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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. augusztus 3-án 15 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterem 
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 
 Rácz Izabella 
 Sipos-Szabó Ernıné bizottsági tagok 
 Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Csertı István képviselı 
 Vincze Jánosné jegyzı 
 Nagy Klára fıtanácsos 
 Dobos László mb. igazgató 
 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 napirenddel, más javaslat nem hangzott el. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló  
    4/2011.(II.23.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Egyéb kérdések 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló  
    4/2011.(II.23.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat az elıterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetés módosítását indokolja a félévi könyvelési adatok, tényszámok ismerete és a 
közoktatási intézmény finanszírozásának biztosítása, hiszen 8 hónapra volt tervezte az 
intézmény költségvetése. A számítások az eredeti bázis létszámmal készültek el, mert a 
mőködést csökkentı intézkedések hatása a felmentések, végkielégítések miatt egész évben 
költséget jelent, ebben az évben költségvetési megtakarítással nem jár. 
A bevételek és a kiadások között egyensúlyt kellett teremteni, súlyos mőködési költségvetési 
hiány szerepel a rendeletben. Az iparőzési adó bevétel a tervezettıl a nem várt mértékben 
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elmaradt, 100 millió forint a teljesülés. Szeptemberben pályázatot nyújtunk be az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására (ÖNHIKI). 
Rácz Izabella biz. tag 
Az iparőzési adó bevétel egy kicsit túltervezett volt? A gépjármőadónál 2 millió Ft 
kintlévıség van, ez az elmúlt félévre vonatkozik, vagy ez messzebbre nyúlik vissza? A 
támogatási értékő bevételeknél van közel 4 millió a közcélú foglalkoztatásnál mínuszban és a 
szociális támogatásoknál is 17 millió forint, ez mibıl tevıdik össze? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az iparőzési adót 122 millió forintra terveztük, a gépjármőadót 17 millióra. Az elızı évek 
adatait nézve nem volt túltervezett. Váratlan mértékben vissza kell fizetni iparőzési adót, a 
számítások szerint az iparőzési adó bevétel 100 millió forint körüli összegben fog 
megvalósulni. Már évek óta nem volt ilyen alacsony. 
A gépjármőadót a tavalyi szinten terveztük, az Okmányirodától kapott adatok alapján 
csökkenés várható, 2 millió forinttal kevesebb fog teljesülni. 
A közcélú foglalkoztatás támogatási rendszere megváltozott. A támogatási értékő bevételek 
között kell megtervezni, amelyet a teljesülés arányában át kell tenni az állami támogatások 
közé. Ez a szociális segélyeknél is így mőködik. A féléves teljesülési adatok ismeretében 
kerültek módosításra az állami támogatások. 
Sipos-Szabó Ernıné biz. tag 
A munkáltatói SZJA milyen költség? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A magáncélú telefonok után kell járulékot fizetni. 
Nyerges Zoltán elnök 
A költségvetés tárgyalásakor szóba került, hogy a nagy adófizetınk beruházása kapcsán 
növekedhet az iparőzési adó mértéke is. Sajnos a beruházás csúszik, az idén ennek pozitív 
hatása még nem jelentkezik. 
Rácz Izabella biz. tag 
A kiadások változásánál az építmény üzemeltetésnél itt úgy tőnik, mintha plusz lenne. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A Polgármesteri Hivatalnál megvalósuló létszámcsökkentést tartalmazza, az építmény 
üzemeltetés, karbantartás soron csökkenés van, mert a képviselı-testület 1 fıvel csökkentette 
a karbantartók létszámát. A létszámcsökkentés hatása van itt feltüntetve. 
Rácz Izabella biz. tag 
A 7. oldalon is errıl van szó? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A közmővelıdés az ÁMK-ból a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe átkerült. 
Rácz Izabella biz. tag 
A falugondnok, tanyagondnok a 6. oldalon? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A szociális feladatok egyházhoz kerülése miatt csökkentésre került a bevételek és a kiadások 
között is. 
Rácz Izabella biz. tag 
A 10. oldalon az ÁMK dologi kiadásoknál szerepel + 81 e Ft internet díj. A riasztó díj is 
csökkent. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az ÁMK feladatai vannak lecsökkentve, és a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 
költségvetése van megtervezve. 
Az elıterjesztés több fı részre tagolódik, a bevételeket próbáltuk figyelembe venni a jelenlegi 
ismereteink szerint, módosítottuk a Polgármesteri Hivatal feladatait a létszámcsökkenéseket is 
figyelembe véve, az ÁMK feladataiból a június 30-i teljesülés után ami megmaradt, az 



 5 

lecsökkentésre került, és felépítettük a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda új 
intézmény költségvetését 5 havi bér és 6 havi dologi kiadások megtervezésével. A decemberi 
bért a következı év költségvetése tartalmazza. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az elmúlt években az önkormányzat mőködése egyensúlyban volt. Sajnálatos, hogy a 
normatív támogatások csökkentése is hozta ezt a helyzetet, ami egy folyamat következménye. 
Kicsit segít a költségvetésen a létszámcsökkenésbıl eredı bércsökkenés. Nagyon nehéz évek 
elé néz az önkormányzat. 
Besesek Béla alpolgármester 
Ebbıl is látszik, hogy az iskola, óvoda mőködtetése jelentıs plusz költséggel jár ahhoz képest, 
hogy nem sikerült az egyházi fenntartásba adás. 
Patkós Zsolt polgármester 
Törekedni kell a pénzügyi bizonytalanság megszüntetésére, amely a normatíva és a sajátos 
mőködési bevételek csökkenése miatt felmerült, hogy a közoktatás finanszírozásához társat 
keressünk, az egyházi fenntartás érdekében a tárgyalás ebben az évben elkezdıdjön, 
következı tanévben megvalósuljon. Így hosszú távon fenntartható lenne az intézmény. 
Nyerges Zoltán elnök 
Egyetért polgármester úr véleményével. 
Az elıterjesztés részletes, alaposan kidolgozott, elfogadásra javasolja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2011.(VII.21.) PBH. 
Költségvetés módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 
4/2011.(II.23.) rendelet módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
2. Egyéb kérdések 
 
Nem volt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 16 órakor bezárta az ülést. 
 

K. m. f. 
 
 

 Nyerges Zoltán 
 elnök 


