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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2012. május 15-én 16 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 
 Rácz Izabella bizottsági tag 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 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 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. Elıterjesztés a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési  
    tényállásainak hatályon kívül helyezésérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
 
2. Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztására. 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
3. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2011. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz  
    átadások felhasználásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
4. Elıterjesztés alapítvány támogatásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
5. Elıterjesztés ingatlanok tulajdonjogának kölcsönös átruházásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
6. Elıterjesztés önkormányzat részére ingatlan értékesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
7. Elıterjesztés a Szanki Református Egyházközség ravatalozó és út ingatlan  
    tulajdonjogának önkormányzat részére történı ingyenes átruházásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
8. Egyéb kérdések 
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NAPIREND 
1. Elıterjesztés a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési  
    tényállásainak hatályon kívül helyezésérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztés kiegészítésére. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az elıterjesztést, az elızetes hatásvizsgálatot és a rendelet-tervezetet írásban mindenki 
megkapta, szóbeli kiegészítése nem volt. 
Nyerges Zoltán elnök 
A rendelettel törvényi szabályozásnak kell eleget tenni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ezután nem tudja kikényszeríteni a helyi rendeletek betartását. 
Nyerges Zoltán elnök 
Erre más szervek lesznek hivatottak? 
Vincze Jánosné jegyzı 
2012. április 15-tıl a kormányhivatal látja el a szabálysértési hatósági feladatokat. 
Van törvényi szabályozás a nem dohányzók védelmérıl, a közterületen történı dohányzásról, 
italfogyasztásról, közterület használatról, állattartás szabályairól. A szabályok megszegéséért 
a rendırség és a kormányhivatal büntet. Kevés olyan helyi rendelkezés van, amelyre nincs 
központi jogszabály. A körzeti megbízott és a polgárırök járják az utcát, ha szabálysértést 
tapasztalnak, feljelentést tesznek. 
Rácz Izabella biz. tag 
Nagyon jó, hogy a körzeti megbízott és a polgárırök járják az utcát. 
Besesek Béla alpolgármester 
Egyetért. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet. 
 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2012.(V.15.) PBH. 
Szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezésérıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek 
szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezésérıl szóló rendelet-tervezetet az 
elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
 



 5 

NAPIREND 
2. Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte fıtanácsos asszonyt az elıterjesztés kiegészítésére. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az önkormányzat módosított pénzmaradványa a zárszámadási rendelettel elfogadásra került. 
A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, amelynek felosztásáról a képviselı-testületnek 
döntenie kell. Ezt tartalmazza a határozat-tervezet, amelynek elfogadását javasolta. 
Besesek Béla alpolgármester 
Az adóalanyok részére vissza nem fizetett iparőzési adó túlfizetésre kérdezett rá. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az adózók az elıleget még tavaly fizették be, május 31-e után derül ki, hogy mennyit kell 
visszafizetni. A pénzmaradvány felosztását a könyvvizsgáló jóváhagyásával készítettük el. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2012.(V.15.) PBH. 
Pénzmaradvány felosztásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának 
felosztásáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
NAPIREND 
3. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2011. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz  
    átadások felhasználásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte fıtanácsos asszonyt a beszámoló kiegészítésére. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A zárszámadás elıterjesztésében bemutattuk táblázatos formában a társadalmi szervezetek 
támogatását. Minden társadalmi szervezet beszámolt és számla másolatokat csatolt a 
támogatás felhasználásáról. A rendırség üzemanyagkártyáján mutatkozik maradvány, ebben 
az évben használják fel. A Talentum Alapítvány az önkormányzati támogatásról szöveges 
beszámolót nyújtott be, a képviselıi támogatást pedig idén fogják felhasználni utazásra. (Egy 
önkormányzati képviselı lemondott a tiszteletdíjáról, amely a képviselı-testület döntése 
értelmében a Talentum Alapítványnak átutalásra került.) 
Rácz Izabella biz. tag 
A Talentum Alapítvány mennyit kapott az önkormányzattól és mennyit képviselı úrnak 
köszönhetıen? 
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Nagy Klára fıtanácsos 
Az önkormányzattól 120.000,-Ft támogatást kapott úszásoktatásra, szállítási költségre, a 
231.310,-Ft képviselıi felajánlás, ezt fogják idén utazásra fordítani. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Megköszönte az önkormányzat Micimackó Alapítványnak nyújtott támogatását. 
Nyerges Zoltán elnök 
Bízunk benne, hogy a következı évben is lehet ilyen támogatásról beszélni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2012.(V.15.) PBH. 
Támogatásokról beszámoló 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat által 2011. évben nyújtott 
támogatások, pénzeszköz átadások felhasználásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint 
fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés egyesületek támogatásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezetek a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
A határozat-tervezetek a Szanki Olajbányász Sportegyesület és a Szanki Polgárır Egyesület 
támogatásáról szólnak. Egyik képviselı úr tiszteletdíjról történı lemondása miatt van erre a 
támogatásra lehetıség. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2012.(V.15.) PBH. 
Szanki Olajbányász Sportegyesület támogatásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a Szanki Olajbányász Sportegyesület támogatásáról szóló 
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
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A bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2012.(V.15.) PBH. 
Szanki Polgárır Egyesület támogatásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a Szanki Polgárır Egyesület támogatásáról szóló határozat-
tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés ingatlanok tulajdonjogának kölcsönös átruházásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztés kiegészítésére. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az elıterjesztésben leírta, hogy Timár Zsolttal szeretnénk két ingatlant elcserélni. A csere 
következtében az önkormányzat tulajdonába kerülne a jelenleg útként használt magánterület. 
Timár Zsolt tulajdonába kerülne az önkormányzati útként szereplı, nem használt, 
fafakadásokkal benıtt, elgazosodott terület, amelyet kitakarítana és a mellette lévı felesége 
tulajdonát képezı területtel együtt mővelne.  
A határozat-tervezet a csereszerzıdés megkötését a turisztikai pályázat elnyerésétıl teszi 
függıvé, amennyiben ez nem sikerül, akkor Timár Zsolt az önkormányzati út területét 
megvásárolná. Tehát mindenképpen szükség van az út átminısítésére, hogy forgalomképes 
vagyon legyen. Beszerezte az önkormányzati út tulajdoni lapját, amely szerint ennek a 
területe 7751 m2, viszont a csereterület 1012 m2. Kérte a bizottság véleményét. 
Besesek Béla alpolgármester 
A területek nagysága között jelentıs a különbség. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Timár Zsolt szerint értékkülönbség nincs, mert erıgépek kellenek ahhoz, hogy a jelenleg 
önkormányzati útként szereplı ingatlant ki tudja takarítani, és mővelésre alkalmassá tudja 
tenni, ez sok pénzbe, munkába fog kerülni. Az önkormányzat tulajdonába kerülı terület pedig 
jelenleg is útként funkcionál. 
Rácz Izabella biz. tag 
Ha a pályázat nem valósul meg, akkor is igényt tart a területre Timár Zsolt, ıt terhelik az 
ingatlan tulajdonjog változásával kapcsolatos járulékos költségek. 
Nyerges Zoltán elnök 
Javasolta, hogy a bizottság járuljon hozzá a mővelési ág változásához, a továbbiakban pedig 
egyeztetésre van szükség. A határozat-tervezet 3. pontjában benne van, hogy az ügy még 
visszakerül a képviselı-testület elé. 
A horgásztóig a falu felıl nincs is út? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nincs. 
Nyerges Zoltán elnök 
Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2012.(V.15.) PBH. 
Ingatlanok tulajdonjogának kölcsönös átruházásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az ingatlanok tulajdonjogának kölcsönös átruházásáról szóló 
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés önkormányzat részére ingatlan értékesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztés kiegészítésére. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az elıterjesztésben leírta, hogy az önkormányzat részére megvásárlásra Kocsis Károlyné által 
felajánlott ingatlannak 11 tulajdonosa van, akiket levélben megkerestünk, hogy 
nyilatkozzanak értékesítési szándékukról. A tulajdonosok közül egy úgy nyilatkozott, hogy 
nem kívánja értékesíteni tulajdonrészét. A képviselı-testület korábbi döntése értelmében nem 
kíván osztatlan közös tulajdonba kerülni senkivel, ezért a határozat-tervezet elfogadását 
javasolta. 
Rácz Izabella biz. tag 
Javasolta, hogy ne vásárolja meg az önkormányzat az ingatlant. 
Nyerges Zoltán elnök 
Egyetértett. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2012.(V.15.) PBH. 
Önkormányzat részére történı ingatlan értékesítésérıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat részére történı ingatlan értékesítésérıl szóló 
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 



 9 

NAPIREND 
7. Elıterjesztés a Szanki Református Egyházközség ravatalozó és út ingatlan  
    tulajdonjogának önkormányzat részére történı ingyenes átruházásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
A temetı és a ravatalozó a Katolikus és a Református Egyház tulajdonában van. A 
Református Egyház felajánlotta a ravatalozó és a hozzá tartozó út tulajdonrészét az 
önkormányzatnak. Plébános úr kinyilvánította, hogy a Katolikus Egyház nem kívánja 
felajánlani tulajdonrészét és a helyi takarékszövetkezetben számlát nyitott, győjtést 
kezdeményez a ravatalozó felújítására. 
Javasolta, hogy így az önkormányzat ne fogadja el a felajánlást, maradjon a ravatalozó a két 
egyház tulajdonában. 
Besesek Béla alpolgármester 
Egyetértett.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait. 
 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2012.(V.15.) PBH. 
Református Egyházközség ravatalozó és út ingatlan  
tulajdonjogának ingyenes átruházásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy ne éljen a Szanki Református Egyházközség által ingyenesen 
felajánlott lehetıséggel, ne vegye át a ravatalozó és út ingatlan tulajdonjogát. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
NAPIREND 
8. Egyéb kérdések 
 
Nem volt. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17 órakor bezárta az ülést. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Nyerges Zoltán 
 elnök 


