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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2012. február 21-én 15 órakor megtartott ülésérıl. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
 
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 
 Sipos-Szabó Ernıné bizottsági tag 
 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 2 fı jelen van. Rácz Izabella elıre jelezte, hogy késıbb érkezik az ülésre. 
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 2012. évi költségvetésérıl szóló 
    önkormányzati rendeletre  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás  
    szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
3. Elıterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Elıterjesztés a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerzıdések 
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Elıterjesztés pályázatok elıkészítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Elıterjesztés a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési  
    hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerı átutalásának módjáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT-ben lévı üzletrész értékesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Egyéb kérdések 
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NAPIREND 
1. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 
    önkormányzati rendeletre  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat az elıterjesztés kiegészítésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıterjesztést, a rendelet-tervezetet és mellékleteit írásban mindenki megkapta. Elmondta, 
hogy a 2012. évi költségvetés jelentıs jogszabályi változás miatt eltér a megszokottól, sokkal 
részletesebb. Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait tartalmazza. Kiemelte, 
hogy a mőködési bevételek és kiadások összege közel 10 millió forinttal kevesebb az elızı 
évinél. Ennek fı oka, hogy a szociális feladatellátás átkerült a Református Egyházhoz. Az 
oktatási intézménynél a normatíva csökkenésnek a gyereklétszám csökkenés az oka. A 
megosztott bevétel, az SZJA 8 %-a csökkenı tendenciát mutat. A költségvetést 7,728 millió 
forintos mőködési hiánnyal terveztük, amelyet év közben megpróbálunk csökkenteni. Az 
óvoda és iskola dolgozóinak az Erzsébet utalványt nem kötelezı megtervezni, de erkölcsileg 
szükséges ítéli. Tudjuk, hogy már 5. éve béremelés nélkül kell dolgozniuk. Ez kb. 1 millió 
forint többletkiadást jelent. Tavaly szerettük volna, ha az oktatási intézmény szeptembertıl a 
Katolikus Egyház fenntartásában kerül. Ez sajnos nem valósult meg. Tervezzük, hogy 
legkésıbb idén szeptembertıl megtörténik az egyházi átvétel. A tavalyi év problémáját 
elkerülendı az oktatási intézmény finanszírozását egész évre megterveztük a költségvetésben. 
A bőnmegelızés érdekében a költségvetésben szerepel továbbá fejlesztési javaslatként a 
kamerarendszer bıvítése. 
A cél az, hogy a költségvetés kiadási oldalán lévı összegek ne teljesüljenek túl. Vannak olyan 
elıirányzatok, amelyek reméljük, hogy csak részben kerülnek felhasználásra. Optimális 
esetben a költségvetési hiány év végére 0 Ft körüli lehet. A felhalmozási hiányt növeli az EU-
s pályázatok önereje. Mérlegelni kell, hogy megvalósítsuk-e a mővelıdési ház felújítására 
elnyert IKSZT pályázatot valamint az iskola energetikai korszerősítésére elnyert KEOP 
pályázatot. 
A szerkezeti változások a mőködési kiadásokat csökkentették. 
Nyerges Zoltán elnök 
Az Áht. teljesen új? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Igen. Sajnos a jogszabályok módosítását tartalmazó jogforrások, a közlönyök késve érkeztek, 
ez megnehezítette, lassította a munkát. A feladatokat szét kellett bontani az önkormányzat, a 
polgármesteri hivatal és az oktatási intézmény között. Ezt a legjobb tudásunk szerint 
igyekeztünk megtenni.  
Nyerges Zoltán elnök 
Az iparőzési adó bevétel korábban 90 millió volt, majd 120 millióra emelkedett, most pedig 
130 millió forintra van tervezve. Reális a tervezés? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az iparőzési adó bevétel tervezése mindig nagyon bizonytalan. A 2011. évi teljesülés 138 
millió forint volt, ez alapján történt meg a 130 millió forintos bevétel tervezése, bízunk benne, 
hogy megvalósul. 
Sipos-Szabó Ernıné biz. tag 
Mi az oka annak, hogy az SZJA bevétel folyamatosan csökken? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A településen egyre csökken az aktív keresı dolgozók száma. 
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Dobos László mb. igazgató 
Az alkalmazottak közössége a költségvetést megtárgyalta. A képviselı-testületnek 
megköszönte az 5 e Ft-ot, hogy 9 hónapon keresztül kaphatják a dolgozók. A rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolták. Szeretnék, ha a tanulószoba, napközi otthon címszó alatt 
szerepelne, hogy iskolaotthonra 3 fı létszám van tervezve. Két tanulószobai csoportra van 
szükség, ezért szeretnék, ha az 1 fı 1,3 fıre módosulna. Nagy Klára elmondta az értekezleten, 
hogy a túlórakeretbıl állítsuk be. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre 
betervezett összeg nagy részét tavaly nem lehetett szétosztani. Azt kérte, hogy ezt és a 2 % 
jutalomkeretet ne vonja el az önkormányzat, és kifizetésre kerülhessen. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem javasolta, hogy a képviselı-testület álláshely biztosításával finanszírozza a tanulószobát. 
Nagy Klára helyesen mondta, túlmunkaként kell szerepeltetni a tantárgyfelosztásnál, mint 
ahogy eddig is történt. A keresetkiegészítés és a jutalomkeret biztosításánál elmondta, hogy az 
önkormányzat nem szeretne olyan kötelezettséget vállalni, amelyet saját forrásból kell 
biztosítani, nem kapunk hozzá állami támogatást. Nem támogatja jutalmak kiosztását a 
többletmunkáért járót sem. A köztisztviselık esetében sem került ez kiosztásra. Nincs olyan 
helyzetben az önkormányzat költségvetése, hogy jutalmat tudjon osztani. A Pénzügyi 
Bizottság visszatérhet erre a kérdésre év közben, ha a költségvetés jobb helyzetben lesz. 
Besesek Béla alpolgármester 
A 121 millióban nincs benne a 2 % jutalom? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Benne van. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Tavaly is meg volt tervezve, azonban nem került kifizetésre. 
Besesek Béla alpolgármester 
Az indoka az volt, hogy nem valósult meg az egyházi átadás. Idén ha nem lesz 
kényszerhelyzet, akkor sem lehet kifizetni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Vissza kell térni rá. Nem szeretne alap nélküli ígéretet tenni. 
Besesek Béla alpolgármester 
Most jobb a helyzet, mint tavaly. 
Patkós Zsolt polgármester 
Csak akkor, ha nem jönnek elı nem várt problémák. Ezt az elsı félév után látni fogjuk. 
 
Varga Ferencné alpolgármester távozott az ülésrıl, Rácz Izabella bizottsági tag 
megérkezett az ülésre, így a jelenlévı bizottsági tagok száma 3 fı. 
 
Besesek Béla alpolgármester 
A gyógytestnevelés 4,5 millióba kerül. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Többcélú Kistérségi Társulás szerzıdést kötött iskolánkkal a feladat ellátására, ebbıl nincs 
bevételünk, de amennyibe kerül a feladatellátás, azt a társulás biztosítja. 
Besesek Béla alpolgármester 
Összesen 54 millió forint hitelünk van. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében szükséges a költségvetésben 7.728 e Ft 
mőködési hiányt szerepeltetni, a felhalmozási hiány összege 41.917 e Ft, a felhalmozási célú 
hiteltörlesztés pedig 5.000 e Ft. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzatnak 69.700 e Ft fejlesztési hitele van összesen. 
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Az iskola energia racionalizálási pályázat és a mővelıdési ház felújítási pályázat önerejét is 
csak hitelbıl tudjuk biztosítani. Az iskola esetében az energia megtakarításból megtérül a 
költség. 
Rácz Izabella biz. tag 
A közalkalmazottak 9 hónapra kapják az Erzsébet utalványt, a köztisztviselık 12 hónapra és a 
cafetéria juttatást is. Ez igazságtalan.  
Patkós Zsolt polgármester 
Ha az egyházi átadás megvalósul, az a költségvetés változásával jár. Az Erzsébet utalványt 
csak 9 hónapra tervezhettük meg, ha nem lesz egyházi átadás, akkor nem tudjuk ezt a juttatás 
fenntartani. Különbözı törvények alapján különbözı juttatásokat kötelezı adni a 
köztisztviselıknek és a közalkalmazottaknak. Valamelyest az arányosságot megpróbáltuk 
megteremteni. 
Besesek Béla alpolgármester 
Az oktatási intézmény tekintetében a dologi kiadások jelentısen csökkentek a tavalyi évhez 
képest.  
Nagy Klára fıtanácsos 
Ennek oka, hogy a mővelıdési ház, képtár, könyvtár átkerült a polgármesteri hivatalhoz. 
Rácz Izabella biz. tag 
A folyóirat, idıszaki lapkiadás 3,5 millió forintba kerül, ezzel szemben a bevétel 500 e Ft. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A Kisbíró egy évre 1.578 e Ft-ba kerül. 
Rácz Izabella biz. tag 
1 millió forint a ráfizetés? 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kisbíró megjelenését reklámbevételek is segítik, a szükséges saját erı, melyet 
önkormányzatunknak kell vállani 650 e Ft. 
Rácz Izabella biz. tag 
A 6. oldalon a 48. pontra kért magyarázatot. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Ide tartozik a képtár, könyvtár, mővelıdési ház szakfeladatra a személyi juttatások és dologi 
kiadások. 
Rácz Izabella biz. tag 
Az alapítványok támogatásánál azonos összeget, 150 e Ft-ot kap az iskola is és az óvoda is. 
Javasolta, hogy létszámarányosan legyen elosztva, az óvodában jóval kevesebben vannak. 
Javasolta, hogy 200 e Ft-ot kapjon az iskolai és 100 e Ft-ot az óvodai alapítvány. 
Patkós Zsolt polgármester 
Meg kell nézni, hogy mire fordítják, hogyan célszerőbb a támogatást adni. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Mindkettınél úszásoktatásra fordítják. 
Dobos László mb. igazgató 
Az iskolánál nem szükséges, hogy az alapítványon keresztül menjen az úszásoktatás 
támogatása, lehet, hogy egyszerőbb lenne, ha közvetlenül kapná az iskola a támogatást. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolja, hogy a képviselı-testületi ülésen térjünk vissza az alapítványok támogatására. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet. 
 
PB 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 



 7 

4/2012.(II.21.) PBH. 
Önkormányzat és intézményei  
2012. évi költségvetésérıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 
önkormányzati rendeletet az elıterjesztés szerint fogadja el azzal, hogy az alapítványok 
támogatásánál egyeztetés szükséges, utána döntsön a képviselı-testület az iskolai és az óvodai 
alapítvány támogatásáról. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök 
 
 
Nyerges Zoltán elnök 
A napirendhez tartozik még egy határozat-tervezet is, amelynek értelmében a fejlesztési hitel 
törlesztése nem lehet több éves szinten, mint a saját bevételek 50 %-a. Javasolta a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2012.(II.21.) PBH. 
Önkormányzat középtávú tervezésérıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezésérıl szóló 
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök 
 
Csertı István képviselı távozott az ülésrıl. 
 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás  
    szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Megkérdezte jegyzı asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A rendelet-tervezethez mellékeltük a változási vázrajzot is, amelyen látszik, hogy a 85/1 hrsz-
ú ingatlan megosztásra került. Az így keletkezett 85/16 hrsz-ú ingatlant szeretné a kérelmezı 
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megvásárolni. Az eladás feltétele, hogy az ingatlan a forgalomképtelen törzsvagyonból 
átkerüljön a forgalomképes beépítetlen területek címszó alá. Ezért van szükség a 
vagyonrendelet módosítására. 
Nyerges Zoltán elnök 
Tulajdonképpen a Ványik féle ingatlan értékesítésrıl van szó. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen. 
Besesek Béla alpolgármester 
El lehet járni a Dong-ér mellett? 
Nyerges Zoltán elnök 
Még megmarad a csatorna mellett 6 méteres szakasz. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2012.(II.21.) PBH. 
Vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítását 
az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök 
 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat az elıterjesztésre. 
Patkós Zsolt polgármester 
Korábban két önkormányzati ingatlanra vonatkozó vásárlási kérelem érkezett az 
önkormányzathoz, Tápai Dénestıl és Ványik Zoltánéktól. A képviselı-testület az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésérıl döntött. A képviselı-testület döntése 
értelmében az értékbecsléseket megrendeltük. A Gyöngyi és Társa Bt. értékbecslése alapján 
javasolta, hogy Tápai Dénes részére 130.000,-Ft-ért, Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné 
részére 300.000,-Ft-ért értékesítse a képviselı-testület az ingatlanokat a határozat-tervezetek 
szerint. Ványik Zoltánék részére értékesítendı ingatlan ára azért magasabb, mert így akkora 
területő ingatlanhoz jutnak, amely beépíthetı, egy közmővesített építési teleknek felel meg. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Magyar Államot elıvásárlási jog illeti meg, 30 nap áll rendelkezésre, hogy nyilatkozzon, 
csak utána lehet az adásvételt bejegyeztetni a Földhivatalnál. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel Tápai Dénes 
részére történı ingatlan értékesítésérıl szóló határozat-tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2012.(II.21.) PBH. 
Önkormányzati ingatlan értékesítése  
Tápai Dénes részére 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy Tápai Dénes részére az önkormányzati ingatlan értékesítésérıl 
szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök 
 
 
A bizottság elnöke szavazásra tette fel Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné részére történı 
ingatlan értékesítésérıl szóló határozat-tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2012.(II.21.) PBH. 
Önkormányzati ingatlan értékesítése  
Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné részére 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné részére az önkormányzati 
ingatlan értékesítésérıl szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerzıdések 
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat a szóbeli kiegészítésre. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıterjesztéshez két ellátási szerzıdés-módosítást mellékeltünk. Az egyik a Magyarországi 
Református Egyház és a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás közötti a másik pedig a 
Magyarországi Református Egyház és Szank Községi Önkormányzat közötti szerzıdés-
módosítás. Mindkettı arról szól, hogy az egyház kérte a szerzıdés hatályának 20 évre történı 
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meghosszabbítását. A kötelezettségvállalást (társulás: évi 12 millió Ft, önkormányzat: évi 300 
e Ft) ilyen hosszú idıre nem javasolja felvállalni, ezért az ellátási szerzıdések kiegészülnek 
azzal, hogy 6 hónappal a támogatási idıszak lejártát megelızıen tárgyalásokat kell folytatni a 
2022. évtıl megállapítandó támogatási összegre vonatkozóan. Az egyház ezt elfogadhatónak 
tartja. 
Nyerges Zoltán elnök 
Ezzel a feladatellátás hosszú távon biztosítható lesz. 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen. A társulás évi 12 milliót, önkormányzatunk évi 300 e Ft-ot fizet, tehát összesen 
önkormányzatunkat terhelı kötelezettség évi 1.320 e Ft. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a szociális alap- és 
szakosított szolgáltatásokra vonatkozó ellátási szerzıdés módosításáról szóló határozat-
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2012.(II.21.) PBH. 
Szociális alap- és szakosított szolgáltatásokra  
vonatkozó ellátási szerzıdés módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a szociális alap- és szakosított szolgáltatásokra vonatkozó ellátási 
szerzıdés módosításáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök 
 
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó ellátási 
szerzıdés módosításáról szóló határozat-tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2012.(II.21.) PBH. 
Szociális alapszolgáltatásokra  
vonatkozó ellátási szerzıdés módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó ellátási szerzıdés 
módosításáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök 
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NAPIREND 
5. Elıterjesztés pályázatok elıkészítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat az elıterjesztés kiegészítésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy árajánlata alapján kössön szerzıdést az önkormányzat pályázatok megírására 
a GoodWill Consulting Kft-vel. Egy év pályázatírási szolgáltatást nyújtanának, amely idı 
alatt korlátlan számú pályázat megírását vállalnák bruttó 508.000,-Ft-os áron, amelyet csak 
sikeres pályázat esetén kellene kifizetni. Hamarosan két pályázat lesz elérhetı, amelyet e 
céggel íratnánk. Az egyik a már korábban benyújtott, de támogatást nem nyert egészségre 
nevelı és szemléletformáló életmódprogramok címő projekt (TÁMOP-6.1.2), a másik 
pályázat pedig napelemes alapú energiaforrás az önkormányzat kezelésében lévı intézmények 
villamos energia igényének biztosítására (KEOP-4.2.0). 
Rácz Izabella biz. tag 
Mit takar a TÁMOP pályázat? 
Patkós Zsolt polgármester 
Egészségtervet kell készíteni, egészségmegırzı programokat lehet megvalósítani, egészség-
prevenciós foglalkozásokat lehet tartani. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a pályázatok 
elıkészítésérıl szóló határozat-tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2012.(II.21.) PBH. 
Pályázatok elıkészítésérıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a pályázatok elıkészítésérıl szóló határozat-tervezetet az 
elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök 
 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési  
    hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerı átutalásának módjáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat, hogy kiegészítését szíveskedjen megtenni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy a tervezési hozzájárulásként a Konzorcium részére már befizetett 207 e Ft a 
Tiszta Víz Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás bankszámlájára kerüljön átutalásra. 
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Tekintettel arra, hogy az engedélyeztetés során a megváltozott jogszabályok újabb 
dokumentumok elkészítését írják elı, amelynek költsége van. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2012.(II.21.) PBH. 
Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként 
befizetett és fennmaradt önerı átutalásának módjáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési 
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerı átutalásának módjáról szóló határozat-
tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök 
 
 
NAPIREND 
7. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT-ben lévı üzletrész értékesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat az elıterjesztésre. 
Patkós Zsolt polgármester 
Régóta kérdés, hogy megtartsa-e üzletrészét a Kft-ben településünk a tulajdonszerzés 
érdekében. Volt arra ígéret, hogy tulajdont szerezhetünk a Balatonakalin és Sikondán lévı 
táborokban, de ez mostanáig nem sikerült. A Kft. táborüzemeltetési szerzıdése is lejárt 
december 31-én. Az MNV Zrt-vel lehetne szerzıdést kötni, amely szerint évi 100 e Ft-ért 
bérelné a Kft. a Balatonakalin lévı tábort azonban egyéb költségek is felmerülnek, 
visszapótlási kötelezettség is keletkezik, mert a Kft. használja a tábort. A sikondai tábor 
tekintetében várható elırelépés a tulajdonszerzést illetıen, azonban az állami vagyon 
megszerzése után 15 évig nem idegeníthetı el. Tehát ha tulajdonba kerülnénk, akkor is csak 
fizetnénk a költségeket, pénzhez nem jutnánk. Szankról nem táboroztunk az elmúlt 3 évben 
Balatonakalin, Sikondán pedig már nagyon régen nem voltunk.  
Nagy Klára fıtanácsos 
A két táborra 335 e Ft-ot fizetünk. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezt az összeget minden évben kifizetjük, és nem használjuk ki a táborokat. Javasolta, hogy ezt 
a pénzt adjuk oda az óvodásoknak, iskolásoknak, ezzel támogassuk az üdülésüket. Javasolta 
továbbá, hogy értékesítsük a VAKÁCIÓ KFT-ben lévı tulajdonrészünket legalább a 
törzsbetét névértékének megfelelı összegért. A Kft-ben a tagdíjat az I. félévre vállaljuk. 
Rácz Izabella biz. tag 
Ha el tudjuk adni az üzletrészünket és ezt a pénzt a gyerekek támogatására fordítjuk, 
hamarabb el tudnak menni kirándulni, mert Balatonakali és Sikonda is messze van, sokba 
kerül oda eljutni. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2012.(II.21.) PBH. 
VAKÁCIÓ KFT-ben lév ı üzletrész értékesítésérıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a VAKÁCIÓ KFT-ben lévı üzletrész értékesítésérıl szóló 
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök 
 
 
 
NAPIREND 
8. Egyéb kérdések 
 
Nem volt. 
 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17 óra 30 perckor bezárta az ülést. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Nyerges Zoltán 
 elnök 
 


