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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. szeptember 21-én 1300 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterem
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök
Rácz Izabella
Sipos-Szabó Ernıné bizottsági tagok
Besesek Béla alpolgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Vieszné Újfalusi Edit szoc. ügyintézı
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. Más
javaslat nem hangzott el.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés közterület használatról szóló önkormányzati rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
2. Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
3. Tájékoztató a mezei ırszolgálat megszüntetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Elıterjesztés közterület használatról szóló önkormányzati rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Az elıterjesztést írásban mindenki megkapta. Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztés szóbeli
kiegészítésére.
Vincze Jánosné jegyzı
Új rendeletalkotásról van szó, de nagyrészt a régi szabályokat tartalmazza. A módosítás
indoka, hogy ki kellett venni a házaló kereskedés tilalmára vonatkozó rendelkezést, mert az
törvénysértı.
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Alpolgármester úrral történt egyeztetés után néhány módosítási javaslata van:
- Az elsı bekezdés végén a következıket rendeli el szövegrész helyett az alábbi
rendeletet alkotja szövegrészt javasolja.
- A 9. § (1) bekezdésében a Béke utcai parkokban kifejezés helyett a Szent István téren
és a Pongrátz Gergely téren megnevezés szerepeljen.
- A 10. § (3) bekezdése 2. sorában az engedély egyidejő visszavonása mellett szövegrész
törlését javasolja.
- A 11. § (1) bekezdés 2. mondatában saját szó helyett az engedély nélkül használó
szövegrészt javasolja.
- A 11. § (2) bekezdés 2. sorában az engedélyezés feltételeinek szövegrész helyett az
engedélyezési feltételeknek szövegrészt javasolja.
- A díjtételeknél a 12. pontban a gépjármő, haszonjármő tárolásánál ne hónap
szerepeljen, hanem 100,-Ft/nap/jármő.
Nyerges Zoltán elnök
A települést jelzı tábla mellett korábban elhelyezett, a házaló kereskedést tiltó táblákat is le
kell szedni?
Vincze Jánosné jegyzı
A jogszabálysértést meg kell szüntetni, ezért a rendeletbıl ezt a tiltó rendelkezést ki kellett
venni. A törvényességnek úgy teszünk eleget, ha a táblákat is leszereljük.
Nyerges Zoltán elnök
Az engedély nélküli házaló kereskedést hogyan lehetne megszüntetni, ha rendeletben nem
lehet? Vannak olyanok, akik nem is olyan szándékkal jönnek, hanem a kereskedés háta mögé
bújtatott illegális tevékenységet folytatnak, vagy a lopás szándékával.
Vincze Jánosné jegyzı
Elmondta a törvényességnek, hogy azokra gondoltunk, amikor a rendeletbe belekerült ez a
tiltó rendelkezés, akiknek nincs engedélye. Engedély nélkül nem lehet árusítani, ezt magasabb
szintő jogszabály leszabályozza. Nem lehet megkülönböztetni a kereskedıket. A lakosok,
tanyagondnokok szólnak, ha idegent látnak a faluban, a településırök rögtön megkeresik ıket,
utánanéznek, hogy mit csinálnak, szükség esetén a rendırség segítségét is kérjük.
Rácz Izabella biz. tag
A házalók tisztában vannak a rendelettel, hogy nem lehet kitiltani ıket. Az idıs embereket
gyakran becsapják, megkárosítják. Attól fél, hogy újra elı fognak jönni az ilyen problémák,
eddig elértük, hogy nincsenek ilyen házalók.
Nyerges Zoltán elnök
A táblát nem lehet lecserélni olyan feliratúra, hogy az engedély nélküli házaló tevékenység
tilos?
Vincze Jánosné jegyzı
Az engedély nélküli mindenhol tilos.
Besesek Béla alpolgármester
A házaló kereskedık jelentkezzenek be a Polgármesteri Hivatalba.
Vincze Jánosné jegyzı
A mozgóárusnak a székhely település jegyzıjétıl van engedélye, amelyrıl hivatalos értesítést
kapnak a mozgóárusítás helye szerinti jegyzık is. Nem lehet újabb bejelentkezést elıírni,
azon felül, amit a törvény elıír.
Sipos-Szabó Ernıné biz. tag
Az idıseket tudják leginkább megtéveszteni. Propagandát kellene kijuttatni, hogy legyenek
bizalmatlanok, ne engedjenek be idegeneket a lakásba.
Vincze Jánosné jegyzı
Korábban kijuttattunk minden postaládába egy 4 oldalas felhívást a bőnmegelızéssel
kapcsolatban.
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Sipos-Szabó Ernıné biz. tag
Az nagyon jó volt, csak idınként meg kell ismételni, hogy ne felejtsék el az emberek.
Rácz Izabella biz. tag
Egy figyelemfelhívó plakát is elég lenne a boltokban, orvosi rendelıkben, hogy ne
engedjenek be idegent a lakásba.
Nyerges Zoltán elnök
A településıröknek jobban kell figyelni.
Rácz Izabella biz. tag
A díjtételek beszedése valóban meg is valósul, ha az építıanyag vagy a gépjármő az utcán
van?
Vincze Jánosné jegyzı
Ha sokáig ott látjuk, akkor felszólítjuk, hogy vigye be, vagy pedig fizessen a közterület
használatáért. Cirkusz, lakodalom ritkán van, elıfordult, hogy tőzifát hosszabb ideig tároltak
közterületen, kifizette a tulajdonos a díjat. A közterület használati kérelem is illetékköteles, az
általános illeték 2.200,-Ft, erre jön rá a díjtáblázat szerinti összeg.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a módosításokkal
együtt a rendelet-tervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
39/2011.(IX.21.) PBH.
Közterület használatról szóló önkormányzati rendeletrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a közterület-használatról szóló önkormányzati rendeletet az
elıterjesztés szerint fogadja el az alábbi módosításokkal:
-

Az elsı bekezdés végén a következıket rendeli el szövegrész helyett az alábbi
rendeletet alkotja szövegrészt javasolja.
A 9. § (1) bekezdésében a Béke utcai parkokban kifejezés helyett a Szent István téren
és a Pongrátz Gergely téren megnevezést javasolja.
A 10. § (3) bekezdése 2. sorában az engedély egyidejő visszavonása mellett szövegrész
törlését javasolja.
A 11. § (1) bekezdés 2. mondatában saját szó helyett az engedély nélkül használó
szövegrészt javasolja.
A 11. § (2) bekezdés 2. sorában az engedélyezés feltételeinek szövegrész helyett az
engedélyezési feltételeknek szövegrészt javasolja.
A díjtételeknél a 12. pontban a gépjármő, haszonjármő tárolásánál ne hónap
szerepeljen, hanem 100,-Ft/nap/jármő.

Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök
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NAPIREND
2. Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztésre.
Vincze Jánosné jegyzı
A rendelet-tervezetben néhány módosítást javasolt:
- A 4. § (4) bekezdésének törlését javasolta, mert nem lehet utalás a rendeletben a mellékletre.
- A 17. § (1) bekezdés 3. sorában a segély szót ki kell egészíteni segélyt szóra, a
jövedelemhatár szóból törölni kell a határ szót, csak a jövedelem szó szerepeljen.
- A (7) bekezdésben a hosszabb táppénzes állománynál javasolta meghatározni az
idıtartamot, két hónapot meghaladó táppénzes állomány szerepeljen.
- A 21. §-ban a Szociálpolitikai Kerekasztalnál az alpolgármester szót alpolgármesterei
szóra kell javítani. Törölni kell a Kistérségi Szociális Intézményt és a Települési Cigány
Kisebbségi Önkormányzatot.
A rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit az augusztus 31ét követıen benyújtott kérelmekre már alkalmazni kell, mert szeptember 1-jén lépett életbe a
törvényi módosítás a lakásfenntartási támogatásról.
Mindenki megkapta a jogszabályrészt arról, hogyan kell a fogyasztási egységet érteni.
Vieszné Újfalusi Edit szoc. ügyintézı
A normatív lakásfenntartási támogatást többen tudják igényelni, mint korábban, mert
kedvezıbbek a jogszabályi feltételek. A méltányossági lakásfenntartási támogatásnál szigorú
szabályokat tartalmaz a rendelet.
Rácz Izabella biz. tag
A korábbi jegyzıkönyvekben szerepel egy olyan mondat, hogy a szociális ellátások túl
magasak községünkben, ez nem így van.
Nagy Klára fıtanácsos
Az ÖNHIKI pályázathoz készítettek egy mellékletet, amelyben kimutatásra került, hogy az
önkormányzat az összes szociális ellátáshoz viszonyítva mennyi saját forrást tesz hozzá.
Az összes szociális kiadáshoz az önkormányzat saját forrásából hozzátett része:
2009-ben 4.187 e Ft, ez az összes szociális kiadásnak 11,2 %-a,
2010-ben 1.555 e Ft, az összes szociális kiadás 4,3 %-a (a csökkenés oka elsısorban a
törvényben nem kötelezı feladatként szereplı, de korábban nálunk önként felvállalt
méltányossági ápolási díj megszüntetése),
2011-ben 1.300 e Ft, az összes szociális kiadás 3,3 %-a.
Az ülésre megérkezett Patkós Zsolt polgármester, Varga Ferencné alpolgármester,
Dobos László mb. igazgató.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelettervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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40/2011.(IX.21.) PBH.
Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletet az elıterjesztés szerint fogadja el az alábbi módosításokkal:
- A 4. § (4) bekezdésének törlését javasolta.
- A 17. § (1) bekezdés 3. sorában a segély szót ki kell egészíteni segélyt szóra, a
jövedelemhatár szóból törölni kell a határ szót, csak a jövedelem szó szerepeljen.
- A (7) bekezdésben a hosszabb táppénzes állománynál javasolta meghatározni az
idıtartamot, két hónapot meghaladó táppénzes állomány szerepeljen.
- A 21. §-ban a Szociálpolitikai Kerekasztalnál az alpolgármester szót alpolgármesterei
szóra kell javítani. Törölni kell a Kistérségi Szociális Intézményt és a Települési Cigány
Kisebbségi Önkormányzatot.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök
Megérkezett az ülésre Patkós Zsolt polgármester, Varga Ferencné alpolgármester,
Dobos László mb. igazgató.

NAPIREND
3. Tájékoztató a mezei ırszolgálat megszüntetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A tájékoztatót írásban mindenki megkapta. Leírta, hogy a mezei ırszolgálat mőködtetési
költsége az önkormányzat lehetıségeit felülmúlja.
Serbán György és 3 fı községi állampolgár megérkezett az ülésre.
A településırök közfoglalkoztatottként látják el feladatukat. Ha megszüntetnénk a
településırséget, 70 e Ft lenne a megtakarítás, 1.260 e Ft hiányzik a mezııri szolgálathoz.
Többlet lehetıség, forrás a költségvetésben nincs.
Tájékoztatásul hozta a bizottság elé a témát.
Nyerges Zoltán elnök
Eddig mőködött a mezııri szolgálat, Szank közigazgatási területe elég nagy kiterjedéső,
milyen technikai felszereltsége volt a mezıırnek, mit tudott tenni annak érdekében, hogy ne
történjen lopás?
Patkós Zsolt polgármester
Jogszabály által rögzített eszköze a szolgálati fegyver, mobiltelefon, távcsı stb., egy
motorkerékpár volt a munkaeszköze és saját gépjármő használatra volt lehetısége. Két esetrıl
tudunk, amikor tolvajt fogott. A tulajdonosok egy esetben sem tettek feljelentést, egy
intézkedés sem volt, ami eljárást vont volna maga után.
Nyerges Zoltán elnök
Akkor tudna jól mőködni, ha több személy végezné a munkát, megfelelı technikai háttérrel.
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Patkós Zsolt polgármester
Korábban nem volt mezııri szolgálat, 2009-ben döntött a képviselı-testület a mezııri
szolgálat létrehozásáról, akkor a központi költségvetés a költség felét biztosította, sajnos csak
fél évig. Ezután 50 e Ft/hó, évi 600 e Ft összeggel támogatta, ez töredéke a tényleges
bekerülési költségnek.
A rendırség szerint a kamerarendszer bıvítése nagyon fontos, a bőncselekmények
felderítésében lehet, hogy hatékonyabb, mint egy napi 8, heti 40 órában foglalkoztatott
mezıır.
Rácz Izabella biz. tag
Két esetben ért tetten tolvajokat. Vezetett-e adminisztrációt az útvonalról amit bejárt,
nyilvántartást?
Patkós Zsolt polgármester
Útnyilvántartást vezetett, rendszeresen beszámolt a külterületi területek bejárásáról, illegális
szemétlerakást 2 esetben jelzett.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság tudomásul vette a tájékoztatót.

NAPIREND
4. Egyéb kérdések
Nem volt.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 14 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Nyerges Zoltán
elnök
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