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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2012. április 25-én 1430 órakor megtartott rendkívüli
ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök
Sipos-Szabó Ernıné bizottsági tag
Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Csertı István képviselı
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló
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 igazoltan van távol.
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. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2011. évben végzett belsı ellenırzési
tevékenységérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi zárszámadásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló
3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló
3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi
támogatására pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
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NAPIREND
1. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2011. évben végzett belsı ellenırzési
tevékenységérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat a belsı ellenırzésrıl szóló beszámoló kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
Írásban mindenkinek megküldtük a Vincent Auditor Kft. által készített 2011. éves
összefoglaló belsı ellenıri jelentést. A jelentésben foglalt megállapításokra az intézkedési
tervek elkészültek, majd végrehajtásra kerültek, amelyrıl beszámoló készült. A beszámoló
szerint az intézkedések határidıre teljesültek, végre nem hajtott intézkedés nem volt.
A beszámolót elfogadásra javasolta.
Nyerges Zoltán elnök
A 3-4. oldalon lévı táblázatban szereplı megállapításokra kérdezett rá.
Patkós Zsolt polgármester
A feltárt hiányosságokat gyorsan korrigáltuk, illetve a jövıben a javasoltak szerint fogunk
eljárni.
Vincze Jánosné jegyzı
Az ellenıri jelentés elkészülte után 8 nap állt rendelkezésre, hogy észrevételt tegyen az
ellenırzött szerv. Az ellenırzés megállapításaira intézkedési tervet készítenek az
intézményvezetık határidık és felelısök megjelölésével. Az intézkedési terv végrehajtását a
belsı ellenır jóváhagyta.
Varga Ferencné alpolgármester
Mi az ÖNKADO?
Nagy Klára fıtanácsos
Helyi adó program. Mennyi kintlévıségünk van az egyes adónemek vonatkozásában?
Patkós Zsolt polgármester
A 2,7 millió forint kintlévıségünket a zárszámadás tartalmazza. Sokat teszünk annak
érdekében, hogy az adófizetési morál javuljon. Az adósok névsorát közhírré fogjuk tenni, erre
a jogszabály már lehetıséget ad. Ezt mindenkinek a tudomására hozzuk, hogy addig a
befizetést megteheti. További intézkedés, hogy jelentıs adótartozás és önkormányzati
kintlévıség esetén végrehajtási eljárást kezdeményezünk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
16/2012.(IV.25.) PBH.
2011. évi belsı ellenırzési tevékenységrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat 2011. évben végzett belsı
ellenırzési tevékenységérıl szóló beszámolót az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök
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NAPIREND
2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi zárszámadásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat az elıterjesztés kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt években a zárszámadásban jelentıs hiány szerepelt. Az önkormányzat mőködési
költségeket csökkentı intézkedéseket hozott, amelyek eredményekkel jártak, azonban még
további intézkedésekre van szükség. Szigorúbb feltételek mellett kell gazdálkodni az
önkormányzatoknak, a következı évet mőködési hiány nélkül kell megtervezni. Az
egyensúlyi helyzetet javította a szociális feladatok egyházi fenntartásba adása is.
A hitelállomány finanszírozható, mert a saját bevételek 5 %-át nem éri el a hiteltörlesztés.
Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló
A költségvetési egyensúly érdekében 2011-ben sok feladatváltozás valósult meg. Pozitív
pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat a 2011-es évet. A lehetı legjobb pillanatban vette
fel az önkormányzat az 50 millió forint fejlesztési hitelt.
Nagy Klára fıtanácsos
Az önkormányzat pénzmaradványa 9.483 e Ft, ennyivel kevesebb a hitel.
Patkós Zsolt polgármester
A pénzmaradvány felhasználását az elıterjesztés 33. oldala tartalmazza.
Nyerges Zoltán elnök
Megállapítható, hogy a tavalyi évben javult az önkormányzat költségvetési helyzete.
Sipos-Szabó Ernıné biz. tag
Nagyon nagy dolog, hogy ilyen nehéz körülmények között pozitív lett a pénzmaradvány.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.

PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
17/2012.(IV.25.) PBH.
Önkormányzat és intézményei
2011. évi zárszámadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2011. évi zárszámadásáról szóló
rendelet-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök
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NAPIREND
3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló
3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat az írásban kiadott elıterjesztés kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
Nem volt kiegészítése, kérte a rendeletmódosítás elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelettervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
18/2012.(IV.25.) PBH.
Költségvetési rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló
3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök

NAPIREND
4. Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi
támogatására pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat az elıterjesztés kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
Önkormányzatunk tavaly szeptemberben nyújtotta be elıször az ÖNHIKI pályázatot és 12
millió Ft támogatást nyert. Mindaddig javasolja a pályázat benyújtását, amíg a feladatalapú
finanszírozásra nem állnak át az önkormányzatok. A kis települések büntetve vannak a
létszámarányos normatívák miatt, mert nem tudunk olyan nagy létszámú csoportokat
kialakítani, mint amely a városokban nem jelent problémát.
Kérte a bizottság támogatását.
Nyerges Zoltán elnök
Javasolta a pályázat benyújtását.
Sipos-Szabó Ernıné biz.tag
Egyetértett a pályázat benyújtásával.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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19/2012.(IV.25.) PBH.
ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok
2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló határozat-tervezetet az
elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök

NAPIREND
5. Elıterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztés kiegészítésére.
Vincze Jánosné jegyzı
A rendelet-módosítás nettó összegekben tartalmazza az étkezési díjak nyersanyagdíját. Az
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény 5-5 %-os emelést javasolt a
nyersanyagnormára és a rezsiköltségre, erre jön még a 27 %-os ÁFA, így jönnek ki a bruttó
összegek.
Patkós Zsolt polgármester
A nyersanyag normatívát a szülı fizeti abban az esetben, ha nem ingyenes étkezı a gyermek.
A rezsiköltséget az önkormányzat finanszírozza.
Külön határozatban kérte rögzíteni, hogy a dolgozói ebéd esetében legfeljebb 5 %-os emelést
javasol a képviselı-testületnek támogatásra. Semmi nem indokolja az ettıl magasabb mértékő
emelést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendeletmódosítást.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
20/2012.(IV.25.) PBH.
Gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 21/2008.(IX.02.) önkormányzati rendelet módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök
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A bizottság elnöke szavazásra tette fel a dolgozói ebéd térítési díjának legfeljebb 5 %-os
mértékő emelését.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
21/2012.(IV.25.) PBH.
Dolgozói ebéd térítési díjának emelésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a dolgozói ebéd térítési díjának emelését legfeljebb 5 %-os
mértékig fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök

Vincze Jánosné jegyzı
Tájékoztatta a bizottságot, hogy a Magyarországi Református Egyház által kötött ellátási
szerzıdés 17. pontjának megfelelıen az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény
tájékoztatás céljából megküldte a szociális szolgáltatásokra vonatkozóan a fenntartó által
meghatározott 2012. május 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjakat.
Szociális étkeztetés szállítás nélkül 440,-Ft ÁFÁ-val, szállítással 510,-Ft ÁFÁ-val.
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 410,-Ft/óra.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 15 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Nyerges Zoltán
elnök
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