SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
14/1/2012.

JEGYZİKÖNYV
a bizottság 2012. december 10-én
megtartott ülésérıl

Határozatok száma: 54-56.

TARTALOMJEGYZÉK

54/2012.(XII.10.) PBH.
Szennyvízdíj emelésérıl

4. oldal

55/2012.(XII.10.) PBH.
Költségvetés háromnegyed éves teljesítésérıl

5. oldal

56/2012.(XII.10.) PBH.
Költségvetés 2013. évi koncepciójáról

7. oldal
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2012. december 10-én 17 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök és
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 késıbb érkezik.
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 ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet
módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálásáról
Nyerges Zoltán elnök
5. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Elıterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet
módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
A rendelet-tervezet 8 %-os emelésrıl szól. Ehhez kötelezıen minden önkormányzatnak
beleegyezését kell adni?
Vincze Jánosné jegyzı
Ahol nem fogadják el az emelést, a különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetni.
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Besesek Béla alpolgármester
Azt hallottuk, hogy önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati többségi tulajdonú cégek
végezhetik ezt a tevékenységet. A Hulladékgazdálkodási Kft. gazdálkodásába nem látunk
bele, nem tudjuk, hogy indokolt-e az emelés.
Vincze Jánosné jegyzı
A konzorcium elfogadta, a tagönkormányzatoknak elfogadásra javasolta a díjemelést. Szó
volt róla korábban, hogy hatósági ármegállapítás lesz, de a korábbi törvény még hatályos.
Varga Ferencné alpolgármester
Ha a többi önkormányzat is nemet mondana az emelésre, akkor nem terhelhetnék ránk.
Vincze Jánosné jegyzı
A konzorcium többségi szavazattal, 28 igennel elfogadta az emelést, 6 polgármester nem
szavazta meg, a többségi akarat ránk nézve is kötelezı.
Nyerges Zoltán elnök
A mi döntésünk tulajdonképpen arról szól, hogy az önkormányzat fizesse meg az emelést,
vagy a lakosok, így nem támogatja, hogy az önkormányzat fizessen.
Besesek Béla alpolgármester
Mind a 82 tagtelepülésen 8 %-os emelés lesz?
Vincze Jánosné jegyzı
Igen, minden településen, amely a konzorciumnak tagja.
Besesek Béla alpolgármester
Arról még nincs szó, hogyha önkormányzati tulajdonba kell venni ezt a szolgáltatást, akkor
mi lesz. Most nincs választási lehetıségünk, mert különben az önkormányzatnak kell
megfizetni az emelést. Az infláció 5,6 %-os, ezzel szemben 8 %-os az emelés, tavaly is így
volt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a rendelet-tervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
54/2012.(XII.10.) PBH.
Szennyvízdíj emelésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás
ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendeletet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök

NAPIREND
2. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Megkérdezte fıtanácsos asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásban kiadott
elıterjesztést.
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Nagy Klára fıtanácsos
A tájékoztató szöveges részében részletesen indoklásra kerül a bevételek és a kiadások
teljesülése. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása takarékos.
Besesek Béla alpolgármester
A felhalmozási kiadások azért nem teljesültek, mert a beruházások még nem realizálódtak?
Nagy Klára fıtanácsos
A felújítások, beruházások teljesülése a IV. negyedévre várható.
Besesek Béla alpolgármester
A negatív pénzmaradvány 10 millió várható.
Nagy Klára fıtanácsos
Nagyon nehéz így megítélni, az elızetes számítások szerint ennyi várható.
Rácz Izabella megérkezett az ülésre, a jelenlévı bizottsági tagok száma 3 fı.
Nyerges Zoltán elnök
Örvendetes, hogy az iparőzési adónál 127 millió forint feltöltésre került.
Nagy Klára fıtanácsos
Ez az összeg szeptember 15-i adat, csökkenni fog, mert visszafizetési kötelezettségünk is van.
A december 15-i feltöltés még nem tudjuk, hogy mennyi lesz, lesz-e egyáltalán.
Nyerges Zoltán elnök
A költségvetés módosítása lesz majd?
Nagy Klára fıtanácsos
Igen, jövı év elején a költségvetés módosításakor korrigálni kell az adatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
55/2012.(XII.10.) PBH.
Költségvetés háromnegyed éves teljesítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetérıl szóló tájékoztatót az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök

NAPIREND
3. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Megkérdezte fıtanácsos asszonyt, hogy van-e kiegészítése az írásban kiadott elıterjesztéshez.
Nagy Klára fıtanácsos
Az elıterjesztés tartalmazza a jelenlegi ismereteinket. Nagyon sok a bizonytalanság. 2013. az
elsı év lesz, amikor a polgármesteri hivatal létszámát a kötelezı feladatokhoz mérten
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központilag meghatározzák, ettıl több csak a saját bevételekbıl finanszírozható. A
gépjármőadónak és az iparőzési adónak csak a 40 %-a marad itt, 60 %-a elvonásra kerül
azokra a feladatokra, amelyeket átvesz az önkormányzatoktól (pld.: köznevelés). Január 1jétıl kevés feladatot kell átadni, de év közben ez változhat, folyamatosan csökkenhetnek a
helyben ellátandó feladatok. Elfogadott törvények még nincsenek, csak törvénytervezetek,
ezek alapján tudtunk dolgozni és az internetrıl szereztünk információkat.
Nyerges Zoltán elnök
A gépjármőadó mértéke nem változik?
Nagy Klára fıtanácsos
A mértéke nem változik, csak az elvonás lesz új.
Nyerges Zoltán elnök
A hitel átvállalása kapcsán mit ismerünk?
Nagy Klára fıtanácsos
Az uniós pályázatok, támogatások megelılegezését nem vállalja át a kormány. A december
12. elıtti hitelállományt vállalja át.
Nyerges Zoltán elnök
A 3. oldalon a lap fölsı részén az elvált bevételekrıl van szó, ezt a számítási módot nehéz
megérteni.
Nagy Klára fıtanácsos
Ezt a törvénytervezetbıl tette ide, a lényege az, hogy a korábbi rendszerő finanszírozás
megszőnik, az látszik, hogy kevesebb finanszírozást fogunk kapni a központi költségvetésbıl.
Nyerges Zoltán elnök
A határozat-tervezet 3. pontjában az önként vállalt feladatok megszüntetésérıl van szó.
Nagy Klára fıtanácsos
Nagyon kevés pénzbıl kell gazdálkodni, a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében
lehetıség szerint meg kell szüntetni az önként vállalt feladatokat.
Vincze Jánosné jegyzı
Elıfordul, hogy jogszabály elıírja, hogy adni kell az ellátást, de támogatást nem kapunk
hozzá.
Nagy Klára fıtanácsos
Tipikus ilyen eset a két védınıi körzet problémája. Egy védınıi körzetre kapunk
finanszírozást, ugyanakkor az ágazati jogszabály elıírja, hogy két védınıi körzetet kell
fenntartani.
Besesek Béla alpolgármester
Mit lehet tenni ilyen esetben?
Vincze Jánosné jegyzı
Várjuk a jogharmonizációt.
Besesek Béla alpolgármester
A határozat-tervezet 7. pontjának elsı sorában a megszőnı szó után javasol egy vesszıt
betenni, úgy jobban érthetı a mondat.
Van közalkalmazottunk?
Nagy Klára fıtanácsos
3 fı van a közmővelıdésben.
Besesek Béla alpolgármester
Amennyiben a költségvetés lehetıvé teszi, javasolja, hogy kaphassák meg az adható
juttatásokat. Nem olyan nagy tételrıl van szó.
Nyerges Zoltán elnök
Ez a cafetéria?
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Nagy Klára fıtanácsos
Igen. Ha a munkatörvénykönyvesekre is vonatkoztatjuk, akkor már nem is olyan kis összegrıl
van szó.
Besesek Béla alpolgármester
A munkatörvénykönyvesekre nem, csak a három fıre.
Nagy Klára fıtanácsos
Ha a költségvetés engedi, akkor betervezzük.
Besesek Béla alpolgármester
A polgármesteri hivatal létszáma megfelelı?
Vincze Jánosné jegyzı
Még nem tudjuk, hogy mennyi lesz az engedélyezett létszám, 8 vagy 11 fı.
Nagy Klára fıtanácsos
Ha 8 fıt engedélyeznek, akkor attól magasabb létszámot kell alkalmazni, mert a
közmunkaprogram miatt ennyi nem elég. A kötelezı feladatokra most úgy látjuk, hogy a 8 fı
elég.
Nyerges Zoltán elnök
Mőködési hiány nem tervezhetı.
Nagy Klára fıtanácsos
Tavaly terveztünk mőködési hiányt, ez volt az alapja az ÖNHIKI pályázatoknak. A jövı évi
költségvetésben ezt már nem lehet megtenni. Addig kell csökkenteni a kiadásokat, hogy az
egyensúly meglegyen, vagy pedig a bevételeket kell növelni. Az önkormányzatoknak további
hitelfelvételi lehetısége nincs.
Varga Ferencné alpolgármester
ÖNHIKI pályázat jövıre nem lesz?
Nagy Klára fıtanácsos
Nem lesz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
56/2012.(XII.10.) PBH.
Költségvetés 2013. évi koncepciójáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat 2013. évi koncepciójáról szóló határozattervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök

Távozott az ülésrıl Vincze Jánosné és Nagy Klára. Megérkezett az ülésre Karó
Zoltánné.
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NAPIREND
4. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálásáról
Nyerges Zoltán elnök
Ezt a napirendi pontot a bizottság az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.

NAPIREND
5. Egyéb kérdések
Nem volt.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18 óra 40 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Nyerges Zoltán
elnök
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