esetben a megoldás, hogy a helyettesnek módosításra, lerövidítésre kerül a megbízása. Ennyi
idı telt el, mire a kérdések tisztázása megtörtént.
Nyerges Zoltán elnök
Mi hiányzott ahhoz, hogy rögtön lehetett volna dönteni?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Korábban nem így csináltuk. Az volt a kérdés, hogy megbízással, vagy magánvállalkozóként
legyen ellátva a helyettesítés, végül magánvállalkozó lett a helyettesítı pedagógus.
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Patkós Zsolt polgármester
A költségvetési rendeletben az ÁMK részére biztosított normatíva túllépésre került.
Költségvetési rendeletmódosítást kellett volna kezdeményezni elıtte. Ezt igazgató asszony
nem tudta megtenni, mert amikor tudomására jutott, hogy visszajön a kolléganı, akkor
másnaptól vissza kellett venni, státuszban kellett alkalmazni. Ezzel párhuzamosan dupla
finanszírozás alakult ki, ez nem lett volna probléma. Ami gondot jelent, hogy a
költségvetésben meg van határozva, hogy az intézményben hány fıt lehet alkalmazni. Ez a
létszámkeret túllépésre került, ezáltal dupla finanszírozás valósult meg egy álláshelyen közel
egy hónapig. Sokkal gyorsabban kellett volna lépni.
Nyerges Zoltán elnök
Az elıterjesztéshez képest változás, hogy most nem az alkalmazás februárig tartó összegérıl,
hanem csak az idei költségvetést érintı, december 31-ig tartó finanszírozásáról kell dönteni.
Erre vonatkozóan kérte a számok ismertetését.
Nagy Klára fıtanácsos
Az általános iskolának a 2010. évi költségvetésre vonatkozó többletigénye az elızetes
számítások alapján 187.936,-Ft. Ez a személyi juttatások elıirányzatának november 30-ig
történı számítását tartalmazza, valamint a vállalkozóként informatikai oktatást végzı
pedagógus december 31-ig, mert számlát ad a szolgáltatás végzésérıl.
Nyerges Zoltán elnök
Ez a költségvetésben honnan lesz finanszírozva?
Nagy Klára fıtanácsos
Az ÁMK kiadásait kell módosítani 2010. évre, a testület döntése szerint vagy a dologi
kiadásokból csoportosítható át, vagy túlórakeret terhére, vagy pedig plusz költségvetési
forrást is lehet engedélyezni, amely csak a mőködési célú hitelkeretbıl valósulhat meg.
Besesek Béla alpolgármester
A munkaviszony megszőnése azért elınyös, mert így a létszámban nem szerepel, ha
vállalkozói szerzıdéssel látja el a feladatot. Összegszerően van-e eltérés a két alkalmazás
között?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Szinte ugyanaz az összeg.
Besesek Béla alpolgármester
Tartalékkerete az ÁMK-nak nincs?
Nagy Klára fıtanácsos
Nincs.
Patkós Zsolt polgármester
Viszont van többletmunkavégzésért járó kereset kiegészítés.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Igen van, nem kerül kiosztásra.
Patkós Zsolt polgármester
Most a testületnek engedélyezni kell a költségvetési keret túllépését, ennek az átvezetése majd
meg kell történjen a költségvetési rendeletben a többletmunkavégzésért járó keret terhére.
Nagy Klára fıtanácsos
Ez a személyi juttatásokban van, tehát a személyi juttatások keret terhére.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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87/2010.(XI.25.) ÖH.
ÁMK személyi juttatás többletigényérıl
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy engedélyezze az ÁMK létszámkeretének 1 hónap idıtartamra
történı 0,5 fı statisztikai létszám túllépését.
2. Biztosítsa a többletfoglalkoztatáshoz szükséges 187.936,-Ft többlet anyagi forrást a 2010.
évi költségvetésben, az ÁMK személyi juttatások kiemelt elıirányzaton belül a
többletmunkavégzésért járó kereset kiegészítés terhére.
3. Rendelje el a módosítás 2010.évi költségvetésrıl szóló rendeletben történı átvezetését.

Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 16 00órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Nyerges Zoltán
elnök
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