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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. december 13-án 1630 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 
 Sipos-Szabó Ernıné bizottsági tag 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Tóth Mátyás képviselı 
 Vincze Jánosné jegyzı 
 Nagy Klára fıtanácsos 
 Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetıje 
 Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 
Nyerges Zoltán elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı 
bizottsági tagból 2 fı jelen van, Rácz Izabella késıbb fog megérkezni. 
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság azzal a 
módosítással, hogy a szennyvízdíjról szóló napirendi pontot elsıként tárgyalja a bizottság, 
ennek megfelelıen a napirendi pontok sorszáma egyel nı. A bizottság egyetértett a 
módosítással, más javaslat nem hangzott el. 
 
A PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Elıterjesztés a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a  
    szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti  
    díjainak emelésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
4. Elıterjesztés a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.) önkormányzati rendelet  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Elıterjesztés a közétkeztetés szolgáltatási díjának 5 %-os mértékő nyersanyagnorma  
    és 3 %-os mértékő rezsi költség emelésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Elıterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  
    21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
7. Elıterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével  
    kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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8. Elıterjesztés óvoda és iskola Római Katolikus Kalocsa-Kecskeméti Fıegyházmegye  
    Kalocsai Érsekség fenntartásába adásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
9. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. pótbefizetési kérelmérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Elıterjesztés önkormányzati ingatlan bérlı kijelölésére 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
12. Egyéb kérdések 
13. Elıterjesztés hosszú távú fejlesztési hitelfelvételrıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a  
    szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Az elıterjesztést a bizottság megkapta. Megkérdezte Kurucsai László ügyvezetı urat, hogy 
kíván-e kiegészítést tenni az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
Kurucsai László ügyvezetı 
Szeretettel köszöntötte a megjelenteket. 2002. óta folyamatosan üzemeltetik a szanki 
szennyvízcsatorna-hálózatot. A 2011-es csatornadíjra olyan javaslatot tett, hogy az idei 180 Ft 
helyett 190 Ft + ÁFA legyen, azzal a megjegyzéssel, hogy a 12 Ft környezetterhelési díj 
változatlan maradna, ezt a Magyar Állam felé be kell fizetni. A folyékony szennyvíz telepen 
történı ártalmatlanítási díja 560 Ft helyett 580 Ft-ra változna a jövı évben. 
A szanki csatornahálózat költségeinek részleteirıl a bizottság rendelkezésére bocsátott egy 
mellékletet, amelyben kidolgozásra került, hogy 2008-2009-2010. években október hónapig 
milyen költségek adódtak. A szanki csatornahálózat üzemeltetésébıl 1,1 millió forintos 
ráfizetés keletkezik. A villamos energiára fordított költség kb. 700 e Ft-tal kevesebb, mint az 
elmúlt évben, ez abból adódik, hogy a Jászszentlászlóra beérkezı szennyvíz október végéig 
56 ezer m3 volt, szemben a tavalyi 60 ezer m3-rel. Öregszik a településen a csatornahálózat, a 
2. számú, lıtérnél lévı átemelıben az egyik szivattyú olyan mértékben meghibásodott, hogy 
sajnos le kellett selejtezni és új szivattyút kellett vásárolni. Az új szivattyút 400 e Ft-ért 
vásárolták meg. 
Nagy probléma az, hogy sokan olyan anyagokat engednek be a szennyvízcsatornába, ami 
megfogja a szivattyút (csirkebél, disznóbél, mosogatáshoz használt dörzsike). Nagyon drága a 
szivattyú javítási költsége. A javítási és karbantartási költségek ezért növekedtek.  
A szennyvíz vizsgálati díj kevesebb, mint az elmúlt évben, már csak az ÁNTSZ és a 
környezetvédık által elıírt minimális vizsgálatokat végzik el. Mind a négy átemelıben 1-1 
mobilkészülék van, és bármilyen meghibásodás esetén hibaüzenetet küld a telefonokra. A 
szemétszállítási díj Jászszentlászlón a szennyvíztisztító telepen a rácsszemét elhelyezési díja, 
köbméter arányosan van megosztva Jászszentlászló és Szank között. A pirál nevő 
adalékanyagot a szennyvíz tisztításához adagolják, ennek a költsége szintén köbméter 
arányosan van ráosztva a két településre. A szennyvíziszap kihelyezés ugyanígy. Évente több 
mint 1 millió forintba kerül a szennyvíziszap elhelyezése. A tisztított víz engedési díját az 
ATIVIZIG-nek kell fizetni, a Dong-éri fıcsatornába beengedett tisztított víz után, ezt majd év 
végén kell befizetni. 
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Az ügyvezetı bére nincs elszámolva ebben. 
Minden alkalommal elmondta, hogy önmagában csak a szennyvízcsatorna-hálózat 
üzemeltetése nem lehet nyereséges. A jászszentlászlói ivóvízhálózat üzemeltetésének 
nyeresége kompenzálja a veszteséget. Amikor a szanki ivóvízhálózat üzemeltetésére 
vonatkozó koncessziós szerzıdés lejár, akkor szeretnének errıl tárgyalni, hogy vagy a szanki 
ivóvízhálózat üzemeltetıje vegye át a szanki szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetését, vagy 
pedig a Közmő Kft. vegye át a szanki ivóvízhálózat üzemeltetését is, hogy egy kézbe 
kerüljön, mert ez így áldatlan állapot. 
Mindig kérdés szokott lenni, hogy mennyi a jászszentlászlói és a szanki csatornadíj közötti 
különbség, kezdettıl fogva 30 Ft volt a különbség, ez most is megvan.  
Elhozta összehasonlításként hogy Bács-Kiskun megyében a két legnagyobb üzemeltetı, a 
Bácsvíz és a Halasvíz Kft. milyen víz- és csatornadíjakat alkalmaz 2010-ben. 
Kérte a javaslat megtárgyalását. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az önkormányzat meghatározza, hogy a szippantott szennyvíz 580 Ft+ÁFA. Ez a 
gyakorlatban hogyan mőködik? 
Kurucsai László ügyvezetı 
Ennyit fizet a vállalkozó a leürítésért, ha a szennyvíztisztító-telepre beviszi a szennyvizet. 
Múlt évben megállapodást kötöttek Bugac-Bugacpusztaháza településekkel, befogadó 
nyilatkozatot adtak, Jászszentlászlóra hordják a szennyvizet és ezen az áron befogadják. 
Kiskunfélegyháza majdnem a dupláját kérte volna ennek az árnak. Szankról lakossági 
szippantott szennyvíz nem szokott érkezni. 
 
Rácz Izabella megérkezett az ülésre, a jelenlévı bizottsági tagok száma 3 fı. 
 
Besesek Béla alpolgármester 
A 30 Ft különbség most is megvan a két településen a szennyvízdíj között, ez azt jelenti, hogy 
Jászszentlászlón nem 5,56 %-os az emelés, hanem magasabb? 
Kurucsai László ügyvezetı 
Igen. A villamos energiát jövıre remélhetıleg olcsóbban fogják kapni, mert sikerült kedvezı 
megállapodást kötni a szolgáltatóval, feltéve, ha nem emelkedik a hálózat használati díj. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A szivattyút az önkormányzatnak kellett volna megvásárolni, mert a szennyvízhálózat 
pályázatos beruházás, amely üzemeltetésre van átadva. A pályázat keretében kerültek 
beszerzésre a szivattyúk is. Pótlás nélkül nem lehet selejtezni. Ez nem jó a költségvetést 
tekintve, de akkor is ezt kell mondania. 
Nyerges Zoltán elnök 
Akkor ezt a szivattyút az önkormányzatnak ki kell fizetnie. 
Kurucsai László ügyvezetı 
Áthozza az eredeti számlát. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet. 
 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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88/2010.(XII.13.) PBH. 
Szennyvízdíj emelésérıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás 
ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosítását az elıterjesztés 
szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
Kurucsai László távozott az ülésrıl. 
 
 
NAPIREND 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte fıtanácsos asszonyt, hogy az írásbeli elıterjesztést egészítse ki. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az írásbeli elıterjesztés bemutatja az önkormányzat háromnegyed évi gazdálkodását, az 
elıirányzathoz viszonyítva a szeptember 30-ig történı teljesítéseket. Az indoklás részben az 
eltéréseket, alul- illetve a túlteljesüléseket tartalmazza. A bevételeknél elsısorban a 
felhalmozási jellegő bevételek, a jászszentlászlói út támogatásának nem teljesülése miatt 
jelentkezik a 46,81 %-os teljesülés. Ugyanez mondható el a kiadásoknál is a felhalmozási 
kiadások háromnegyedévre nem történı teljesülése miatt 45,78 %-os az önkormányzat 
kiadásainak teljesülése. Összességében nézve a bevételeket és a kiadásokat, arányban van a 
teljesülés.  
Besesek Béla alpolgármester 
A leglényegesebb a legutolsó mondat, hogy 50 millió negatív pénzmaradvány várható. Ez azt 
jelenti, hogy a hitelkeretünkbıl ennyit használunk föl várhatóan év végére, ennyit kell 
beépíteni a költségvetésünkbe. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Próbáltuk számba venni a várható pályázatos támogatásokat, bevételeket. A tavalyi 
háromnegyed éves beszámolónál 30 millió forint volt a becsült összegő negatív 
pénzmaradvány, ez kb. 34-36 millió forint körül teljesült. Most 50 millió negatív 
pénzmaradványt becsülünk. 
Varga Ferencné alpolgármester 
December 31. a határideje a jászszentlászlói útnak, ennek a pályázati támogatása nem fog 
idén megérkezni. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A határidı módosításra került 2011. március 31-ig. Nem tudjuk kiszámítani, hogy melyik 
támogatás fog megérkezni, melyik nem, mert a Közösségi Ház esetében január vége óta 
várjuk az 5,6 milliót és a mai napig nem érkezett meg. 
Besesek Béla alpolgármester 
Az 50 milliót csökkentheti-e még valami, ami nem érkezett meg ebben az évben, de jövıre 
meg fog érkezni. 
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Nagy Klára fıtanácsos 
Maximálisan számba vettek mindenféle támogatásból beérkezı bevételt és a kiadásokat is. 
Sajnos nem gondolja, hogy ez kevesebb lenne. 
Besesek Béla alpolgármester 
A jászszentlászlói útfelújítás önerı része benne van ebben az 50 millióban? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az útépítés 60 %-os készültségénél került részszámla benyújtásra, aminek a 19 millió forintos 
önerejét kifizettük a kivitelezı felé, ez már az 50 millió forintban benne van. 
Besesek Béla alpolgármester 
Tehát 10-12 millióval lehet több. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Igen. 
Tóth Mátyás képviselı 
Ha azt is hozzáadjuk, akkor 60-62 millió forintos a hiány. Mekkora a hitelkeretünk? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A mőködési célú hitelkeret 132 millió forint, amelyet egy évre kaptunk, jövı év augusztusáig. 
Tóth Mátyás képviselı 
Jövıre várható-e olyan bevétel, amely ezt a hitelállományt csökkentheti, lejár valamilyen 
hiteltörlesztés? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Jelentısebb nincs, ami ezt csökkentheti, nem jár le a korábbi hitelünk. Addig, amíg ez a 
negatív pénzmaradvány nem a mőködésre fordítódik, hanem fejlesztések látszanak a falun, 
pályázatok, támogatások, ez elfogadható. 
 
Patkós Zsolt polgármester megérkezett az ülésre. 
 
Tóth Mátyás képviselı 
A többi most folyó pályázatoknál az önrészek be vannak fizetve? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nincs. Három olyan pályázat van, amelyeknek önrészét ma zárt ülésen kellene tárgyalni a 
Pénzügyi Bizottságnak is. A pályázataink kapcsán várhatóan lehetıség lesz az Önerı Alaphoz 
pályázni, és ez csökkentheti az önerı mértékét. Ennek is van megoldása.  
Tóth Mátyás képviselı 
Az útépítésnél van még önrész fizetési kötelezettségünk és az óvodánál. 
Patkós Zsolt polgármester 
Valamint a bentlakásos otthonnál. A három pályázatnak 50 milliós az önrésze. 
Tóth Mátyás képviselı 
Ez a negatív pénzmaradványban benne van? 
Besesek Béla alpolgármester 
Nincs. Ebbıl az 50 millióból fizettünk 19 milliót, 30 millió nincs benne. 
Patkós Zsolt polgármester 
11 %-os hitelbıl nem érdemes ilyen hosszú távú kötelezettséget vállalni. Át kell konvertálni 
egy alacsonyabb hitelkamattal rendelkezı hosszú távú hitellé. 
Ezek a számok megdöbbentıek és magasnak tőnnek, azonban néhány év alatt leküzdhetık a 
hiányok és kezelhetık a problémák. Elıremutatnak az irányelvek, a tervek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel az önkormányzat 
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl szóló tájékoztatót. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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89/2010.(XII.13.) PBH. 
Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának 
háromnegyed éves helyzetérıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves 
helyzetérıl szóló tájékoztatót az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti  
    díjainak emelésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte Patkós Zsolt polgármester urat, hogy az elıterjesztést tegye meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
Azért szükséges a bérleti díjakról dönteni, mert a koncepciónál tárgyalni fogjuk és a 2011. 
évre vonatkozóan meg kell határozni, hogy milyen mértékben kívánja módosítani az 
üzlethelyiségek és lakások díját az önkormányzat. Nem piaci alapú ez a fajta bérlet, nem is 
lehet, mert ez egy juttatás, közalkalmazottak részesülhettek ilyen lehetıségben. 10%-os 
mértékő emelésre tett javaslatot. 
Besesek Béla alpolgármester 
A koncepció elıterjesztésének 2. oldalán alulról a 2. bekezdésben 15 % van. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javítani kell 10 %-ra, az elsı oldalon van utalás erre.  
Patkós Zsolt polgármester 
Szeretnénk, ha valamilyen álláspont alakulna ki. Mindenki számára megterhelı a rezsi 
költségek fizetése, a bérek a közalkalmazottaknál sem igazán mentek föl. 
Rácz Izabella biz. tag 
Elfogadható a 10 %-os emelés. 
Nyerges Zoltán elnök 
Javasolta a 10 %-ot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel az önkormányzati 
lakások és üzlethelyiségek 10 %-os bérleti díj emelését. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
90/2010.(XII.13.) PBH. 
Bérleti díjak emelésérıl 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és üzlethelyiségek bérleti 
díját 10 %-kal emelje. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
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NAPIREND 
4. Elıterjesztés a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.) önkormányzati rendelet  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Nagyon gáláns módon a képviselı-testület visszamenıleg 2009. évre vonatkozóan az 
iparőzési adó fizetése alól az adóalap mentességet 2,5 millió forintban állapította meg. Ez 
önkormányzati szinten kb. 7,5 millió forint iparőzési adó kiesést jelent évente. Az életképes 
vállalkozásoktól semmiféle más adót nem kérünk, nincs ingatlanadó, elvárható, hogy az 
árbevételük 2 %-ával támogassák az önkormányzatot. Az önkormányzat tartja fönt az 
infrastruktúrát, amin járnak, közrendet, közbiztonságot, amelyet valamennyien élvezünk. 
Ezért azt javasolta, hogy az iparőzési adó fizetése alóli mentesség határát a 2,5 millió forint 
adóalap helyett 1 millió forint adóalapban határozza meg a képviselı-testület. 
Az elmúlt idıszakban az volt a szándék, hogy a mezıgazdaságban élık válláról próbáljunk 
terheket levenni, de nem lehet különbséget tenni ıstermelı és egyéb vállalkozó között, így a 
korábban iparőzési adót fizetı szolgáltatók, kereskedık is kiestek az adófizetık körébıl. 
A módosítás 2011-ben bevételt még nem jelent, 2012-tıl fog majd jelentkezni ez a bevétel. 
Ezt a szolidaritást szükséges lenne kiterjeszteni. 
Nyerges Zoltán elnök 
Ez körülbelül mekkora réteget érinthet? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A 2,5 milliós adóalap mentességnél szinte alig fizetett 1-2 helyi vállalkozó iparőzési adót. 
Ennek következtében nem fizettek azok sem, akik a korábbi években igen. Akik az 1 millió 
forintos adóalap határ alatt vannak, továbbra is mentesülnek az iparőzési adó fizetési 
kötelezettség alól. Az 1 millió fölötti adóalappal rendelkezık elég életképesek ahhoz, hogy 
ezt a 2 %-ot befizessék. 
A környezı településeket tekintve Jászszentlászlón nincs ilyen mentesség, az iparőzési adó 
mértéke van 1,4 %-ban meghatározva, Kiskunmajsán 500 e Ft az adóalap mentesség. 
Sipos-Szabó Ernıné biz. tag 
Itt miért kellett 2,5 millióig megadni? 
Vincze Jánosné jegyzı 
A törvény ennyit engedélyez, ez a megállapítható mentesség felsı határa. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A képviselı-testület a maximális mértéket engedélyezte. 
Sipos-Szabó Ernıné biz. tag 
Az 50 % adókedvezmény volt jó ideig, ez néhány éve megszőnt, és akkor semmi nem volt. 
Ugyanakkor Majsán még továbbra is ott maradt az 500 e Ft. Most hirtelen 2,5 millió forintban 
lett meghatározva. Ezt soknak tartotta. 
 
Tóth Mátyás képviselı távozott az ülésrıl. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A kisebb vállalkozókat azzal segítjük, hogy nem kérünk tılük iparőzési adót 1 millió forintos 
adóalapig, de a fölött kérjük a 2 %-ot.  
Rácz Izabella biz. tag 
A 2011. évi koncepcióban nagyon kemény megszorítások vannak minden területen. A 
falunak, az önkormányzatnak szüksége van a vállalkozóktól is bevételre.  
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Vincze Jánosné jegyzı 
Az ideiglenes iparőzési adóból is kevesebb bevétele lesz az önkormányzatnak a törvény 
változása miatt. Kiveszi a törvény a piaci, és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet az 
iparőzési adó fizetési kötelezettség alól, az építıipari vállalkozásoknál is lesz módosítás. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a helyi iparőzési 
adóról szóló rendelet módosítását, az 1 millió forintos adóalap mentességet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
91/2010.(XII.13.) PBH. 
Helyi iparőzési adóról szóló rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.) önkormányzati 
rendelet módosításában az iparőzési adó fizetése alóli mentességet 1 millió forintos adóalapig 
állapítsa meg. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés a közétkeztetés szolgáltatási díjának 5 %-os mértékő nyersanyagnorma  
    és 3 %-os mértékő rezsi költség emelésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Nyerges Zoltán elnök 
Az írásos elıterjesztést mindenki megkapta. Felkérte polgármester urat, hogy egészítse ki az 
elıterjesztést. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez az elıterjesztés a szolgáltató részérıl a második, mert volt egy 4,5 – 5,5 %-os mértékő 
emelésrıl szóló elıterjesztés is. Konszenzus eredménye az 5 és 3 %-os emelés. 
Összességében 4 % körüli díjemelés lesz a javaslat szerint a közétkeztetésben. Ezzel 
párhuzamosan a szerzıdés módosítását kértük a szolgáltatótól és azt, hogy a 2012. évi díj 
vonatkozásában februárban tárgyalja a képviselı-testület és március 1-jétıl történjen meg az 
emelés, mert az elmúlt években is a januári-februári díjnövekményeket a szociális ágazatban 
önkormányzatunknak kellett kiegészítenie. A szociális ellátásban tényszámok szükségesek a 
díj megállapításához, és ez csak februárban van meg.  
Azért eltérı mértékő az emelés, mert a nyersanyagnormát mindenkinek fizetni kell, míg a 
rezsi költség a gyermekétkeztetés esetén az önkormányzatot terheli. Ha rászoruló a gyermek, 
akkor még a nyersanyagnormát sem kell megfizetnie. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Sajnos minden évben növekszik az ingyenesen és az 50 %-os kedvezménnyel étkezık száma. 
Kapunk rá állami normatívát, de az teljes egészében nem nyújt rá fedezetet, a különbséget az 
önkormányzat viseli. 
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Rácz Izabella biz. tag 
Azok a szülık, gyerekek, akik ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesülnek, 
betegség esetén nem mondják le az ebédet. Valamilyen tervet ki kellene dolgozni, hogy igenis 
mondja le az ebédet a szülı, ha nem jön iskolába a gyerek egy hétig, akkor ne fızzék meg azt 
az ebédet, mert az önkormányzatnak ez nagyon sok pénzébe kerül, mert nem egy-egy 
gyerekrıl van szó. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az iskolában évek óta győrőzı probléma ez, amit többször próbáltunk kezelni az 
intézményben, de nem sikerült. 
Rácz Izabella biz. tag 
Felháborító, hogy 5-10 ebéd is napi szinten csak azért kerül kifizetésre az önkormányzat 
részérıl, mert a szülı gondatlanságból nem mondja le. A szülıket kellene érdekeltté tenni, 
hogy ilyen ne legyen. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az nagyon irritáló, hogy akik dolgoznak, van két gyerekük, közel 17 ezer forintot fizetnek a 
két gyerek étkezéséért, és aki nem dolgozik, és ilyen jogosultság kapcsán ingyen étkezı, még 
arra sem méltatja a rendszert, hogy lemondja az ebédet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
92/2010.(XII.13.) PBH. 
Közétkeztetés szolgáltatási díjának emelésérıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a közétkeztetés szolgáltatási díjának 5 %-os mértékő 
nyersanyagnorma és 3 %-os mértékő rezsi költség emelésérıl szóló határozatot az 
elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  
    21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Az írásos elıterjesztést mindenki megkapta. Felkérte jegyzı asszonyt, hogy egészítse ki az 
elıterjesztést. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A rendeletmódosítás az elızı napirendnél elfogadott emelés rendeletbe foglalása. 
Nyerges Zoltán elnök 
A dolgozói ebéd 564 Ft, ezt nem sokallja, ennyiért nem nagyon kapnának sehol sem. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a 
rendeletmódosítást. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
93/2010.(XII.13.) PBH. 
Gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  
rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 21/2008.(IX.02.) rendelet módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
7. Elıterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével  
    kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Megkérdezte polgármester urat, hogy kívánja-e kiegészíteni az elıterjesztést. 
Patkós Zsolt polgármester 
A konzorcium taggyőlésén nem szavazta meg a 7,59 %-os mértékő emelést, azonban az 
egységes díjpolitika értelmében mind a 81 település közösen kell, hogy döntsön. Ha nem 
fogadjuk el az emelést, akkor az önkormányzatnak kell a különbséget kifizetni, ezt nem 
javasolja. Folyamatosan arra ösztönöznek, hogy a 80 literes kukák százalékát emeljük be a 
rendeletbe, ezt tavaly sem és most sem terjesztette elı, mert azt mondják, hogy 5 %-os 
mértéknél nagyobb számú kismérető győjtıedényt nem lehetne tartani a településen, amíg 
nálunk 80 % körüli a 80 literes kukák száma. Javasolta a 7,59 %-os mértékő díjemelés 
elfogadását. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Beígérték a chipet és az alapján történı fizetést, kérjük számon ígéretüket. Volt egy ígéret, 
amibıl semmi sem lett.  
Patkós Zsolt polgármester 
Egy kistelepülésen bevezették, ezzel igazolják, hogy nem hozta a hozzáfőzött reményeket ez a 
rendszer. Ha már elmegy az autó a ház elıtt, azért mindenképpen kell fizetni, tehát van egy 
átalánydíj és van egy ürítési összeg. Számon kell kérni rajtuk. Külön határozatba lehetne ezt 
foglalni, hogy vezessék be Szankon is. 
Rácz Izabella biz. tag 
Ígértek ingyen zsákot annak, aki a folyószámáról teljesíti a befizetést, nem teljesítették. 
Minden egyes fórumon, fıként az idısektıl lehet azt a panaszt hallani, hogy kihasználatlan a 
kuka, a díjat mégis fizetni kell, új szerzıdést csak 110 literes kukára lehet kötni, mert 80 
literes kukára szerzıdést nem fogadnak el. Lehetne szüneteltetni a szemétszállítást 
idıszakokra, negyedévre, de ennek a lebonyolítása nem mindenkinek egyszerő. Ahelyett, 
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hogy segíteni tudnánk a falu lakosságán, mindig húzzuk bele ıket az egyre nagyobb 
költségekbe. Meg szeretnénk határozni százalékosan, hogy mennyi lehet a 80 literes kukáknak 
a száma, felháborító, ha valakinek nincs szemete, mivel rakja tele. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kiskunfélegyházán 50 literes kukák is vannak és ott az önkormányzat fizeti a különbséget. 
Volt egy olyan pályázat, amelynek kapcsán sok milliárdért megvalósult ennek a rendszernek a 
kiépítése. A 10 %-os önrészt nem az önkormányzatok tették hozzá, hanem mások. Ennek a 
kompenzálásaképpen támasztanak velünk szemben elvárásokat. A szolgáltató kötött 
szerzıdést a lakossággal és nem az önkormányzat. A szerzıdés kétoldalú jognyilatkozat, 
kétoldalú beleegyezéssel lehet csak módosítani. 
Besesek Béla alpolgármester 
70 literre nem is engedtek szerzıdést kötni, csak 80 literre lehetett. A 80 literes kukát is csak 
akkor tudja teletenni, ha a zöldhulladékot is beleteszi, világos, hogy nem képzıdik ennyi 
szemét. A bevétel miatt erısködnek a 120 literes kuka mellett, nem akarják elfogadni a 80 
literest, pedig még ez is sok. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság határozat-tervezetben kezdeményezze, hogy a szolgáltató 2011. évben a 
hulladék elszállítása után történı fizetési rendszert próbáljon bevezetni Szankon. 
Besesek Béla alpolgármester 
A rendszer beindításakor ezt megígérte a szolgáltató. 
Nyerges Zoltán elnök 
Elıször a rendelet-tervezetet, majd a polgármester úr által elmondott határozat-tervezetet teszi 
föl szavazásra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
94/2010.(XII.13.) PBH. 
Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjemelésérıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet 
módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
 
 
A bizottság elnöke szavazásra tette fel polgármester úr által elmondott határozat-tervezetet. 
 
 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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95/2010.(XII.13.) PBH. 
Szilárd hulladék közszolgáltatás 
igénybevételének szabályozásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-nél (továbbiakban: 
szolgáltató) kezdeményezze, hogy a szolgáltató 2011. évben alakítsa ki annak rendszerét, 
hogy az ingatlan tulajdonosát, birtokosát és használóját a közszolgáltatási díj fizetési 
kötelezettség a győjtı edényzet elszállítása esetén terhelje. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
A bizottság elnöke szünetet rendelt el. 
 
 
NAPIREND 
8. Elıterjesztés óvoda és iskola Római Katolikus Kalocsa-Kecskeméti Fıegyházmegye  
    Kalocsai Érsekség fenntartásába adásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat az elıterjesztés kiegészítésére.  
Patkós Zsolt polgármester 
Az óvodai és az iskolai nevelıtestületet is tájékoztatta az elıterjesztésrıl. A problémák 
érzékelését követıen a lehetıségeket látják az egyházi nevelés és oktatás megvalósításában. 
2008-ban volt már egy sikertelen próbálkozásunk, akkor elutasított bennünket érsek úr, 
tekintettel az akkori finanszírozási helyzetre és a közoktatás állami költségvetésbıl nem 
dotálására. Abban az esetben, ha a képviselı-testület úgy dönt, a részletek megbeszélése 
elkezdıdhet. A felekezetileg semleges nevelést-oktatást biztosítani kell, ezt megállapodás 
útján kellene Kiskunmajsával megvalósítani. Nem gondolja, hogy az egyházi, katolikus 
nevelés miatt lenne olyan gyerek, aki elmenne innen. Kooperációs lehetıség is lenne a 
kiskunmajsai egyházi iskolával. Aki az egyházi oktatásnak megfelel és Kiskunmajsán már 
nem tudja befogadni az iskola, Szankra tudnánk utaztatni, ezzel a gyermeklétszám 
folyamatosan biztosítaná a humán erıforrás megtartását. Évrıl-évre azt tapasztaljuk, hogy a 
gyermeklétszám csökkenésével pedagógus létszámot kell csökkentenünk. Ez a 
nevelıtestületben feszültségeket okoz. A gyermekeink életében stabilabb alapokra történı 
helyezést jelent az egyházi oktatás biztosítása. Megkérdezték, hogy miért nem református 
oktatásról van szó, hát azért, mert több mint 2000 katolikus él a településen. Érsek úr – bár 
még csak informálisan – de támogatta a kezdeményezést. Amennyiben a Pénzügyi Bizottság 
javasolja és az önkormányzat pedig dönt errıl a szándékról, elkezdıdhet a részletek 
kidolgozása, a szakmai egyeztetés. 2011. szeptemberében megtörténhet a fenntartóváltás.  
Nyerges Zoltán elnök 
Jónak tartja az ötletet, hogy a szanki gyerekek egyházi iskolába járhatnak. Az erkölcsösségre 
való nevelés nagymértékben hiányzik a fiataloknak. 
A lakosságot is érdemes lenne errıl a szándékról tájékoztatni. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A pedagógusok, nevelık lehetnek leginkább gátjai és motorjai is ennek a folyamatnak. 
Elıször szakmai berkekben kell, hogy megszülessen az egyezség, utána mehetünk tovább. 
Ha a szándéknyilatkozat megszületik a képviselı-testület részérıl, utána levélben fordul érsek 
úrhoz, és amikor a válasz is megérkezik, akkor már konkrétumokról lehet beszélni, hogy a 
pedagógusok és a szülık számára mit jelent ez. Az egyházi oktatás-nevelés a szülık számára 
is otthoni feladatokat ró, nem csak „felelısség nélküli” szülıi létet, hanem számonkért szülıi 
magatartást, és ez fontos.  
Rácz Izabella biz. tag 
A pedagógusok elsı reakciójában nem volt merev elutasítás. Nagyon sokakat 
elgondolkodtatott és olyan gondolatok merültek fel, ami már elıbbre viszi az ügyet. Nagyon 
finoman és burkoltan polgármester úr célzott az elıterjesztésben a munkánk minıségére, és 
valóban ez így van. Bizony vannak hiányosságaink mindenkinek, természetesen sosem veszi 
magára az, akirıl éppen szó van. Amikor elıször a polgármester úr beszélt errıl, akkor azt 
mondtam, hogy ebben az iskolában gyökeres változás csak akkor fog a nevelés-oktatás terén 
történni, ha drasztikus változás történik, mert hiába voltak fórumok, értekezletek, 
polgármester úr hol erélyesebben, hol burkoltabban beszélt, sajnos nem vettük a lapot. Váltani 
kell, szükség van a változásra. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Elkényelmesedtünk pedagógusok, felelısséggel kell mindenkinek végeznie a munkáját, ne 
érezze senki azt, hogy ez nekünk jár, mert itt dolgozunk 10-20-30 éve. Nem jár. Semmi nem 
jár. Azért le is kell tenni az asztalra valamit. Ami ellenvélemény lehet, az talán ezekre fog 
vonatkozni. Olyan kérdések fognak majd fölmerülni, hogy a személyi és az anyagi biztonság 
megmarad-e a továbbiakban, ez lesz a kérdés zömében. A másik fele pedig az, hogy mit kell 
ezért a pedagógusnak tenni, és hogyan fog megvalósulni az egyházi oktatás. 
Patkós Zsolt polgármester 
Azt próbálta kihangsúlyozni, hogy az iskolában egy dolgot ne veszítsünk szem elıl, hogy 
miért van a változásra szükség. A koncepció tartalmaz már utalásokat. Abban az esetben, 
hogyha ezt a változást nem tesszük meg, minden béren kívüli juttatás meg fog szőnni, nem 
csak itt, hanem minden tekintetben. Ahol tudjuk csökkenteni a mőködési költségeinket, a bért 
és a dologit egyaránt, azt igenis meg kell tennünk, annak érdekében, hogy a hitelként rajtunk 
lévı terhet ne vigyük tovább. Van egy olyan szint már, amikor nem nagyon van értelme 
elvonni. Lehet még két többletórát levonni szakköri órából, de ezzel a gyerekeink lehetıségét 
a városban tanuló gyerek lehetıségéhez képest még inkább rontjuk. Lehet még a 6000 Ft-ot 
lecsökkenteni 3000 Ft-ra az étkezés tekintetében, nem biztos, hogy kell adni rekreációra a 30 
ezer forintot, de akkor mi az a hivatásbeli dolog, amivel több egy pedagógus, mint bárki más. 
Szervezeti változáson kell gondolkodni, ha szakmai megújulást hozhat, ha perspektívát jelent 
és a gyermekek létszámát biztosítja, akkor van értelme az ilyen típusú gondolatok 
megvalósításának. 
Besesek Béla alpolgármester 
Nagyon örül a gondolatnak és a megvalósítás küszöbön álló lehetıségének. Nem arra kell 
kihegyezni a dolgot, hogy mik voltak a hiányosságok az oktatásban, a pedagógusok 
munkájában, meg kell nyerni a pedagógusokat a változás érdekében. Reméljük sikerül és jó 
lesz. 
Rácz Izabella biz. tag 
Minden évben azzal kell szembesülni tavasztól a nyár végéig, hogy a gyereklétszám 
csökkenéssel arányosan pedagógus létszámot is kell csökkenteni, mindig az a kérdés, hogy ki 
legyen az, természetesen mindenki úgy gondolja, hogy ı nem. Borzasztó a helyzet. Ha 
végiggondolják a kollégák, látják, hogy a váltása szükség van. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Négy évvel ezelıtt 280 körüli gyermeklétszám volt, most 234 gyerek van. Ezek a számok 
elgondolkodtatók. Nem pusztán 2-3 pedagógust jelenteken - bár az is nagyon fontos -, hanem 
a perspektívája az intézménynek mi felé megy. Szeretne ezen fordítani, most még van erre 
mód és lehetıség. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
96/2010.(XII.13.) PBH. 
Óvoda és iskola egyházi fenntartásba adásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az óvoda és iskola Római Katolikus Kalocsa-Kecskeméti 
Fıegyházmegye Kalocsai Érsekség fenntartásába adásáról szóló határozat-tervezetet az 
elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
9. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A koncepció nagyon szigorú, takarékos gazdálkodásra int. Az önkormányzat háromnegyed 
éves gazdálkodásánál az elıre jelzett negatív pénzmaradványnak a forrását az elkövetkezendı 
idıben meg kell teremteni. A 2006-2010. közötti idıszak vissza nem térı lehetıségeket 
biztosított, amelyeket ki kellett használni a fejlıdés érdekében, mert különben stagnálunk. 
Nagyon sok pályázatot nyújtottunk be, amelyeknek a megvalósítása jelentıs anyagi áldozattal 
jár. Ezeknek a megvalósítása indokolt, szükséges volt. Most a 2010-2014. közötti idıszakban 
egy-két infrastrukturális fejlesztéstıl eltekintve arra kell koncentrálnunk, hogyan lehet 
vállalkozásokat fejleszteni, segíteni, a gazdasági versenyképességet növelni, hogyan lehet 
ipart, szolgáltatást idetelepíteni a településünkre. Ha a beruházásokat saját erıbıl kellett volna 
megcsinálni, soha nem sikerült volna. Minden egyes hozzánk jövı pénz jól hasznosult, 
életminıséget javít, a település élhetıségét biztosítja, az utóbbi beruházások pedig energia 
megtakarítással járnak. Ettıl az évtıl kezdve szőkülnek az európai uniós források, illetve csak 
olyan feladatra lesznek, amelyek gazdaságélénkítı beruházásokat valósítanak meg. 
A koncepció már a szerkezeti változást is tartalmazza az oktatás és a szociális ellátás területén 
is. A szociális ellátásnak azt a részét, amely kiegészítı normatív támogatással biztosított volt, 
már kistérségi fenntartásba adtuk 2008-ban. Az akkori 2-3 millió forintos normatív 
kiegészítésünk most 11-12 millió forintra növekedett. Idegenkedtünk tıle, hogy ezt a 
szerkezetet válasszuk, azonban szükséges volt ezt a döntést meghozni. Most arra lesz szükség, 
hogy az egész kistérségi szociális feladatellátás fenntartását egyházi kezelésbe átadjuk. A 
Református Egyházmegye gondolkodik abban, hogy átvenné a szociális ellátást. A keresztény 
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szellemiség, karitatív tevékenység, amely a betegek ápolására, gyengék gyámolítására 
vonatkozott, ismét testet ölt. A szociális törvény ugyanúgy vonatkozik mindenkire, bármilyen 
fenntartó legyen is az, ezért az igénybevevıket hátrány nem éri a fenntartóváltás miatt. Ezzel 
is meg tudunk takarítani önkormányzati forrásokat. 
A dologi kiadások tekintetében a 2010-es szintet céloztuk meg, kivéve egy-két tételt, ami 
biztos, hogy emelkedni fog, például a gáz energia, víz- és csatornadíj. 
Szigorú és költségtakarékos gazdálkodást szeretnénk megvalósítani 2011-ben, amely még 
nem fogja megoldani az önkormányzat anyagi helyzetét. A 2011-es évet átmeneti évnek 
tekinthetjük, amikor nem csökkenhet jelentıs mértékben a hitelállományunk, nem nıhetnek a 
megtakarításaink, de elindulunk azon az úton, amely 2012-re már reményeink szerint 
megszünteti és felszámolja az önkormányzat terheit. 
A bérek tekintetében a tavalyi szint kerül tervezésre, nem növelünk semmit, az egyéb 
kiadások tekintetében sem szeretnénk. 
Nyerges Zoltán elnök 
A koncepció részletes, komoly megszorításokat tartalmaz. 
Rácz Izabella biz. tag 
Nagyon részletes, igen kemény megszorítások vannak benne, és feltételezések is, amennyiben 
nem kerül egyházi fenntartásba az iskola akkor mi várható, ez sem egyszerő. 
Az orvosoktól is megvonásra kerülne a 20 ezer forintos támogatás, ıket is biztos, hogy 
nagyon érzékenyen fogja ez érinteni, de a többi területen is ugyanilyen megvonások vannak. 
Patkós Zsolt polgármester 
A következı évi költségvetési törvény lehetıséget ad eszközpótlásra az orvosoknak is, 
pályázatot kell benyújtaniuk. Az önkormányzati 20 ezer forint pótolható. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Ez a koncepció olyan, mint az államháztartás, itt is megszorítások vannak, mindenki a saját 
szintjén próbál tenni.  
Patkós Zsolt polgármester 
Amikor elkezdtük az egészségügyi ellátásban a sürgısségi betegellátás finanszírozását, akkor 
még 1.035.000,-Ft-ot kellett Szanknak fizetni. Folyamatosan növekszik, most már 1.600-
1.700 e Ft-ra nıtt, néhány év alatt. 
A járóbeteg szakellátó esetében a következı évben a tervezett hiány 67 millió forint, ennek 2 
%-a jut Szankra, vagyis 1.300 e Ft, Kiskunmajsának a járóbeteg szakellátó mőködtetése több 
mint 50 millió forintba kerül. A terheink folyamatosan nınek az új feladatellátásokkal. 
Besesek Béla alpolgármester 
Az intézményi mőködési bevételeket 10 %-kal magasabb szinten tervezzük, ez soknak tőnik, 
mert az étkezési díjak sem emelkednek 10 %-kal. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A költségvetési forráshiány miatt szükséges ilyen magas célt kitőzni, és próbáljuk a 
rendeletekkel megalapozni az emeléseket. 
Nyerges Zoltán elnök 
Az iparőzési adó tervezése visszafogott, de így helyes koncepció szintjén, jobb volna, ha 
ennél több teljesülne. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Jelen pillanatban ennyi a teljesítés. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
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PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
97/2010.(XII.13.) PBH. 
2011. évi koncepcióról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
10. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. pótbefizetési kérelmérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Nyerges Zoltán elnök 
Megkérdezte polgármester urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni az írásban kiadott 
elıterjesztéshez. 
Patkós Zsolt polgármester 
A VAKÁCIÓ KFT-nek szerdán lesz taggyőlése, ahol szóba kerül a tulajdon megszerzésének 
a lehetısége Balatonakali és Sikonda vonatkozásában. Egy felügyelı bizottsági ülést követıen 
Mucsi képviselı úr tájékoztatást nyújtott arról, hogy milyen rossz állapotban vannak a 
táborok, a felújításra szükség van, ennek a költsége kb. 4 millió forint volt, hogy egyáltalán 
használni lehessen a táborokat. Ezt az ügyvezetı felhatalmazásképpen megkapta és el is 
költötte, ezek szerint nem volt ennyi bevétele, mert a cél az volt, hogy ne kelljen pótbefizetést 
eszközölni a tagoknak. A 137 e Ft-os összeg kifizetését ebben az évben nem javasolja, hanem 
majd a 2011. évi költségvetésbıl. Szakipari munkák történtek, árajánlatokat kértek be és 
vállalkozó végezte el garanciálisan. Eszközbeszerzés is történt, ágyakat, ágynemőt is 
cseréltek. 
Varga Ferencné alpolgármester 
A kunfehértói tábor felszereltség és használhatóság szempontjából jó állapotban van, viszont 
Sikondán és a Balatonakalin lévı táborról ez nem mondható el, az ágyak, ágynemők cserére 
szorulnak. 
Patkós Zsolt polgármester 
Reméljük, hogy jövıre tulajdont tudunk szerezni a táborokban, akkor már lesz értelme 
befizetni a mőködtetésbe, ha több százmillió forintos ingatlannak leszünk az 5 %-os 
tulajdonosai. 
 
 
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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98/2010.(XII.13.) PBH. 
VAKÁCIÓ KFT. pótbefizetési kérelmér ıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a VAKÁCIÓ KFT. pótbefizetési kérelmérıl szóló határozat-
tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
11. Elıterjesztés önkormányzati ingatlan bérlı kijelölésére 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Kérelem a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat, hogy egészítse ki a kérelmet. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Öröm olyan vállalkozásról beszámolni, amely picit segít az itt élı embereknek és 
munkahelyet biztosíthat. Tóth István vállalkozó azzal a kéréssel fordult felénk, hogy a volt 
gyógyszertár épületének üzlethelyiségét biztosítsa az önkormányzat annak érdekében, hogy 
foglalkoztatást tudjon indítani gyufa csomagolásra. 2011. január 1-jétıl szeretné ezt a 
vállalkozást beindítani. Sok munkanélküli van, aki a Munkaügyi Központ támogatásával 
foglalkoztatható, elıször 2, majd februártól 8 embernek adna munkát, és ha az önkormányzat 
kiadná az épületrészt, akkor a munkahelyet támogatná. Javasolta, hogy az önkormányzat egy 
évre adja bérbe az üzlethelyiséget, bérleti díjat ne számoljon föl, viszont a rezsi költségeket 
kérje a bérlıtıl. Amennyiben a továbbiakban sem lenne az önkormányzatnak célja az 
épülettel, akkor folytatódhatna is a bérlet. 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Mi történik akkor, ha jövıre az önkormányzat pénzt nyer a gyógyszertár épületének a 
felújítására? Bele kellene foglalni, ha az önkormányzatnak szüksége lesz az ingatlanra, azt a 
vállalkozó meghatározott határidın belül visszaadja.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez a bérleti szerzıdésnek része lesz, a határozatban nem kell, hogy megjelenjen. Ha 
szükségünk lesz a gyógyszertár épületére, akkor máshol biztosítunk helyet a vállalkozásnak. 
 
Nyerges Zoltán elnök 
Ezt így jónak tartja. Reméljük, hogy sikeres lesz a vállalkozás. 
 
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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99/2010.(XII.13.) PBH. 
Önkormányzati ingatlan bérlı kijelölésérıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzati ingatlan bérlı kijelölésérıl szóló határozat-
tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
12. Egyéb kérdések 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné kérelemmel fordult a képviselı-testülethez. A 
lakóingatlanuk mellett van egy olyan útszakasz, amelynek 10 méter szélességő részét jelenleg 
is mővelik és szeretnék ezt az ingatlanrészt megvásárolni az önkormányzattól, majd a saját 
ingatlanukhoz csatolni. Ennek az lenne a sorrendje, ha a képviselı-testület ehhez egy elvi 
szándéknyilatkozatot kimondana, akkor ezt a területet meg kell osztatni, ennek 
helyrajziszámot kell, hogy adjon a tervezı, majd az útból beépítetlen terület mővelési ágat 
kell létrehozni, a földhivataltól kell ezt megkérni, és ezt a beépítetlen területet lehet majd 
összevonatni a lakóingatlanukkal. 
Nyerges Zoltán elnök 
Az út a csatorna mellett van? 
Vincze Jánosné jegyzı 
A csatorna mellett még marad egy 6 méteres rész az útból. 
Nyerges Zoltán elnök 
Katasztrófavédelem szempontjából nagy helyre van szükség a csatorna mellett, hogy akár 
tőzoltókocsival is oda lehessen állni. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Problémás lehet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez a sportpálya hátsó megközelítése. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Megmaradna egy kocsi szélességő út, ami most is megvan, mert az általuk kért területet 
jelenleg is mővelik. Be van fásítva az önkormányzat területe. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kérjünk bérleti díjat. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Út után nem kérhetünk. 
Nyerges Zoltán elnök 
Ha ezt odaadjuk, akkor a mőútig kérni fogják a többiek is. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy helyszínen nézze meg a bizottság, és a következı testületi ülésen javaslatot 
tehet az ingatlanra vonatkozóan. 
Nyerges Zoltán elnök 
Egyetértett. 
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Vincze Jánosné jegyzı 
Most már nem az építéshatóság engedélyezi a megosztásokat, összevonásokat, hanem a 
földhivatal, Ványikné megkérdezte, és azt mondták, hogy engedélyezhetı. 
Patkós Zsolt polgármester 
Meg kell nézni, hogy a járhatóságot, az önkormányzati bejárást nagyobb jármővek esetén 
korlátozza-e. 
 
A bizottság egyetértett abban, hogy Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné kérelmével 
kapcsolatban helyszíni szemlét tart. 
 
 
NAPIREND 
13. Elıterjesztés hosszú távú fejlesztési hitelfelvételrıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
Nyerges Zoltán elnök 
A napirend zárt ülésen történı tárgyalását javasolta. 
 
Szavazásra tette fel zárt ülés elrendelését. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
100/2010.(XII.13.) PBH. 
Zárt ülés elrendelésérıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés b) pontja alapján a hosszú távú fejlesztési hitelfelvételrıl szóló napirendet zárt 
ülésen tárgyalja. 
 
 
Ezután a képviselı-testület zárt ülésen folytatta munkáját. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 19 óra 30 perckor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

 Nyerges Zoltán 
 elnök 
 
 


