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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 19-én 15 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 
 Sipos-Szabó Ernıné bizottsági tag 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Vincze Jánosné jegyzı 
 Nagy Klára fıtanácsos 
 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 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 gazdálkodásának 2012. I. félévi helyzetérıl  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
2. Egyéb kérdések 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés az önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi helyzetérıl  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte fıtanácsos asszonyt az írásban kiadott anyag szóbeli kiegészítésére. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A költségvetés I. félévi teljesítése kiegyensúlyozott volt. A táblázatok részletesen bemutatják 
az elıirányzatok félévi teljesülését. 
Nyerges Zoltán elnök 
Félévi teljesítéskor az értékek 50 % körül szoktak lenni, szokatlan, hogy 30 %-os teljesítések 
is vannak. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az eltérések miatt nyújtottuk be az ÖNHIKI pályázatot, amelybıl 5.700 e Ft támogatást 
kaptunk. A táblázatban 70 milliós mőködési hiány van az elıirányzatoknál, azonban a 
teljesítés 6 millió forint. Ebbıl látszik, hogy nem olyan nagy a baj. Az oktatási intézménynél a 
fenntartói váltás is eltérést okoz. 
Sipos-Szabó Ernıné biz. tag 
A piac, búcsú, vásár helypénz jelentısen kevesebb. Ennyivel kevesebben árulnak? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Igen, régen alig fértek el a piactéren, most nagyon kevesen vannak. 
Sipos-Szabó Ernıné biz. tag 
Az iparőzési adónál túlteljesülés tapasztalható. 
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Nagy Klára fıtanácsos 
Év végére 100 %-ban fog teljesülni, nem várható többletbevétel. 
Besesek Béla alpolgármester 
Az iparőzési adó teljesülése 62 %-os, miért kell csökkenteni az elıirányzatot? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A vállalkozók elıleget fizettek, sajnos sokan visszakérik az elıleget, ezért indokolt az 
elıirányzat csökkentése. 
 
Mucsi László képviselı megérkezett az ülésre. 
 
Sipos-Szabó Ernıné biz. tag 
A gépjármőadóból milyen hátralék térült meg? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az Okmányiroda havi rendszerességgel közli a gépjármővel kapcsolatos változásokat, amely 
alapján elıírjuk a gépjármőadó fizetési kötelezettséget. Több éve húzódó hátralék most 
megtérült, ez egyszeri többletet jelent. 
Nyerges Zoltán elnök 
A felhalmozási elıirányzatok nem teljesültek. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Ennek oka, hogy a pályázatos beruházások a második félévben valósulnak meg, év végére 
teljesülni fognak (iskola, mővelıdési ház felújítása). 
 
Patkós Zsolt polgármester megérkezett az ülésre. 
 
Besesek Béla alpolgármester 
A bevételek és a kiadások különbözetét 6,5 millió forintot a hitelkeretbıl fedezzük, miért nem 
a tartalékból, amely 15 millió forint? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A félévig megérkezett központosított állami támogatásokat tartalékba kell helyezni, az 
ÖNHIKI támogatást is. Rendeletmódosításkor történik meg a felosztás. Ezeket a függı 
tételeket másra nem lehet fordítani. 
Patkós Zsolt polgármester 
Még nem volt rendeletmódosítás, a következı módosításkor a helyükre kerülnek. 
Besesek Béla alpolgármester 
A START munkaprogram támogatásának a teljesülése miért csak ennyi? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Februárban indult a közmunkaprogram, a teljesülés a munkabért tartalmazza, az eszközök 
beszerzése a nyáron történt meg, év végére teljesülni fog. 
Besesek Béla alpolgármester 
A könyvtári szolgáltatások fejlesztésére annyit kaptunk amennyit vártunk? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Igen, megkaptuk amennyit már évek óta vártunk. 
Besesek Béla alpolgármester 
Az utak, hidak karbantartásánál az szerepel, hogy az elıirányzatot csökkenteni kell. A téli 
hóeltakarítás is itt szerepel, nem biztos, hogy csökkenteni kellene. 
Milyen értékő gépet szereztünk be a START közmunkaprogram keretében? 
Patkós Zsolt polgármester 
Bozótvágó, cserjézı STIHL főrészeket 120 e Ft fölötti értékben. 
Besesek Béla alpolgármester 
A Református Egyház támogatása 0 Ft-ra teljesült. 
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Nagy Klára fıtanácsos 
Folyamatban van, reméljük, hogy rövidesen megérkezik. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Református Egyháztól kapjuk a 2 milliót, nem mi adjuk. 
Besesek Béla alpolgármester 
A rövid, és hosszú távú közfoglalkoztatás is van? 
Nagy Klára fıtanácsos 
2011. évrıl húzódott át, akkor volt ilyen közfoglalkoztatás. 
Besesek Béla alpolgármester 
Pályakezdık támogatására kérdett rá. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A Munkaügyi Központtól kapjuk a pályakezdı fıiskolás támogatását. 
Besesek Béla alpolgármester 
A Polgárır Egyesület támogatására kérdezett rá. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezek a tételek a képviselıi tiszteletdíjakról történı lemondás következményei. 
Mucsi László képviselı 
A bérleti díjakból nagyon kevés bevétel jött be. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Nagyobb része a telefontársaságok által fizetett víztorony után fizetett bérleti díj, amelynek 
elsı részlete június 30-a után érkezett meg, a második részlete december 31-ig fog 
megérkezni, év végére teljesülni fog. 
Mucsi László képviselı 
Az ivóvízminıség javítására 9 millió forint átfutó összeg, nekünk ezt nem kell kifizetni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az Önerı Alapból 100 %-os támogatást kaptunk az önerı önrészére. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a költségvetés elsı 
félévi teljesítését. 
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2012.(IX.19.) PBH. 
Költségvetés 2012. I. félévi teljesítésérıl 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat költségvetésének 2012. I. félévi teljesítését az 
elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
NAPIREND 
2. Egyéb kérdések 
Nem volt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 16 órakor bezárta az ülést. 

K. m. f. 
  
 Nyerges Zoltán 
 elnök 


