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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2012. január 30-án 15 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 
 Dobos László mb. 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 jelezte távolmaradását az ülésrıl. 
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság. 
Más javaslat nem hangzott el. 
 
A PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 
    4/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
    rendeletre 
   Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
3. Elıterjesztés önkormányzat részére történı ingatlan értékesítésérıl 
   Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Egyéb kérdések 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 
    4/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat az írásbeli anyag szóbeli kiegészítésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetési rendelet módosítását az teszi szükségessé, hogy a végleges, lekönyvelt tételek 
a helyükre kerüljenek. Kiemelte, hogy év elején még 94 millió forintos mőködési hiányunk 
volt, amely 54 millió forintra csökkent az év végére a többletbevételeknek és a mőködési 
megtakarításoknak köszönhetıen. Ebbıl látszik, hogy jó az irány, ha a múlt évihez hasonlóan 
valósul meg a gazdálkodás ebben az évben is, akkor év végére 0 Ft-hoz közeli lehet a 
mőködési hiány. Nagyon feszített költségvetésünk volt tavaly, a 2012. évi költségvetésünk is 
ilyen lesz. Szerkezeti változásokból eredı pozitívumok javíthatják a helyzetet. 
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Tájékoztatta a bizottságot, hogy az utolsó pályázati támogatás is megjött ebben a hónapban, 
mindaz, amit terveztünk, megvalósult. A költségvetés belsı szerkezetén belüli változásokat az 
írásos anyag részletesen bemutatja. Kérte a rendelet-módosítás elfogadását. 
Nyerges Zoltán elnök 
A kiküldött anyag nagyon részletes. Az iparőzési adó bevétel az eredeti költségvetéshez 
képest pozitívum. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az iparőzési adó bevétel kb. 130 millió forint lesz. 
Nyerges Zoltán elnök 
A szociális feladatellátás tavaly fél évkor került át a Református Egyház fenntartásába. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az elıterjesztésben látszik a feladatok csökkentése. 
Besesek Béla alpolgármester 
Jó irányba halad az önkormányzat gazdálkodása. A bevételek nıttek, a kiadások csökkentek, a 
hitel igénybevétele kisebb. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A zárszámadáskor lesz pontos adat arról, hogy az év eleji 94 millió forintos hitel mennyivel 
csökkent. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2012.(II.01.) PBH. 
Önkormányzat és intézményei  
2011. évi költségvetésének 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 módosításáról szóló önkormányzati rendeletet az elıterjesztés szerint 
fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök 
 
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 módosítások dılt betővel vannak szedve. szerepeltetni kell a rendeletben az új ellátási 
formát, a foglalkoztatást helyettesítı támogatást. Kiegészült a rendelet a szociális célú tőzifa 
juttatással kapcsolatos rendelkezéssel, amely a 16. §-ban található. A helyi lakásfenntartási 
támogatást pedig törölni kell a rendeletbıl, mert a törvény ezt az ellátási formát megszüntette. 
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A 20. § (3) bekezdésében javítani szükséges hogy a rendelet 9. § (4) bekezdése és a 16. §-a 
2012. április 30. napjával hatályát veszti. 
Nyerges Zoltán elnök 
Hogyan tudja az önkormányzat a tőzifát biztosítani, a dőlıutak mentén történı tisztítással, 
vagy vásárlással? 
Patkós Zsolt polgármester 
Decemberben az önkormányzat 1.219 e Ft-ot kapott szociális tőzifa biztosítására. A 80 m3 
tőzifát erdıgazdálkodóktól vásároljuk meg. A juttatás feltételeit önkormányzati rendeletben le 
kell szabályozni. Ez átmeneti rendelkezés lesz, csak kizárólag erre a célra, a rendelet erre 
vonatkozó paragrafusát 2012. április 30. napjával hatályon kívül helyezzük. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A 2012. évi költségvetésbe 1.422.400,-Ft elıirányzatot kell biztosítani e célra. Az 
önkormányzatnak 2.540,-Ft-ot kell hozzátenni 1 m3 fához. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet az 
elhangzott módosítással együtt. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2012.(II.01.) PBH. 
Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

 
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 azzal a módosítással, hogy a 20. § 
(3) bekezdése a következı legyen: A rendelet 9. § (4) bekezdése és 16. §-a 2012. április 30. 
napjával hatályát veszti. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés önkormányzat részére történı ingatlan értékesítésérıl 
   Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
Kocsis Károlyné azzal a kéréssel fordult a képviselı-testülethez, hogy vásárolja meg az 
ingatlanát. A zártkerti ingatlannak a tulajdoni lap szerint 27 tulajdonosa van, valamint két 
bejegyzett özvegyi jog terheli. Öröklések útján jött létre ez a helyzet.  
Nyerges Zoltán elnök 
A tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt nem javasolja a vásárlást. 
Patkós Zsolt polgármester 
Amennyiben a tulajdonosok egyeztetnek, és valamennyien írásban kifejezik szándékukat, 
hogy értékesíteni kívánják az ingatlant, a tulajdonosi viszonyok rendezése után dönthet a 
képviselı-testület arról, hogy meg kívánja-e vásárolni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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3/2012.(II.01.) PBH. 
Önkormányzat részére történı  
ingatlan értékesítésérıl 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy Kocsis Károlyné Szank, Hunyadi J. u. 23. szám alatti lakos 
tulajdonrészét a szanki 1084 hrsz-ú, 5025 m2 területő szántó és szılı mővelési ágú 
fölterületbıl ne vásárolja meg. 
A tulajdoni viszonyok rendezését követıen, ha minden tulajdonos kinyilvánítja értékesítési 
szándékát, per-, teher és igénymentes ingatlan esetén, anyagi lehetıségei függvényében a 
képviselı-testület késıbbi idıpontban döntsön az esetleges megvásárlásról. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök 
 
NAPIREND 
4. Egyéb kérdések 
 
Nyerges Zoltán elnök 
Az elmúlt idıszakban felmerült – nem a képviselı-testület részérıl - a polgármester 
illetményének a minimumra történı csökkentése. Az illetménycsökkentést bizottsági 
elnökként nem javasolta. A ciklus kezdetén a képviselı-testület a polgármester illetményét 
meghatározta. Munkáját megfelelıen, hatékonyan, gazdaságosan végzi a falu érdekében. 
Fegyelmi vétséget, mulasztást nem kövezett el, ami indokolttá tehetné az 
illetménycsökkentést. Ezért javasolta, hogy illetménye maradjon változatlan, annak 
csökkentésére a Pénzügyi Bizottság ne tegyen javaslatot. 
Rácz Izabella biz. tag 
Véleménye szerint az ellenpropagandát figyelmen kívül kell hagyni. Azt is sajnálja, hogy 
Besesek Béla alpolgármester úr lemondott a tiszteletdíjáról. Annak ellenére sem javasolja 
polgármester úr fizetésének csökkentését, hogy vannak, akik ezt kívánják. 
Besesek Béla alpolgármester 
Egyetértett az elıtte szólókkal. 
Nyerges Zoltán elnök 
A kormány szándéka ebben a szférában a költségtakarékosság. Polgármester úr fıállásban 
végzi munkáját, nem lenne jó a falunak, ha társadalmi megbízatásban, mellékállásban 
végezné. Az illetménye töredéke a versenyszférában dolgozó, hasonló pozíciójú ember 
bérének.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi Bizottság nem javasolta a polgármester 
illetményének csökkentését. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 16 órakor bezárta az ülést. 

 
K. m. f. 

 
 

 Nyerges Zoltán 
 elnök 


