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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. április 27-én 15 00 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
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
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 szociális alapfeladatok fenntartó változásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés Kistérségi Szociális Intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások fenntartó
változásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Elıterjesztés szociális alapfeladatok fenntartó változásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat a kiküldött elıterjesztés szóbeli kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
A Polgármesteri Hivatal szakfeladatként ellátja az étkeztetés, házi segítségnyújtás és
tanyagondnoki szolgáltatás feladatokat. Komplex módon érdemes a szociális ellátást
mőködtetni. Ezért szükségesnek látjuk, hogy a szociális feladatellátás 2011. július 1. napjával
a Református Egyház fenntartásába kerüljön át, tekintettel arra, hogy tervezetten július 1-jétıl
a kistérségi szociális feladatellátást is átvennék.
2010-ben 2.100 e Ft-ot kellett hozzátenni a három szociális feladatra kapott normatívához a
saját bevételekbıl. 2011-ben ez a finanszírozás 2.600 e Ft-ba kerülne. Tehát az önkormányzati
kiegészítés 500 e Ft-ot nıne. A három szociális feladat jól mőködött a Polgármesteri
Hivatalhoz integráltan, a Református Egyház fenntartásában is biztos, hogy jól fog mőködni.
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A megállapodást úgy kötjük meg a Református Egyházzal, hogy a Polgármesteri Hivatal
állományából 1 fıt élelmezésvezetıként átadunk a Református Egyháznak, így neki
Kiskunmajsán tudunk állást biztosítani. A SULI-HOST KFT. 1 fıvel csökkenteni kívánja a
szanki konyhai dolgozók létszámát, nem munkanélküli lesz, hanem a majsai konyhára kerül
felvételre. Sikerült ezekben a kérdésekben megállapodni a Református Egyházzal.
Ingatlant nem adunk tulajdonba, csak használatba. Biztosítják, hogy a Nyugdíjasklub
Egyesület a Rákóczi u. 25. sz. alatti ingatlant heti egy alkalommal továbbra is térítésmentesen
használhatja. Az önkormányzatnak is lesz lehetısége alkalmanként, rendezvényre kibérelni.
Az ingóságokat tulajdonba adjuk. Az ingóságokba nem tartozik bele a két autó, a
tanyagondnoki busz és a MAZDA, ezeket az ingóságokat csak használatba adjuk. Ennek
elıfeltétele, hogy a MAZDA lízinget le kell zárni, ki kell fizetni a fennálló tartozást, mert
jelen pillanatban a bank a tulajdonos, az önkormányzat csak üzembentartó, nem adhatja
tovább üzemeltetésre másképp. Az eszközök vonatkozásában átadás-átvétel történik, ha
elhasználódnak, ki kell cserélni. Nekik nem ugyanazt a darabot kell visszaadni, hanem
ugyanabból, ugyanolyan minıségben, tehát ugyanúgy használható székeket, asztalokat, mint
amikor átadtuk.
A feladatellátást a településen biztosítani kell, a szanki feladatellátásokat nem vonhatja össze
más településekkel.
Az 5 %-ot meghaladó létszámcsökkentést a szanki önkormányzattal egyeztetni kell.
Ahhoz, hogy a feladatellátás mőködjön, 2014. január 1-jétıl kezdve évi 300 e Ft-ot
biztosítunk a fejlesztésekre. A szerzıdést 10 évre kötnénk. A dolgozók a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartoznak, de a bérük alapja a Kjt. besorolás szerinti marad. A
szociális ellátásban dolgozók a Cafetériát és a munkaruhát továbbra is megkapják.
Vincze Jánosné jegyzı
A Református Szeretetszolgálattal e-mailen folytatott levelezésben még néhány módosítást
javasoltak. Javasolták a 16. pont utolsó mondatának törlését. A létszámleépítésnél meg kell
határozni, hogy az 5 %-ot meghaladónál egyeztetni kell. Az egyház az ellátásokról
közvetlenül is tájékoztatja a lakosságot, nemcsak az önkormányzat által.
Nyerges Zoltán elnök
A 300 e Ft-os támogatást köteles fejlesztésekre fordítani?
Patkós Zsolt polgármester
Az továbbra is benne marad, hogy támogatási szerzıdést kell kötni minden évben, hogy mire
fordíthatja. Minden évben el kell számolnia a támogatással.
Tóth Mátyás képviselı megérkezett az ülésre.
Nagy Klára fıtanácsos
A támogatás a bevételekbe beleszámít.
Patkós Zsolt polgármester
A gyakorlatban látszik majd, hogy mőködıképes-e a feladatellátás és a megállapodás.
Nyerges Zoltán elnök
Örül, hogy ilyen közel kerültünk a feladatellátás átadásához. Értékvesztés kimutatható-e 10
éves visszavétel után?

Csertı István képviselı megérkezett az ülésre.
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Patkós Zsolt polgármester
Jelen árakon számolva, ha 10 évig hozzá kellene tennünk az ellátások normatíváihoz, akkor
26 millió forinttal kellene számolnunk. Így 2,4 millió forinttal járulunk hozzá a
fejlesztésekhez. Az ingóságokat úgy adja vissza, hogy ugyanannyi darabszámban és
ugyanolyan állapotban.
Nagy Klára fıtanácsos
Az ingóságokat naturáliákban számolva adja vissza. Például kanalak, tányérok csak
mennyiségben vannak nyilvántartva. Az eszközöket olyan állapotban köteles visszaadni,
amelyet a mőködési engedély megkövetel.
Nyerges Zoltán elnök
Adunk évente 300 e Ft-ot, ennek az ingóságnak a folyamatos karbantartását is ebbıl végzik.
Patkós Zsolt polgármester
A karbantartást nem. Benne van a szerzıdésben, hogy a karbantartás az átvevı kötelessége.
Ha nem tartja karban, akkor mi megcsináltatjuk, és kiszámlázzuk a fenntartónak.
A mőködési engedélynek személyi és tárgyi feltételei vannak. A személyi feltételei a
szakvégzettségő szociális munkások, a tárgyi eszközök meglétét a mőködési engedélyt kiadó
hatóság vizsgálja.
Nyerges Zoltán képviselı
Az étkeztetéssel kapcsolatban benne van, hogy kérjük 1 fı átvételét. Tudjuk-e hogy honnan
biztosítja az étkeztetést?
Patkós Zsolt polgármester
Nem vásárolja a szolgáltatást, saját konyhát üzemeltet. Kiskunmajsa Város Önkormányzata
felmondta a SULI-HOST KFT-vel a szociális étkeztetésre vonatkozó szerzıdést. A
Református Egyház átveszi a SULI-HOST-tól azt a 8 fıt, akik ott dolgoznak a konyhán.
Varga Ferencné alpolgármester
Tehát átvesz az egyház 1 fı élelmezésvezetıt, 1 fı dolgozót a konyháról, aki Majsára fog
bejárni és Majsáról hozzák ki az ételt a szociálisan étkezıknek. Ezáltal a SULI-HOST KFT.
kevesebb adag ebédet fızet a szanki konyhán.
Rácz Izabella biz. tag
A kisbuszt a tanyagondnoki ellátás mellett még nagyon sokan használták, pld. sportolók más
célra, hogy oldjuk meg ezt a késıbbiekben?
Patkós Zsolt polgármester
Vásárolunk egy kisbuszt.
Varga Ferencné alpolgármester
Nem lehet a sportegyesületnek pályázni kisbuszra?
Patkós Zsolt polgármester
Nem nagyon volt eddig ilyen pályázat.
Sipos-Szabó Ernıné biz. tag
Mennyire volna az kihasználva?
Patkós Zsolt polgármester
Az ifi focisták minden második héten szombaton utaznak vele.
Varga Ferencné alpolgármester
Tekések, nyugdíjasok is járnak vele.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.

PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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20/2011.(IV.27.) PBH.
Szociális alapfeladatok fenntartó változásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a szociális alapfeladatok fenntartó változásáról szóló határozattervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök

NAPIREND
2. Elıterjesztés Kistérségi Szociális Intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások fenntartó
változásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat az elıterjesztés kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
Két ingatlan pályázatból megújult, üzemeltetésre átadjuk a Református Egyháznak. Néhány
pályázatból beszerzett eszközt sem adhatunk át tulajdonba, csak használatba, a tulajdon az
önkormányzatnál marad. Itt is vannak módosítások az elıterjesztéshez képest, az 5 % feletti
elbocsátás egyeztetéshez kötött, az intézményi térítési díj meghatározása tájékoztatáshoz
kötött. 2014-tıl évente 12 millió forint támogatást átadnak a kistérségi önkormányzatok az
egyháznak fejlesztésre, ez évente 1.224 e Ft-tal terhelné Szank Önkormányzatának
költségvetését. Ez a jelenlegi hozzájárulásunk közel 20 %-a. Errıl szintén megállapodást kell
kötni, hogy mire, hogyan használhatja föl az egyház. Jelentıs dolog, hogy benne van a
megállapodásban a szanki telephely vonatkozásában 4 millió forintos fejlesztés.
Nyerges Zoltán elnök
Ugyanazokról az átadás-átvételekrıl van szó, mint az elızı napirendnél, nincs ellenvetése.
Tóth Mátyás képviselı
A 30. pontra kérdezett rá.
Patkós Zsolt polgármester
Minden dolgozónak nyilatkoznia kell arról, hogy át kíván-e menni a másik munkáltatóhoz.
Nyilatkozhat úgy, hogy nem kíván átmenni, felveszi a végkielégítést, felmentést, majd
meggondolja magát, jelentkezhet a munkáltatóhoz, fel is vehetik. Azt szeretnénk, ha nem
kellene végkielégítést fizetni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.

PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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21/2011.(IV.27.) PBH.
Kistérségi Szociális Intézmény által nyújtott
szociális szolgáltatások fenntartó változásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Kistérségi Szociális Intézmény által nyújtott szociális
szolgáltatások fenntartó változásáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint
elfogadja.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök

NAPIREND
3. Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat az írásos elıterjesztés szóbeli kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
Az emelés 9,3 %-os, 114 Ft-ról 123 Ft-ra (+ÁFA) növekedne a vízdíj. Javasolta az
elıterjesztés szerinti vízdíj emelést.
Rácz Izabella biz. tag
Tavaly lényegesen kevesebb volt az ivóvízfogyasztás, mint az elmúlt évben.
Az egyéb igénybevett szolgáltatások több mint 1,6 millió forint, ez mit takar?
Patkós Zsolt polgármester
A szolgáltatótól kérni fogjuk, hogy részletezze ki ezt az összeget.
Koncessziós eljárást kell indítanunk a vízmő üzemeltetés tekintetében, mert lejár a 10 + 5
éves koncessziós szerzıdésünk. A következı ülésre hozzuk a javaslatot a koncessziós
pályázat tartalmára. Az önkormányzat a kisteleki GÁZÉPSZERKER KFT-vel 1996-ban
kötött szerzıdést az ivóvíz szolgáltatásról, amelyet 2006-ban 5 évre meghosszabbított.
Varga Ferencné alpolgármester
A környéket nézve nálunk a legolcsóbb a vízdíj.
Nyerges Zoltán elnök
Leírta a szolgáltató, hogy a felújítás hogyan fog megtörténni. Tisztító berendezés kerül
beépítésre, felmerül a kérdés, hogy a tisztító berendezést kell-e majd tisztítani, ez hogyan
valósul meg.
Patkós Zsolt polgármester
A részleges megvalósíthatósági tanulmányt szívesen odaadjuk CD-n. Van egy másik
technológia, amely kipróbálás alatt van. A technológia szerint az arzén tartalom 1
mikrogramm/liter alá csökken, most meghaladja a 10 mikrogramm/litert. Nagyon jó a
technológia, 50 Ft-os ivóvízdíj emeléssel jár, nem tartalmaz semmilyen hálózat
rekonstrukciót, a mi pályázatunk viszont igen. Meg kell vizsgálni minden lehetıséget.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelettervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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22/2011.(IV.27.) PBH.
Ivóvíz díjáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz
díjáról szóló rendelet-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 16 óra 15 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Nyerges Zoltán
elnök
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