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Határozatok száma: 17-19.

TARTALOMJEGYZÉK

17/2011.(IV.19.) PBH.
Falunap megrendezéséhez pályázat benyújtásáról

4. oldal

18/2011.(IV.19.) PBH.
Sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról

5. oldal

19/2011.(IV.19.) PBH.
Balatonakali gyermek- és ifjúsági tábor
tulajdonjogának ingyenes átruházásáról

6. oldal
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. április 19-én 7 30 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök
Rácz Izabella
Sipos-Szabó Ernıné bizottsági tag
Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Mucsi László képviselı
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Nyerges Zoltán 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. A
bizottság egyetértett a napirendekkel, más javaslat nem hangzott el.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés falunap megrendezéséhez pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés Balatonakali gyermek- és ifjúsági tábor tulajdonjogának ingyenes
átruházásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Elıterjesztés falunap megrendezéséhez pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat, hogy indokolja a határozat-tervezetet.
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Patkós Zsolt polgármester
A falunap megrendezéséhez pályázat benyújtása nem igényel többlet költségvetési forrást. A
költségvetésben szerepel a Megyejáró Néptáncfesztiválra 200 e Ft, ez fedezte volna az
étkezést, amelyet nekünk a néptáncfesztiválon a résztvevıknek biztosítani kell. Ez az egyetlen
költség, ami fölmerül. Ennek az összegnek Falunap lenne a megnevezése a költségvetésben és
önerıként szolgál a pályázathoz. A Falunap és a Megyejáró Néptáncfesztivál egyszerre, egy
idıpontban lesz, 2011. augusztus 6-án. Kérte a pályázat benyújtásának támogatását.
Nyerges Zoltán elnök
A Méz- és Meggyfesztivál az idén is megrendezésre kerül?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, 2011. július 1-2. idıpontban. Erre az önkormányzat költségvetésében 500 e Ft szerepel,
nyolcszor ennyibe kerül, amelyet szponzorok segítségével biztosítunk. Igény, hogy évente
legalább két alkalommal szervezzünk az embereknek kikapcsolódási lehetıséget.
Rácz Izabella biz. tag
Abban az esetben, ha nem kapjuk meg a pályázati pénzt, akkor hogyan fogjuk a költségeket
finanszírozni?
Patkós Zsolt polgármester
Akkor több támogatót kell szerezni. Tavaly 1 millió forint fölött volt a falunap
megrendezésének költsége. Lehet, hogy ez soknak tőnik, de egy elıadó 150 e Ft + ÁFA körüli
áron jön el 40-60 perces elıadásért. Nagyon sokan támogatták a Méz- és Meggyfesztivált, a
Falunapot, reméljük, hogy ez idén is így lesz.
Nyerges Zoltán elnök
A rendezvények helyérıl a tárgyalásokat mielıbb el kell kezdeni, mert bizonytalan a helyzet a
Bányászparkot illetıen.
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt képviselı-testületi ülésen megfogalmaztuk igényünket a Bányászpark
tulajdonjogára, reméljük, hogy addig döntés születik az ügyben, vagy ha nem, akkor
engedélyezik a helyszínt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
17/2011.(IV.19.) PBH.
Falunap megrendezéséhez pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a falunap megrendezéséhez pályázat benyújtásáról szóló
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök
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NAPIREND
2. Elıterjesztés a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat a szóbeli kiegészítésre.
Patkós Zsolt polgármester
A határozat-tervezet összefoglalja az elmúlt idıszakban a sporttal kapcsolatosan végzett
tevékenységeket. A 3. pontban nevesítve tartalmazza azt a sporttal kapcsolatos összeget,
amelyet a költségvetés tartalmaz különbözı intézmény fenntartási sorokban. A határozat
összefoglalja a feladatokat és mellérendeli a költséget, amely az elfogadott költségvetési
rendeletünk része. Ezt a határozatot hiánypótlásként kérik a sportlétesítmények támogatására
már benyújtott pályázatunkhoz.
Nyerges Zoltán elnök
A szanki sportélettel kapcsolatosan már korábban is volt hasonló anyag.
Patkós Zsolt polgármester
Igen, a sportkoncepció, amelyet a képviselı-testület elfogadott.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
18/2011.(IV.19.) PBH.
Sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló határozattervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök

NAPIREND
3. Elıterjesztés Balatonakali gyermek- és ifjúsági tábor tulajdonjogának ingyenes
átruházásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat a szóbeli kiegészítésre.
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Patkós Zsolt polgármester
A Balatonakalin és a Sikondán lévı táborok tulajdonjogáról már több esetben határozott a
képviselı-testület. Legutóbb arról szólt a döntés, hogy a VAKÁCIÓ KFT-ben résztvevı
önkormányzatok lakosságarányosan igénylik meg a tábor tulajdonjogát az MNV Zrt-tıl, az
állami vagyonkezelı szervezettıl. Ellentétes határozatok születtek, voltak olyan
önkormányzatok, akik nem lakosságarányosan, hanem a VAKÁCIÓ KFT-ben lévı
üzletrészük arányában igényelték a tábor tulajdonjogát. Az MNV Zrt. addig nem hoz döntést,
amíg az önkormányzatok nem egyeznek meg. Sikerült egységes álláspontot kialakítani a
tekintetben, hogy valamennyi önkormányzat a Kft-ben lévı üzletrész arányában kéri a
tulajdonrészt. Kérte a határozat-tervezet támogatását. Nem lesz meg ebben az évben, de már
reális esély van a Balatonakalin lévı tábor tulajdonjogának kedvezı elbírálására. Az állam
tulajdonában van a Balatonakalin lévı tábor, a Kft. kezelésében és az önkormányzatok
használatában. Azt kérjük, hogy ingyenesen kapják meg az önkormányzatok a tulajdonjogot.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
19/2011.(IV.19.) PBH.
Balatonakali gyermek- és ifjúsági tábor
tulajdonjogának ingyenes átruházásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Balatonakali gyermek- és ifjúsági tábor tulajdonjogának
ingyenes átruházásáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 8 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Nyerges Zoltán
elnök
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