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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. július 11-én 15 00 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterme 
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 
 Rácz Izabella bizottsági tag 
 Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Vincze Jánosné jegyzı 
 Nagy Klára fıtanácsos 
 Dobos László megbízott igazgató 
 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 elıre bejelentette távolmaradását. 
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság. A 
bizottság egyetértett a napirenddel, más javaslat nem hangzott el. 
 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1.  Elıterjesztés mőködési költségvetést csökkentı intézkedésekre 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
A napirendi pont elıterjesztésére felkérte polgármester urat. 
Patkós Zsolt polgármester 
A mőködési költségvetést csökkentı intézkedéseknek oka, hogy bevételek alul maradnak a 
költségvetés tervezése kapcsán ismert bevételeknek, és oly mértékő iparőzési adó bevétel 
csökkenés várható, amely indokolja, hogy minden mőködési költséget a minimális közelébe 
próbáljunk vinni. Meghiúsult az a tervünk, hogy a közoktatási intézményt az egyháznak 
átadjuk. Május 31-ét követıen el kellett gondolkodnunk azon, hogyan tudjuk a létrehozott új 
intézmény költségvetését biztosítani. Éppen ezért a mőködési költségvetés biztosítása 
érdekében minden területen a mőködési költségek, bérek csökkentése szükséges.  
A következıket javasolta: 
- A Polgármesteri Hivatal létszámából a 2,5 fı létszámcsökkenést július 15-tıl. Nem lesz 
egyszerő a feladatokat megoldani úgy, hogy a jelenlegi létszámmal biztosítható legyen. 
Mindenkinek ki kell venni a részét, viselnie kell a terheket, amikor az önkormányzati 
költségvetésben probléma adódik. 
- A Polgármesteri illetmény minimumra történı csökkentését.  
- A közmővelıdési, közgyőjteményi feladatellátásnál 1 fı álláshely megszüntetését július 15-
tıl.  
- A mezııri szolgálat megszüntetését július 15-tıl. A földtulajdonosokkal történt egyeztetésen 
a mezııri járulék kivetését a földtulajdonosok nem támogatták. A mezııri szolgálat 
normatíván felüli éves 1,3 millió forintos támogatását az önkormányzat nem tudja vállalni. 
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- A költségvetésben tervezett 2 % jutalomalap törlését, hogy 2011. évben ne kerülhessen 
kifizetésre. 
- 1 fı karbantartó álláshelyének megszüntetését, 2 fı karbantartó maradjon a továbbiakban. 
- A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvodában a létszám 22 fırıl 19 fıre történı 
csökkentését, 22 túróra biztosítása mellett és a heti idıkeret 443 órában történı 
meghatározását. Az óvodában 5 óvónıi álláshely, 3 fı dajkai álláshely és egy fı takarítói 
álláshely meghatározását, az iskolában pedig 1 fı iskolatitkári álláshely megtartását. A 
létszámok meghatározása létszámcsökkentéssel jár. 
Errıl szól az elıterjesztés. 
Megpróbálunk pályázni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések 
támogatására. 
Az önkormányzat saját bevételeibıl egészítette ki a közoktatást, szociális ellátást, az iparőzési 
adó csökkenése miatt társat kell bevonnunk a finanszírozásba. Az oktatás ügyében 
folytatódnak tovább az egyeztetések. A100 milliós iparőzési adó bevétel nagyon nagy 
visszaesés a 2008-as 158 millióhoz képest. A költségvetésbıl szinte egyik évrıl a másikra 10 
%-os bevétel esik ki, ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra pótolni. Láttuk a csökkenést, 
bíztunk abban, hogy a közoktatás átszervezése enyhít a problémán, nem így történt, ennek a 
következménye ez az elıterjesztés. 
Nyerges Zoltán elnök 
A határozat-tervezet költségcsökkentésrıl szól, biztos, hogy alapos átgondolás után készült el. 
A munka ellátásának zökkenımentességében a létszámcsökkentések milyen veszélyekkel 
járnak, illetve milyen plusz költségek merülnek fel? 
Patkós Zsolt polgármester 
Minden területen végiggondoltuk, hogy mi az, amit meg lehet tenni. 
A köztisztviselıknél 2 hónap felmentési idı illeti meg a köztisztviselıket, a felérıl fel kell 
menteni a munkavégzés alól és járnak a végkielégítések. A feladatellátást át kell adni egy 
hónap alatt. Nagyon megnınek az egy fıre jutó munkaterhek, azonban még így is viselhetı 
lesz. 
A mezıırnek 60 nap a felmentési ideje, annak felét le kell dolgozni, addig már nagyrészt 
lemennek a mezıgazdasági munkák. A földtulajdonosok egyöntető döntése volt, hogy nem 
kívánnak többlet költséget bevállalni. Javaslatunk az volt, hogy hektáronként szántó esetében 
1000 Ft, gyümölcsös esetében 2000 Ft, tanyahely esetében 5000 Ft, rét, legelı esetében 250 
Ft legyen a mezııri járulék. Ezt elutasították. Amikor magántulajdon védelmérıl van szó, 
akkor a magántulajdonnal rendelkezıknek a hozzájárulása fontos lenne, az ı érdekük. Azt 
mondták, hogy egy mezıır nem mezıır tekintettel a terület nagyságára. Ha az önkormányzat 
nem tudja fenntartani, akkor tudomásul veszik.  
A közoktatás tekintetében igazgató úrral átbeszélésre került, hogy melyek azok a létszámok, 
amelyek feltétlenül szükségesek. A június 9-i határozat még iskolatitkári megszüntetésrıl 
szólt, ezt most visszavonjuk. A létszámok egyeztetettek, ott is probléma van, álláshelyek 
szőnnek meg, nagy gondot okoz ez a családoknál. Nem ez volt az önkormányzat szándéka, 
akarata, amikor a közoktatás átalakításáról döntöttünk. 
Az egy fı karbantartót nem tudjuk finanszírozni, a Munkaügyi Központ alkalmazásában 
szívesen vesszük vissza. 
Nyerges Zoltán elnök 
A hivatalnál volt mind a három karbantartó? 
Patkós Zsolt polgármester 
Papíron igen, de mindenki oda megy, ahol szükség van rá. 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte igazgató urat, hogy beszéljen az iskolát, óvodát érintı változásokról. 
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Dobos László megbízott igazgató 
Köszöntötte a megjelenteket. Az óvoda tagintézménynél a következı tanév személyi 
feltételei: 8 óvónı van jelenleg, 3 fı felmentése indokolt a létszámcsökkenésbıl következıen, 
dajka 4 fı, ebbıl 1 fı takarítói munkakörbe történı átminısítése szükséges, itt fizetés 
szempontjából nem fog változás történni, a feladatok szempontjából igen. Az étkezési díjak 
beszedésére, ügyintézés segítésére 1 fı önkormányzat által foglalkoztatott közcélú dolgozó 
van még az intézményben decemberig. 
Az iskolánál elkészült a tantárgyfelosztás, július 6-án és 7-én egyénileg is beszéltek a 
kollégákkal, akiket sikerült elérni, mert a szabadságolások most folynak. Pénteken 9 órakor 
volt a nevelési értekezlet, ahol 18 fı vett részt, a tantárgyfelosztást 14 igen, 1 nem szavazattal, 
2 fı tartózkodással elfogadta a nevelıtestület. Egy fı nem kívánt a szavazáson részt venni. 
Természetes, hogy nem mindenki fogadta el, mert a komoly megszorítások okán nem 
mindenkinek elfogadható. 
A pedagógusok által leadott órák száma: 385,5. Az órakedvezmények száma 52 óra. Összes 
óra 438,5, ez picivel alatta marad az önkormányzat által megjelölt 443 órakeretnek. Ez 4,5 
órával kevesebb a megengedettnél, de még nincs a tervben néhány olyan foglalkozás, amire 
várhatóan igény lesz: matematika középiskolai felkészítı, kerámia szakkör, néptánc szakkör, 
médiaismeret szakkör, honismeret szakkör, tömegsport az 1-2. évfolyamon. 
Túlórák száma 28,5, az engedélyezett keret 22, több a határozatban megengedettnél, ez a 
szakos ellátottságból ered. 
A tantestület a tavalyi gyakorlatot továbbra is támogatja, mindenki felajánl egy-egy órát 
térítésmentesen. Akinek túlórája van, egyel kevesebb túlórát fog hetente beírni, akinek nincs 
túlórája, ígéretet tett arra, hogy valamilyen foglalkozásban 1 óra felajánlással segíti a 
pedagógiai munkát. Ez nagyon szép dolog a kollégáktól, reméljük, hogy mőködni is fog. Ezen 
kívül is még csökkenni fog a túlóra. 
A szakosan leadott órák aránya 100 %, tehát aki bemegy egy bizonyos tantárgyat tanítani, az 
valóban olyan képzettségő is, mint amit az óra megkövetel. 
Problémát okozhat, hogy a jelenleg indítható egy darab tanulószoba a 15 órájával elég kevés 
ahhoz képest, hogy 61 fı jelentkezett napközire, tanulószobára. Ha ez az óraszám marad, 
akkor csak a jelentkezık 50 %-át tudják felvenni. A tantestület értekezletén szóba került, hogy 
talán érdemes lenne egy másik tanulószobát is elindítani, ez + 15 órát jelent. Ebben kéri az 
önkormányzat döntését. 
Személyi kérdésekben a 22 fırıl 19 fıre történı csökkentést meg tudják oldani. Nem könnyő 
döntés, mert ez nagyon nagy szám ahhoz képest, ahányan eddig voltak. Olyan dolgozóktól 
kell megválni, akik régóta dolgoznak a tantestületben. Ez mindenkinek nagyon nehéz. Perek 
várhatók. 
Egy fı esetében a 91 %-os részmunkaidırıl 57 %-os részmunkaidıre csökken a 
foglalkoztatás. 
Egy fı esetében 50 %-os részmunkaidırıl 32 %-os részmunkaidıre csökken a foglalkoztatás, 
vagy óraadó tanári megbízásra. 
Egy fı esetében 91 %-os részmunkaidırıl 66 %-os részmunkaidıre csökken a foglalkoztatás. 
Ebben az esetben a munkaszerzıdés július 15-én lejár, nincs más ilyen szakos, kéri a 
képviselı-testületet, hogy engedélyezze a szerzıdés új óraszámokkal történı 
meghosszabbítását. 
Ezek a csökkenések az osztályok számának csökkenésébıl és a szakos órákból következnek. 
Varga Ferencné felajánlotta, hogy a sajátos nevelési igényő tanulók oktatására a heti 10 órát 
térítésmentesen vállalja. Ez nagyon nagy felajánlás, egy tanévben kb. 740 e Ft. Kérte, hogy az 
így megspórolt pénzbıl 200 e Ft értékben fejlesztı eszközök beszerzését tegye lehetıvé az 
önkormányzat. Indokoltnak tartja a kérést, még így is megmarad az önkormányzatnak a 
feladatellátásból 500 e Ft. 
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A labdarúgás, tömegsport szervezésére szükség lesz egy fı 3 órában való alkalmazására 
megbízási szerzıdés keretében. 
Jelenleg még megoldatlan a kémia és a biológia oktatása, nincs az intézményben szakos tanár, 
a feladatellátásra pályázatot szeretne kiírni. 
A szabadságolással kapcsolatban kérése volt a tantestület felé, hogy az eddigi gyakorlat 
kerüljön megszüntetésre, a dolgozók a szabadságukat lehetıleg tanítási szünetekben vegyék 
ki, mert a tanév során kivett szabadság nehezíti a színvonalas oktató-nevelı munkát. 
Eredményesebb, ha mindig a szakos pedagógus tartja az órát. Ez az önkormányzat számára is 
komoly megterhelés volt, mert helyettesítést kellett fizetni. A kollégák ebben partnerek, 
reméli, hogy a következı tanévben kevesebb helyettesítésre kerül sor, mint az eddigi 
tanévekben, ez pénzügyi megtakarítást is jelenthet. 
Az elıterjesztésben örömmel látta, hogy megváltozott az önkormányzat határozat-tervezete, 
és meghagyja az iskolatitkári álláshelyet. Láthatóan az adminisztrációs feladatok a jövıben 
sem csökkennek, sıt több lesz, újabb feladatokat fog kapni az iskolatitkár, amit eddig más 
személy végzett el, az étkeztetés nyilvántartása, lejelentése valamint a törvényi változások 
miatt a helyettesítések, túlórák nyilvántartása. Inkább az iskolatitkár végezzen adminisztrációs 
feladatokat és a két vezetı inkább látogasson órákat és végezzen pedagógiai munkával 
kapcsolatos feladatokat, akkor hatékonyabb az intézmény. Amikor a két vezetı órákat tart, 
akkor nem lenne senki az irodában. 
A következı tanév elıkészítéséhez az elhangzottak szerint kéri az önkormányzat támogatását. 
Nyerges Zoltán elnök 
A második határozat 4. pontjában szerepel, hogy polgármester úr felajánlotta az 
illetményének minimális szintre történı csökkentését. Polgármester úrnak ez a munkabére, a 
képviselı-testület által jóváhagyott illetmény csökkentését nem javasolja. 2006-2010 között 
minimális szinten volt a bére, nem változott, 2010-ben emelte meg a képviselı-testület. 
Polgármester úr munkáját tekintve, amit Szank községért tett az elmúlt négy évben és a 
mostani ciklusban, az nem azt bizonyítja, hogy csökkenteni kell a bérét. Tiszteletdíjról le lehet 
mondani, azt lehet csökkenteni, de a bér, illetmény az nem ilyen dolog. Kérte a bizottságot, 
hogy fogadja el ezt a véleményt. 
Rácz Izabella biz. tag 
Támogatta elnök úr véleményét. Költségmegszorításokra van szükség, ez nem azt jelenti, 
hogy az illetményt felemelte a képviselı-testület a múlt évben és azt most el kell vonni. 
Általában, ha valakitıl elvonnak, akkor az valamilyen hibát követ el. A határozat-tervezet 4. 
pontját nem támogatta, mert az elvégzett munka nem azt mutatja, hogy el felé kellene venni a 
fizetésbıl, még ha takarékoskodni akarunk is. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megköszönte az elismerı szavakat. Nem álszerénység miatt terjesztette elı az 
illetménycsökkentést. Úgy gondolja ebben a helyzetben a mőködési költségvetés tekintetében, 
a bérbıl, a dologi kiadásból egyaránt megtakarítást kell elérni, a polgármesternek is ki kell 
venni a részét, ha ezzel hozzá tud járulni a település költségvetéséhez. Polgármesternek lenni 
hivatatás, nem végez akkor sem kevesebb munkát, ha a törvényben meghatározott minimális 
mértékő illetményt kapja. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Munkabért nem szabad felajánlani, nem támogatja a javaslatot. Javasolta a 4. pont törlését. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A jogszabály ilyet nem ismer. A jogszabály kimondja, hogy a polgármester illetményének 
emelését a bizottság javaslatára a képviselı-testület állapíthatja meg. Csökkentésrıl a 
jogszabályban nincs szó. A társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester, aki 
tiszteletdíjat kap, írásban benyújtott kérelmére lemondhat a tiszteletdíjról. Ez nem tiszteletdíj, 
hanem illetmény. 



 7 

Nyerges Zoltán elnök 
Ez hiányként fog jelentkezni? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A polgármester illetménye a költségvetésben a képviselı-testület 2010. évi határozata alapján 
tervezve van. 
Nyerges Zoltán elnök 
Egyetért a 4. pont törlésével. 
Varga Ferencné alpolgármester 
A létszámleépítések mennyivel nagyobb költségterhet rónak az önkormányzatra, és a 
következı évben ez mekkora költségmegtakarítást fog jelenteni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Számításaink szerint a tervezett létszámcsökkentés éves szinten 26 millió forintos 
költségmegtakarítást jelent. Ebben az évben megtakarítást nem eredményez. 
Létszámcsökkentési pályázatokat fogunk benyújtani, a támogatásokat csak jövıre kapjuk 
meg. A jelenlegi szabályozás alapján a felmentési idı egy hónapját és a végkielégítés felét 
lehet megpályázni, de ez változhat, nem tudjuk, hogy milyen irányban. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Csak akkor lehet a pályázatot benyújtani, ha minden kifizetés megtörtént, ezért csak a 
következı évben valósulhatnak meg a pályázatok. 
Nyerges Zoltán elnök 
A 2 %-os jutalomalap elvonásra kerül. Nem kellene valamennyit félretenni a túlmunkákra? 
Patkós Zsolt polgármester 
Köztisztviselıknél látjuk a megszorítások súlyát. Ebben az esztendıben nem tudunk jutalmat 
fizetni. Közalkalmazottaknál a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés erre is 
szolgálhat. A munka arra való, hogy nap, mint nap felülmúljuk az elızı nap nyújtott 
teljesítményünket. Ezért kapunk munkabért. Nem a jutalomért kell dolgozni. A 2 %-os 
bérkeret felosztását nem javasolja. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A költségvetési törvény szerint kötelezı volt a költségvetésben tervezni 2 %-os jutalomalapot, 
ezért került bele. 
Rácz Izabella biz. tag 
Nagyon örül a tantestület, hogy az iskolatitkár feladatköre megmaradt. Az is elhangzott, hogy 
a tanulószobára, napközire jelentkezık száma elég nagy ahhoz, hogy ne csak 15 órát kapjon 
az iskola a feladat ellátására. Kérte a bizottságot, hogy támogassa, hogy erre megoldást 
találjon a testület. A gyerekeket ne kelljen visszautasítani. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nézze meg igazgató úr a jelentkezık névsorát, hányadik osztályokból jönnek a tanulószoba 
iránti igényt bejelentı gyerekek, és abban az esetben, ha 6-7-8. osztályban általában 5-6 
órájuk van, egy óráig vagy fél kettıig el vannak foglalva, akkor nekik napi három óra iskolai 
keretben történı gondoskodás elégséges lenne. Igazítsuk a gyerekek igényeihez a többletórát, 
nézzük meg, hogy mit mondanak az osztályfınökök, mennyire támasztják alá az igényeket. 
Abban az esetben, ha teljes mértékben meg vagyunk róla gyızıdve, akkor biztosítsuk a 
többlet ellátást. Létszámemeléssel ez a döntés nem járhat. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az SZMSZ-ben le van szabályozva kik azok a gyerekek, akinek törvény szerint kötelezı 
biztosítani az ellátást. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Július 31-ig kell az új intézmény SZMSZ-ét, házirendjét, pedagógiai programját módosítani. 
Akkor tud a képviselı-testület a plusz tanulószobai igénnyel is foglalkozni. 
Varga Ferencné alpolgármester 
A szociális törvény is leírja, hogy hátrányos helyzető és a halmozottan hátrányos helyzető 
gyerekek ellátását biztosítani kell. Az óvodában ez több, mint 40 %, meg fogja haladni az egy 
tanulószobányi csoportot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezeteket. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
33/2011.(VII.11.) PBH. 
A 2011/2012. tanév indításáról szóló  
71/2011.(VI.09.) ÖH. számú határozat visszavonásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a 2011/2012. tanév indításáról szóló 71/2011.(VI.09.) ÖH. számú 
határozat visszavonásáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a mőködési költségvetést csökkentı intézkedésekrıl 
szóló határozat-tervezetet a 4. pont törlésével. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
34/2011.(VII.11.) PBH. 
Mőködési költségvetést csökkentı intézkedésekrıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a mőködési költségvetést csökkentı intézkedésekrıl szóló 
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el azzal a módosítással, hogy a 4. pont 
törlését javasolja. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 
létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról szóló határozat-tervezetet. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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35/2011.(VII.11.) PBH. 
Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos  
egyszeri költségvetési támogatás igénylésérıl  

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó létszámcsökkentési 
döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésérıl szóló határozat-tervezetet 
az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvodára 
vonatkozó létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról szóló határozat-tervezetet. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
36/2011.(VII.11.) PBH. 
Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos  
egyszeri költségvetési támogatás igénylésérıl  

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda intézményre 
vonatkozó létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésérıl szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
 
Nyerges Zoltán elnök 
A polgármester illetményének és költségátalányának csökkentésérıl szóló határozat-
tervezeteket nem teszi fel szavazásra, mert a mőködési költségvetés csökkentı 
intézkedésekrıl szóló határozat 4. pontjában törlésre került az erre vonatkozó rész. 
 
 
 
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a könyvtár és képtár nyitvatartási idejérıl szóló 
határozat-tervezetet. 
 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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37/2011.(VII.11.) PBH. 
Könyvtár és Képtár nyitvatartásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a könyvtár és képtár nyitvatartásáról 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 17 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

 Nyerges Zoltán 
 elnök 
 
 
 
 


