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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. május 10-én 15 00 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 
 Rácz Izabella bizottsági tag 
 Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Vincze Jánosné jegyzı 
 Nagy Klára fıtanácsos 
 Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló 
 Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 
Nyerges Zoltán elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı 
bizottsági tagból 2 fı jelen van. Sipos-Szabó Ernıné jelezte távolmaradását az ülésrıl. 
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság azzal a 
kiegészítéssel, hogy egy új napirendi pont felvételét javasolta, 8. napirendi pontban a pénzbeli 
és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2010.(XI.03.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendeletet is tárgyalja meg a bizottság, egyéb napirendi pontban pedig 
elıre jelezte, hogy lesz még egy önkormányzati ingatlan vásárlási kérelem. A bizottság 
egyetértett a napirendekkel, más javaslat nem hangzott el. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2010. évi zárszámadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló 
2. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2010. évben végzett belsı ellenırzési  
    tevékenységérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés a 2011. évi belsı ellenırzési munkaterv módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Beszámoló a társadalmi szervezetek 2010. évi támogatásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Elıterjesztés közoktatás, közmővelıdés, közgyőjtemény átalakításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Elıterjesztés MAZDA gépkocsi lízing szerzıdés megszüntetésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Elıterjesztés a Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Táborban lévı üzletrészrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  
    18/2010.(XI.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Egyéb kérdések 



 4 

NAPIREND 
1. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2010. évi zárszámadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
A szépen kidolgozott írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérte polgármester urat az 
elıterjesztés kiegészítésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kiegészítése nincs. Az értelmezést segítendı a 69 millió forint költségvetési negatív 
pénzmaradvány a zárszámadásban nem került kifejtésre, fontos kirészletezni, hogy mibıl 
tevıdik össze. A folyószámlahitel felvételére azért volt szükség, mert év végén áthúzódó 
pályázati finanszírozások voltak, amelynek fedezetét a költségvetésünk bevételeibıl nem 
tudtuk biztosítani. A 69 millióból 9,5 millió forintot sajnálatosan nem tudott megadni éven 
belül a Református Egyház, 2010. utolsó napjaiban kifizetett munkabérek 13 millió forint, 
jászszentlászlói összekötı út 2010. évben felmerült költségei 26 millió forint. 2010-ben 
döntöttünk a hosszú távú hitelfelvételrıl, de ez 2011 januárjában történt meg ténylegesen. A 
KEOP pályázatokra (óvoda és idısek otthona) 1.122 e Ft-ot, ill. 1.986 e Ft-ot fordítottunk. A 
Vörösmarty utcai útépítésre 2011-ben érkezett meg a 2,5 millió forintos pályázati támogatás. 
2010-ben nem érkezett meg a könyvtári szolgáltatásra 4,7 millió forintos, a TÁMOP 
kompetencia alapú oktatásra 10 millió forintos, és a digitális táblákra 1 millió forintos 
támogatás. A TIOP és a TÁMOP költsége összesen 15.700 e Ft, ezt az összeget ebben az 
évben, az elszámolást követıen várjuk. Ezek a tételek részben rendezıdtek, ill. még várjuk a 
megelılegezett támogatások kiutalását. A negatív pénzmaradvány jelentıs részére a hosszú 
távú hitel nyújt fedezetet. Ha a Református Egyház megkapja a támogatást, akkor vissza tudja 
fizetni a finanszírozási elıleget, már lassan egy éve, hogy biztosítottuk, ennek több mint 1 
millió forintos kamatköltségét az önkormányzat viseli. Reméljük, hogy ez mielıbb 
megtörténik.  
Az önkormányzat gazdálkodását tekintve a mőködési költségeket próbáltuk csökkenteni és a 
fejlesztésekre vonatkozó lehetıségeket növelni. Ezt negatívan befolyásolta a helyi iparőzési 
adó csökkenése, a tervekhez képest 26 millió forintos bevétel kiesést eredményezett. A 
módosított iparőzési adó bevétel a tavalyi tényszámok alapján került módosításra. Az eredeti 
költségvetésbe beállított összeg picit eltúlzott volt, de szükség volt ilyen magasan tervezni év 
elején a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében.  
Látható, hogy a mőködés során még vannak tartalékok, amelyeket racionális 
átcsoportosítással meg lehet spórolni. A teljesülések mutatják, hogy viszonylag pontosan 
megvalósult a költségvetés végrehajtása. Jogszerően és felelısen gazdálkodott az 
önkormányzat a 2010. évben. A negatív pénzmaradvány lefaragása ennek az évnek és a 
következı évnek a feladata lesz. 
Könyvvizsgáló asszonynak volt egy észrevétele. 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte könyvvizsgáló asszonyt, hogy egészítse ki jelentését. 
Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló 
Auditálási eltérést állapított meg, ez egy szállítói állományból van, aminek a pénzügyi 
teljesítése nem történt meg december 31-ig, nem is történhetett meg, mert szállítói 
finanszírozású. Ez az összekötı úttal kapcsolatos. Az önkormányzat kifizette a saját erı 
részét, és a könyveiben, mint kötelezettséget nem mutatta ki. Igazából a mérleg fıösszege 
ezzel nem változott, hanem az önkormányzatnak a kötelezettsége nıtt és a tıkeváltozás pedig 
csökkent. Ennyi az eltérés. 
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A másik ilyen auditálási eltérés pedig az, hogy uniós pályázatokhoz, a KEOP-hoz és a TIOP-
hoz az önkormányzat kapott elıleget, és ezt addig, amíg a közremőködı szervezet, az MNV 
Zrt. az elszámolást elfogadottnak nem tekinti, a kötelezettségek között ki kell mutatni. Ez 
mind a kettı új dolog, csak remélni tudja, hogy 2011-ben is lesz ilyen elıleg, ill. ilyen 
szállítói állomány. 
Nyerges Zoltán elnök 
A negatív elıjeles 69.867 e Ft elıtt van egy 1.857 e Ft-os összeg, ez várható, hogy még be fog 
érkezni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az állami támogatás 2010-es elszámolásából adódó kiegészítı normatíva. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A 2010. évi beszámolóban kell elszámolni mindig az állam által nyújtott normatívákkal 
mutatószámok alapján, és ezt 2011. évben a beszámoló elfogadása után fogja az 
Államkincstár utalni részünkre. 
Besesek Béla alpolgármester 
Elızetesen sokat beszélt a beszámolóról fıtanácsos asszonnyal is. Kiemelte, hogy a 2010. évi 
költségvetés úgy alakult, hogy a hitelállomány nem lesz több várhatóan 60 millió forintnál. A 
negatív pénzmaradvány nem hozzájön a korábbi hitelállományhoz, vannak visszatérülések, 
úgyhogy a hitelállomány 60 millió forint körül lesz. Elfogadható, komoly aggodalomra nem 
ad okot, ha reményeink szerint a változások megtörténnek az év folyamán. 
A létszámmal kapcsolatban lenne kérdése, 4 fıvel meghaladtuk a tervezett közcélú 
munkavégzést, ez a 21. oldalon van. Ez miért van? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Tavaly folyamatosan elég nagy létszámú közcélú foglalkoztatottat alkalmazott a hivatal. A 
költségvetésben betervezésre került egy szám és az éves összesítés után meghaladta a 
tervezést és nem történt meg a költségvetési rendelet módosítása. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az októberi választásokat követıen aki RÁT-os volt, mindenkinek munkát ajánlottunk, 
segélyt nem fizettünk, ebbıl adódik a magas létszám. 
Nyerges Zoltán elnök 
Megköszönte a részletes kidolgozást, az anyag készítıinek munkáját. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
23/2011.(V.10.) PBH. 
Önkormányzat és intézményei  
2010. évi zárszámadásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2010. évi zárszámadásáról szóló 
rendelet-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
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Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló távozott az ülésrıl. 
 
 
NAPIREND 
2. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2010. évben végzett belsı ellenırzési  
    tevékenységérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat a kiküldött elıterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem kívánta kiegészíteni az írásban elkészített belsı ellenıri jelentést, elfogadása javasolta. 
Nyerges Zoltán elnök 
A jelentés 3. pontja tartalmazza az ellenırzések fontosabb megállapításait, következtetéseit és 
javaslatait, hogyan kell ezeket végrehajtani, milyen ütemezéssel? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Kétfajta ellenırzést végeztettünk ebben az évben. A mérleg dokumentumait a belsı ellenır 
áttekintette, egy pici korrigálást kellett végrehajtani, a lízingdíj összege rosszul lett 
lekönyvelve, az iparőzési adó analitikájában kellett kisebb korrigálást végrehajtani. A hibákat 
a kollégák azonnal kijavították, ezért nem készült intézkedési terv sem. 
A második tételben a képviselı-testület költségvetési rendeletének módosítása volt a téma, ott 
nem volt semmilyen módosító javaslat. 
Besesek Béla alpolgármester 
Az utolsó oldalon a II. 1. és 2. pontjában vannak javaslatok, nem készült intézkedési terv, azt 
sugallja, hogy nem volt elég az együttmőködés. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nem készült intézkedési terv, mert nem volt mire készíteni, az apró hibák kijavítása azonnal 
megtörtént. Együttmőködtünk, minden kérését teljesítettük. Törvény által meghatározott 
szempontok szerint készíti el a belsı ellenır az éves ellenıri jelentését. Ezek a fejlesztésekre 
vonatkozó javaslatok, általános mondatok, ebbe a pontba is kellett valamit írni. Nem volt 
probléma a belsı ellenırzéssel. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az ellenırzéshez szükséges anyagokat a belsı ellenır által átadott lista alapján 
összekészítettük, az átadásra került, részben elektronikus formában, részben papír alapon. A 
könyvvizsgáló asszonnyal szinte heti rendszerességgel kapcsolatban vagyunk, bármikor 
tudunk tanácsot kérni, arra még nem került sor, hogy a belsı ellenırtıl tanácsot kérjünk. 
Rácz Izabella biz. tag 
Meg vannak adva a szempontok, hogy mi alapján kell az éves beszámolót elkészíteni, akkor a 
leírtak nem konkrét problémákra utalnak, általános javaslatok. 
Nyerges Zoltán elnök 
Vannak hibák, amelyeket feltárt a belsı ellenır, a hibák kijavítása megtörtént. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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24/2011.(V.10.) PBH. 
2010. évi belsı ellenırzési tevékenységrıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat 2010. évben végzett belsı 
ellenırzési tevékenységérıl szóló beszámolót az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés a 2011. évi belsı ellenırzési munkaterv módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat a kiküldött elıterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
A munkaterv módosítására azért van szükség, mert a túlórák és a helyettesítések kapcsán 
vizsgálatot végeztettünk el. A túlórák száma nagyon magas volt, a helyettesítések száma 
pedig nagyon alacsony. Nyilvántartási probléma volt, ez feltárásra és kijavításra került. 
Szabadságok, kötelezı tanítási idıkeret is tárgya volt a vizsgálatnak. Igazgató asszony 
megkapta a jelentést, jelentıs problémát nem állapított meg, az apróbb hibákat próbáljuk 
kiküszöbölni. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Most már megbontásra került és külön adta le a jelentést a túlórára és a helyettesítésre 
vonatkozóan. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
25/2011.(V.10.) PBH. 
Belsı ellenırzési munkaterv módosításáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a 2011. évi belsı ellenırzési munkaterv módosításáról szóló 
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
NAPIREND 
4. Beszámoló a társadalmi szervezetek 2010. évi támogatásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat a kiküldött elıterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Nem kívánta kiegészíteni az elıterjesztést és a határozat-tervezetet. 
Rácz Izabella biz. tag 
Tételesen fel van sorolva, hogy melyik szervezet mennyi támogatást kapott és a kapott 
támogatással mindenki elszámolt. 
Besesek Béla alpolgármester 
A háziorvosok ettıl az évtıl kezdve nem kapnak támogatást? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem kapnak támogatást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
26/2011.(V.10.) PBH. 
Társadalmi szervezetek 2010. évi támogatásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a társadalmi szervezetek 2010. évi támogatásáról szóló határozat-
tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés közoktatás, közmővelıdés, közgyőjtemény átalakításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat, hogy az elıterjesztést tegye meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
A közoktatás átalakítása körül minden nagyon bizonytalan. Továbbra is legfontosabb célunk 
az lenne, hogy az iskola és az óvoda egyházi fenntartásba kerüljön. A Katolikus Egyház 
részérıl még nincs válasz, sem igent, sem nemet nem kaptunk. Szó lehet többcélú kistérségi 
társulás által fenntartott intézményrıl, intézményfenntartó társulásról is. Minden átalakulóban 
van. 
A határozat-tervezet szerint javasolta az ÁMK megszüntetését, új közös igazgatású 
közoktatási intézmény létrehozását, ide tartozna az iskola és az óvoda. A közmővelıdés, 
közgyőjtemény a Polgármesteri Hivatalhoz kerülne szakfeladatként. A jogutód intézmény 
bölcsıdei ellátást nem biztosítana.  
További egyeztetések szükségesek, hogy mit, hogyan lehet megvalósítani, pld. iskolaotthon, 
tanulószoba, osztályok száma, csoportok száma, ez késıbbi képviselı-testületi ülés témája.  
Azon kell gondolkodni, ha nem következik be az egyház által az átvétel, akkor mit tudunk 
tenni. A közoktatásról leválasztjuk a közgyőjteményt, közmővelıdést, mert a továbblépés 
szempontjából ez mindenképpen szükséges. 
Ki kell dolgozni, hogy egy-egy döntés pénzügyileg mit jelent az önkormányzat számára. 
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Ezzel párhuzamosan a Polgármesteri Hivatalban tervezetten július 1-jétıl 2 fıvel 
csökkentenénk a létszámot. Költségtakarékosabb mőködést próbálunk megvalósítani. 
Mindenütt spórolni kell. 
Nyerges Zoltán elnök 
Július 1-jei hatállyal lépne életbe a döntés? 
Patkós Zsolt polgármester 
A közoktatási törvény azt írja elı, hogy május 31-ig a fenntartónak döntenie kell a közoktatási 
intézmény átszervezésérıl. 
Rácz Izabella biz. tag 
Nagy bizonytalanság van, mielıbb le kellene csillapítani a kedélyeket. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezen a héten eldılhet, hogy fogad-e bennünket az egyház. Az önkormányzatnak közoktatási 
szakértıvel, megyei önkormányzattal is véleményeztetni kell a tervünket, nagyon kevés az idı 
május 31-ig. Ha nem a válasz, akkor két lehetıségünk van, önálló intézményfenntartás, vagy a 
többcélú társulási fenntartás, amelyhez igényelhetı kiegészítı normatíva. Kérdés, hogy 
Kiskunmajsa akar-e a többcélú kistérségi társulásban intézményt fenntartani, mert csak úgy 
jöhet létre, ha Kiskunmajsa benne van, nélküle nem, mert legalább a tagoknak fele benne kell, 
hogy legyen, három település, és Kiskunmajsa lakosságszáma több mint 50 %-ot kitesz. 
Nyerges Zoltán elnök 
Ha most nem valósul meg az egyházi fenntartás, a következı években megvalósulhat-e? 
Patkós Zsolt polgármester 
Elméletileg igen. 
Rácz Izabella biz. tag 
Ha mégis megvalósul most az egyházi fenntartás, akkor ezzel a határozattal mi lesz? 
Patkós Zsolt polgármester 
Akkor visszavonjuk ezt a határozatot. Az ÁMK-t akkor is meg kell szüntetni, ki kell vonni 
belıle a közmővelıdést, közgyőjteményt. A jogutód intézményt nem mi hozzuk létre, hanem 
az egyház. 
A határozat-tervezet határideje jövı hét péntek, addig kell az elıkészítést megtenni. 
 
Varga Ferencné alpolgármester megérkezett az ülésre. 
 
Nyerges Zoltán elnök 
Ahogy most látjuk a jövınket, ez a határozat-tervezet elıreláthatólag tartható lehet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha nem a jóléti oktatást tartjuk fönt, mint amit eddig biztosítottunk nevelés-oktatás 
vonatkozásában és mindenhol pénzügyi szemlélettel, és a lehetıségekhez történı igazítással 
próbáljuk az intézményt fenntartani, akkor ez a rendszer megtakarításokat fog hozni. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Jogosan várja el a fenntartó és a szülık is a színvonalas mőködést. Amikor mindig 
karcsúsítani kell és spórolni kell, bevállalnak a pedagógusok nagyon sok órát ingyen is, de 
akkor nem jogos, ha azt róják fel a szanki általános iskolára és az ott tanító pedagógusokra, 
hogy színvonal alattiak. Minden pénzbe kerül, a jó dolgokat mindig meg kell fizetni, nagyon 
nehéz lavírozni. Azzal tisztában kell lenni, hogy ennek pénzügyi korlátai is vannak. Szőkült 
az órakerete annak, hogy hány tehetséggondozást és hány szakkört indíthatnak. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem szőkült a lehetısége, az alapóraszámhoz képest vannak százalékosan meghatározva. Az 
ebben történı óraszám megosztás a nevelıtestület dolga, amikor a tantárgyfelosztást 
elfogadja, vagy a pedagógiai program része. A valódi szőkülést az jelenti, hogy az 
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összóraszám kevesebb. Az önkormányzat a kötelezı óraszámokat finanszírozás tekintetében 
eddig is biztosította. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Valójában van egy folyamat. Korábban volt plusz óra biztosítva tekére, számítástechnikára, 
idegen nyelv csoportbontásra, ezek a pluszok megszőntek.  
Patkós Zsolt polgármester 
Ez így van. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Ezek a plusz órák az 1997-es középtávú tervnek voltak a részei. Azt kellene megnézni, hogy 
létszámarányosan hogyan alakulnak a tehetséggondozó órák, és azt a színvonalat biztosítva 
kellene továbbra is megszabni százalékos arányban és létszámarányosan. Nem mindegy, hogy 
1997-ben volt 300 gyerek, most pedig 200 gyerek van, arányosan biztosítani kellene plusz 
órákat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az ellenırzési jegyzıkönyvbe foglalt számok beszédesek. Összetett a probléma. A kevés 
órából is meg lehetne oldani színvonalas és hatékony oktatást. A probléma ott van, hogy nem 
jó a szakos ellátottság, nagyon kevés a három és két szakos pedagógus. Ha kevesebben 
lennének a pedagógusok, akkor könnyebb lenne a kötelezı óraszám kiosztása, nem azzal 
kellene folyamatosan sakkozni, hogy ki van-e valakinek a kötelezı óraszáma. Az 
intézményvezetıt nem ennek kellene motiválnia, hanem annak, hogy fejlesztésre, 
felzárkóztatásra a gyerekek érdekében van szükség. A kötelezı óraszám 367, a nem kötelezı 
óra 57, egyéni foglalkozásra pedig 32-t lehetne szánni, tehát összesen 457 órát biztosítana a 
törvény alapján az iskolának a fenntartó. Ebbıl vannak órakedvezmények, osztályfınöki stb. 
amelyek nem tanítással töltıdnek, csökkentik a gyerekek lehetıségét, ezt mind ebbıl az 
órakeretbıl kell kiadni. A 367-bıl az 57 nem kötelezı óraszám 15 %-os, az egyéni 
foglalkozásra pedig kb. az alapóraszám 10 %-a fordítható, ami szintén nem kevés. Ha egyre 
kevesebb gyerek, osztály van a rendszerben, akkor az alapóraszám is csökken, és az 
alapóraszám százalékos aránya is csökken. A lehetıségeket ez korlátozza be, valamint a 
szakos ellátottság kedvezıtlensége. 
Nyerges Zoltán képviselı 
A létszámcsökkentés könnyebb levezetésére van-e lehetıség, nyugdíjba vonulás kínálkozik-e? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igazgató asszony megvizsgálja ennek a lehetıségét is és május 20-ig ezt is számba vesszük. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Nehéz döntés, bízunk benne, hogy a határozatban foglalt határidık elıtt még kedvezı fordulat 
következik be. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
27/2011.(V.10.) PBH. 
Közoktatás, közmővelıdés, közgyőjtemény átalakításáról 

 
HATÁROZAT 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a közoktatás, közmővelıdés, közgyőjtemény átalakításáról szóló 
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
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NAPIREND 
6. Elıterjesztés MAZDA gépkocsi lízing szerzıdés megszüntetésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat a kiküldött elıterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jelen pillanatban még van remény arra, hogy a szociális feladatellátást a Református Egyház 
átvegye. Ennek érdekében van szükség a MAZDA lízing megszüntetésére. Ha a MAZDA 
gépkocsi az önkormányzat tulajdonába kerül, utána lehet csak átadni üzemeltetésre a 
Református Egyháznak. 
Nyerges Zoltán elnök 
A határozat-tervezet az elmúlt képviselı-testületi ülés döntéséhez kapcsolódik. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
28/2011.(V.10.) PBH. 
MAZDA gépkocsi lízingszerzıdés megszüntetésérıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a MAZDA gépkocsi lízingszerzıdés megszüntetésérıl szóló 
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
7. Elıterjesztés a Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Táborban lévı üzletrészrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat a kiküldött elıterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem javasolta Jánoshalma tulajdonrészének megvásárlását a kunfehértói táborban, tekintettel 
arra, hogy mi szankiak alig járunk Kunfehértóra, éppen elég terhet jelent az, hogy táboraink 
után fizetjük tulajdonrészünk arányában a fenntartási költséget, a jelenlegi tulajdoni szerkezet 
elégséges. 
Nyerges Zoltán elnök 
Rácz Izabella biz. tag 
Egyetértettek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet. 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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29/2011.(V.10.) PBH. 
Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Táborban lévı tulajdonrészrıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Táborban lévı tulajdonrészrıl 
szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
8. Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  
    18/2010.(XI.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Rendelet-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte jegyzı asszonyt a kiküldött elıterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A rendelet-módosításra azért van szükség, mert a napi ügyintézés során kiderült, hogy túl 
szigorúan lett szabályozva a közgyógyellátásra jogosultak köre. Abban az esetben, amikor 
családban élıkrıl van szó, az egy fıre jutó jövedelemnél az eddigi szabályozás szerint az 
öregségi nyugdíjminimum 150 %-a volt meghatározva, ennek a 225 %-ra történı emelését 
tartalmazza a rendelet-tervezet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
30/2011.(V.10.) PBH. 
Pénzbeli és természetben nyújtott  
szociális ellátásokról szóló 18/2010.(XI.03.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
18/2010.(XI.03.) önkormányzati rendeletet módosításáráról szóló rendelet-tervezetet az 
elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
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NAPIREND 
9. Egyéb kérdések 
 
Nyerges Zoltán elnök 
Tápai Dénes kérelmet nyújtott be a képviselı-testülethez, hogy egy önkormányzati ingatlant 
szeretne megvásárolni, a szanki 1132 hrsz-ú szántó 2526 m2 területő ingatlant. Ez a terület 
helyileg a Rácz János mellett vezetı dőlıút bal oldalán található, fent a dombon. Kint volt a 
helyszínen. A szomszédos földterület Tápai Dénesé, szépen karban van tartva, fiatal ültetett 
erdeje van, az önkormányzati terület nincs mővelve. Javasolta a bizottságnak, hogy támogassa 
a terület értékesítésre történı kijelölését. Az értékbecsléshez értékbecslıt kell kijelölni. 
Rácz Izabella biz. tag 
Javasolta az értékesítést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a földterület 
értékesítésre történı kijelölését. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
31/2011.(V.10.) PBH. 
Önkormányzati ingatlan  
értékesítésre történı kijelölésérıl 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselı-testületnek, hogy szanki 1132 hrsz-ú 2526 m2 területő szántó mővelési ágú 
önkormányzati ingatlant jelölje ki értékesítésre. 

2. Bízza meg a polgármestert, hogy szerezzen be az ingatlanra vonatkozóan hivatalos 
értékbecslést. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

 Nyerges Zoltán 
 elnök 
 
 


