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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2013. január 28-án 16 órakor megtartott üléséről. 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 

 Rácz Izabella és 

 Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tagok 

 Patkós Zsolt polgármester 

 Besesek Béla alpolgármester 

 Vincze Jánosné jegyző 

 Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 

 

Nyerges Zoltán elnök 

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fő 

bizottsági tagból mind a 3 fő jelen van.  

Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg a bizottság azzal a 

kiegészítéssel, hogy 6. napirendi pontként az egyéb kérdések előtt az önkormányzat 

intézményeire napelemes rendszer telepítéséről szóló napirendet is tárgyalja meg. A bizottság 

egyetértett a kiegészítéssel. Más javaslat nem hangzott el. 

 

A PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 

NAPIREND 

 

1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2012.(II.01.)  

    önkormányzati rendelet módosításáról 

   Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

 

2. Előterjesztés a járóbeteg-szakrendelés 2013. április 30. utáni ellátására (anyag ülés előtt) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester  

 

3. Előterjesztés ingatlanok tulajdonjogának kölcsönös átruházásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek és egyéb helyiségek  

    bérletéről (anyag ülés előtt) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

5. Tájékoztató a kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor 2013. évi működéséről 

      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

6. Előterjesztés az önkormányzat intézményeire napelemes rendszer telepítéséről  

    (anyag ülés előtt) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

7. Egyéb kérdések 
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NAPIREND 

1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2012.(II.01.)  

    önkormányzati rendelet módosításáról 

    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Nyerges Zoltán elnök 

Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Felkérte jegyző asszonyt a rendeletmódosítás 

indoklására. 

Vincze Jánosné jegyző 

Elmondta, hogy a közgyógyellátási jogosultság tekintetében rendeletünk a törvényi 

előírásokat tartalmazza. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege évek óta nem változott, 2013-

ban is 28.500,-Ft. A nyugdíjak összege ha kis mértékben is, de évről-évre növekszik, ezért 

egyre több beteg, egyedül élő kisnyugdíjas veszíti el közgyógyellátási jogosultságát. A 

rendelet módosítás kedvező feltételeket állapít meg, ezért éves szinten kb. 5-10 fő részére 

lenne elérhető az ellátás. Ez az önkormányzatnak kb. 200-250 e Ft többletköltséget fog 

jelenteni. 

A rendeletmódosítás másik része a rendszeres szociális segély folyósításának egyéb 

feltételeire vonatkozik, ennek rendeletben történő meghatározása törvényi előírás. Orvosi 

igazolás kell hozzá. 

Patkós Zsolt polgármester 

Minden igényjogosultnak az OEP vizsgálja a felírt gyógyszereket, a havi elismert 

gyógyszerköltség az 5.700,-Ft-ot el kell érje, hogy közgyógyellátásra jogosult legyen. Ha 

ehhez az ellátáshoz járul hozzá az önkormányzat, akkor 20-30 ezer forintos támogatással kb. 

80 e Ft-os támogatáshoz juttathatja az igényjogosultat. 

Nyerges Zoltán elnök 

Ha van rá lehetőség, hogy egy picit szélesebb körben támogassuk a rászorulókat, akkor 

tegyük meg. Javasolta a rendeletmódosítás elfogadását. 

Sipos-Szabó Ernőné biz. tag 

Egyetértett. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a rendelet-tervezetet. 

 

PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2013.(I.28.) PBH. 

Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

2/2012.(II.01.) rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerint 

fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
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NAPIREND 

2. Előterjesztés a járóbeteg-szakrendelés 2013. április 30. utáni ellátására  

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester  

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Nyerges Zoltán elnök 

Az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy polgármester úrnak van-e 

kiegészítése az előterjesztéshez. 

Patkós Zsolt polgármester 

Átalakult a fekvőbeteg és a járóbeteg ellátás. A fekvőbeteg ellátás már korábban állami 

feladat lett. A járóbeteg ellátásban résztvevő önkormányzatoknak nyilatkozni kell, hogy 

április 30. után is működtetni kívánják-e, vagy átadják az államnak. Amikor létrehoztuk 

Kiskunmajsán a Járóbeteg Szakellátó Központot, vállaltuk, hogy 5 évig működtetjük. Az 

elmúlt évben nem kellett hozzájárulni a működtetés költségeihez, ki tudták gazdálkodni. Ha 

átadjuk, akkor 3 évig még az államnak kötelessége fenntartani a pályázat miatt. Minden 

beruházás esetén amortizációs képzési kötelezettség van, szerinte ezt nem tudjuk a jövőben 

vállalni. Ezért javasolta, hogy adjuk át az államnak a működtetést. Meg fogja haladni a kis 

önkormányzatok erejét, hogy járóbeteg szakellátó központokat tartsanak fenn.  

Besesek Béla alpolgármester 

Kiskunmajsának mi az álláspontja? 

Patkós Zsolt polgármester 

Polgármester úr álláspontját ismeri, ő az átadást támogatja. A nemzeti vagyonnak része az 

önkormányzati vagyon, tehát az önkormányzati vagyon az államé.  

Rácz Izabella biz. tag 

Nem tudjuk mi várható, célszerű átadni. 

Nyerges Zoltán elnök 

A kiskunmajsai körzet kicsi, jobb átadni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a határozat-

tervezetet úgy, hogy az egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. április 30. napját 

követően történő ellátását nem vállalja. 

 

PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2013.(I.28.) PBH. 

Járóbeteg-szakrendelési feladatok ellátásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a határozat-tervezetet úgy fogadja el, hogy az egészségügyi 

járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. április 30. napját követően történő ellátását nem 

vállalja. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
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NAPIREND 

3. Előterjesztés ingatlanok tulajdonjogának kölcsönös átruházásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Megkérdezte polgármester urat, hogy van-e kiegészítése az írásban kiadott előterjesztéshez. 

Patkós Zsolt polgármester 

Kiegészítése nem volt. 

Nyerges Zoltán elnök 

A bizottság járt a területeken, akkor még nem volt kitisztítva.  

Vincze Jánosné jegyző 

A földhivatal felfüggesztette az eljárást és addig nem folytatta, amíg meg nem történt a 

földterület szántóvá alakítása. Timár Zsolt a területet saját költségén kitakaríttatta, ezt beleírta 

az előterjesztésbe. 

Nyerges Zoltán elnök 

Költsége merült fel, viszont sokkal nagyobb területet kap. 

Patkós Zsolt polgármester 

Területi aránytalanság van a két csereingatlan között, amelyet ellensúlyoz az adás-vétel 

költsége. 

Besesek Béla alpolgármester 

Javasolja, hogy a határozatba legyen belefogalmazva, hogy a költségeire tekintettel járul 

hozzá a képviselő-testület a cseréhez. 

Patkós Zsolt polgármester 

Javasolta, hogy a határozat második pontjában legyen benne, hogy Szank Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a csereszerződés feltételeinek megállapításakor 

figyelembe vette a területi aránytalanságot, továbbá azt, hogy a művelési ág változás jelentős 

többlet költséggel járt, melyet Tímár Zsolt vállalt. A jelenlegi 2. pont számozása pedig 3-ra 

módosuljon. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a módosított 

határozat-tervezetet. 

 

PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2013.(I.28.) PBH. 

Ingatlanok tulajdonjogának kölcsönös átruházásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az ingatlanok tulajdonjogának kölcsönös átruházásáról szóló 

határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el a következő módosítással: 

 

A 2. pont a következő legyen: „Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

csereszerződés feltételeinek megállapításakor figyelembe vette a területi aránytalanságot, 

továbbá azt, hogy a művelési ág változás jelentős többlet költséggel járt, melyet Tímár Zsolt 

vállalt.” A jelenlegi 2. pont számozása pedig 3-ra módosuljon. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
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NAPIREND 

4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek és egyéb helyiségek  

    bérletéről  

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Polgármester úrtól kérte az előterjesztés kiegészítését. 

Patkós Zsolt polgármester 

A határozat-tervezetben három pontban javasolta a bérleti díjak meghatározását. Az első pont 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások , üzlethelyiségek, és garázsok bérleti díjáról szól. 

Tavaly nem volt emelés, 5 %-os növekedést javasol amellett, hogy a KSH infláció 5,7 %-os 

volt. 

A határozat 2. pontja a művelődési ház termeinek, konferencia termének bérleti díját 

tartalmazza külön fűtési időszakban és fűtési időszakon kívül, valamint a konyha bérleti díját. 

A bérleti díjakra javaslatokat vár a bizottságtól. 

Javasolta, hogy a határozat-tervezetnek legyen 3. pontja is, amely a tornacsarnok mellett lévő 

eszközök bérleti díját tartalmazza. 

Besesek Béla alpolgármester 

Az iskolánál hány főre van eszköz? 

Patkós Zsolt polgármester 

A tornacsarnok bérleti díját nem mi határozzuk meg, hanem az egyház. A tornacsarnok 

mellett lévő raktárépületet nem adtuk át az egyháznak, abban raktározunk 300 főre 

eszközöket, amelyek az önkormányzat tulajdonában vannak, azokat ki lehet bérelni.  

A művelődési ház konyhájához 100 főre vannak eszközök (edények, evőeszközök stb.), ezt 

úgy gondoljuk, hogy ne lehessen kibérelni úgy, hogy onnan elszállításra kerüljön, csak 

helyben tartott rendezvényekhez lehessen használni.  

Vincze Jánosné jegyző 

A tornacsarnoknál lévő eszközöket eddig is ki lehetett bérelni, van egy lista arról, hogy 

milyen eszközt mennyiért. A terítő mosásnak is volt ára, ez hogyan lesz a jövőben? 

Patkós Zsolt polgármester 

A mi takarítóink mosnak munkaidőben az iskolánál lévő mosógépben.  

Sipos-Szabó Ernőné biz. tag 

Előfordul, hogy összetörik valami, azt is meg kell határozni, hogy a pótlásért  mennyit kell 

fizetni. 

Nyerges Zoltán elnök 

Az edények bérbeadásánál ebből sok vita származhat. 

Sipos-Szabó Ernőné biz. tag 

Egy ember kiadja az edényeket, aki átveszi, annak kötelessége megnézni, hogy van-e benne 

repedt vagy törött, a visszavételnél úgyszintén meg kell nézni, ha nem vette észre a hibát a 

bérbevevő, akkor is a őt terheli a költség. 

Besesek Béla alpolgármester 

Meg kell nézni, hogy máshol milyen bérleti díjak vannak. 

Nyerges Zoltán elnök 

Lakodalomra rendezvényház bérleti díja ital nélkül 3.000,-Ft/fő. 

Besesek Béla alpolgármester 

A termek bérleti díjának fűtési időszakban és azon kívül 1.500,- és 1.100,- Ft-ot, a 

konferencia terem bérleti díjának 4.000,- és 3.000,-Ft-ot javasolt. 

Patkós Zsolt polgármester 
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A 6 vagy 8 órát meghaladó rendezvényekre 50 e Ft/alkalom díjat javasolt fűtési időszakban. 

Fűtési időszakon kívül 40 e Ft/alkalom. 

Besesek Béla alpolgármester 

A konyha bérleti díjának 50 főig 15 e Ft + ÁFA, 100 főig 25 e Ft + ÁFA összeget javasolt. 

Patkós Zsolt polgármester 

IKSZT pályázatban vállaltuk, hogy a helyi civil szervezeteknek térítésmentesen biztosítja a 

művelődési ház helyiségeit. 

Rácz Izabella biz. tag 

De csak a helyet, a konyhát nem? 

Vincze Jánosné jegyző 

A konferencia termet és a többi termet ingyen biztosítjuk, a konyha használatát nem. 

Patkós Zsolt polgármester 

A dísztermet nem adjuk bérbe senkinek, csak a többi termet. 

Besesek Béla alpolgármester 

Lehetnek olyan szervezésű események is, amelyért nem lenne szerencsés bérleti díjat kérni. 

Patkós Zsolt polgármester 

A 2. pontban legyen benne, hogy a képviselő-testület egyedi kérelemre, a rendezvény céljait 

figyelembe véve méltánylást gyakorolhat. 

Előre egyeztetett időpontban lehet a termeket kibérelni, a bérbevevő legalább 5 munkanappal 

előtte köteles a megbízott személynek bejelenteni. 

A konferencia teremben beépített hangosító berendezés is van, javasolta, hogy annak is 

legyen díja, 100,-Ft/óra. 

Nyerges Zoltán elnök 

Egyetértett. A lakásbérleti díj 5 %-os emelését jónak tartotta.  

Patkós Zsolt polgármester 

Újra kell szabályozni a lakásbérleti szerződéseket, mert megváltozott a bérlők státusza. 

Sipos-Szabó Ernőné biz. tag 

Az eszközök visszapótlási díját előre meg kell meghatározni, hogy aki kiviszi, tudja, hogy 

mennyit kell fizetnie, ha valami eltörik. 

Besesek Béla alpolgármester 

Pótlási díj lehetne a bérleti díj 12-szerese. 

Patkós Zsolt polgármester 

Ez a 3. pontba kerül. 

Nyerges Zoltán elnök 

Összefoglalta az elhangzottakat.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a kiegészített, 

módosított határozat-tervezetet az elhangzottak szerint. 

 

PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2013.(I.28.) PBH. 

Önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek,  

egyéb helyiségek és eszközök bérletéről 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, egyéb 

helyiségek és eszközök bérletéről szóló határozat-tervezetből az 1. pontot előterjesztés szerint, 

a további pontokat pedig az alábbiak szerint fogadja el: 
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2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1-jétől az önkormányzat 

tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Művelődési Ház 

2.1. Termek bérleti díja:                           1.500,-Ft/óra + ÁFA fűtési időszakban 

                                                                  1.100,- Ft/óra + ÁFA fűtési időszakon kívül 

 

2.2. Konferencia terem bérleti díja:          4.000,-Ft/óra + ÁFA fűtési időszakban 

                                                                   3.000,-Ft/óra + ÁFA fűtési időszakon kívül 

    Hangosító berendezés használati díja:      100,- Ft/óra 

2.3. Konferencia terem bérleti díja 8 órát meghaladó rendezvény esetén:  

                                                                 50.000,- Ft + ÁFA/alkalom fűtési időszakba 

                                                                 40.000,- Ft + ÁFA/alkalom fűtési időszakon kívül 

  

2. 4. Konyha bérleti díja (eszközhasználattal): 

                                                   50 főig: 15.000,- Ft + ÁFA 

                                            50-100 főig: 25.000,- Ft + ÁFA 

 

Bérbevevő a bérleti szerződés megkötése érdekében a terem igénybevétele előtt 5 

munkanappal köteles felkeresni a közművelődési feladatokat ellátó személyt. 

 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1-jétől az önkormányzat    

    tulajdonában lévő (Szank, Béke u. 73. szám alatt lévő raktárban tárolt) eszközök bérleti      

    díjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

3.1. Kölcsönözhető eszközök bérleti díjai:  

 

Megnevezés Egységár Ft/db 

Lapos és mély tányér  25 

Desszert tányér  20 

Tál (leveses,pörköltes,sültes) 150 

Mokkás csésze  25 

Likőröspohár  20 

Üdítős pohár  25 

Kancsó  50 

Levesmerő kanál  70 

Evőeszköz (kanál,villa,kés,mokkás)  25 

Terítő (mosással) 500 

Kompótos kistál  20 

Sótartó (műanyag és üveg)  10 

Váza  50 

Kenyeres kosár  20 

Fodros asztal drapéria (mosással) 500 

 

3.2. Képviselő-testület meghatározza az eszközök pótlási díját, amely az eszközök bérleti  

       díjának tizenkétszerese. 

 

Bérbevevő az eszközök igénybevétele előtt 5 munkanappal köteles felkeresni a Polgármesteri 

Hivatal gazdálkodási munkatársát. 
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4. A képviselő-testület egyedi kérelemre – a rendezvény céljait, közhasznúságát, közösségi 

jellegét figyelembe véve – méltánylást gyakorolhat e határozat 2. és 3. pontjában 

meghatározott bérleti díjak esetén.  

5. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a szanki 

székhellyel rendelkező civil szervezetek az alapító okiratukban meghatározott 

tevékenységekre a Művelődési Ház termeit térítésmentesen használják, előre egyeztetett 

időpontban.  

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 

5. Tájékoztató a kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor 2013. évi működéséről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

A tájékoztatót írásban mindenki megkapta, megkérdezte polgármester urat, hogy kívánja-e 

kiegészíteni. 

Patkós Zsolt polgármester 

A kunfehértói táborban meghatározó tulajdonrésze Kiskunhalasnak van. Szank tulajdonrésze 

arányában fizeti a hozzájárulást és a fejlesztésekhez az önrészt. Ebben az évben a 140 e Ft-os 

éves hozzájáruláson felül 32 vagy 50 ezer forint többlet költséggel kell számoltunk. A hosszú 

távú beruházásokra figyelni kell, mert akkor fognak a gyerekek Kunfehértóra táborozni 

menni, ha jók a körülmények. 

Nyerges Zoltán elnök 

Az ifjúsági tábor működtetése önkormányzati szinten valósul meg. Az oktatási intézményt az 

egyház működteti, a gyerekek üdültetését szervezi-e az egyház? 

Rácz Izabella biz. tag 

Polgármester úr megkérdezte, hogy erdei iskolát lehetne-e Kunfehértóra szervezni. A 

gyerekeknek a bugaci környezet tökéletes, több a programlehetőség, mint Kunfehértón, ezen 

nem szeretnének változtatni. 

Patkós Zsolt polgármester 

Az Erzsébet program keretében lehet pályázni tematikus táborok szervezésére. Megnézzük, 

hogy milyen pályázati keret és lehetőség van. Tavaly Kunfehértón Szank nem töltött el egy 

vendégéjszakát sem. Nem használjuk ki a kedvezményes üdülési lehetőséget. 

Nyerges Zoltán elnök 

Tulajdonostársak vagyunk. Nem tudjuk, hogy az egyház hova szokott tábort szervezni, 

Kunfehértóra felé hogyan viszonyulnak. Felmerül a kérdés, hogy megtartsuk-e a tábort vagy 

inkább értékesítsük a részünket és ezt a pénzt inkább olyan táborok támogatására fordítani, 

amit igénybe vesznek a gyerekek. 

Besesek Béla alpolgármester 

Meg kellene próbálni az értékesítést. Fel kell kínálni a tulajdonostársaknak, ha nem sikerül, 

akkor az egyháznak. Ha nem sikerül értékesíteni, akkor sem veszítünk semmit. 

Patkós Zsolt polgármester 

Egyetértett. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel, hogy a bizottság 

javasolja a képviselő-testületnek a kunfehértói táborban lévő tulajdonrészünk értékesítését.  
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PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2013.(I.28.) PBH. 

Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Táborban lévő  

tulajdonrész értékesítéséről 

HATÁROZAT 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy forgalmi értéken ajánlja fel az elővásárlásra jogosult 

társtulajdonosok számára megvételre a Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Táborban lévő 2/20 

részarány tulajdonrészét. 

Amennyiben a tulajdonostársak nem élnek elővásárlási jogukkal, a képviselő-testület forgalmi 

értéken hirdesse meg eladásra tulajdonrészét a Kiskunhalasi Református Egyházközségnek és 

kívülállók részére is. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

NAPIREND 

6. Előterjesztés az önkormányzat intézményeire napelemes rendszer telepítéséről  

     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Átadta a szót polgármester úrnak. 

Patkós Zsolt polgármester 

A határozat-tervezet az önkormányzat intézményeire napelemes rendszer telepítésére pályázat 

benyújtásáról szól. Sikeres pályázat esetén napelemes rendszer épül a Polgármesteri Hivatal, 

Művelődési Ház, Közösségi Ház, Gondozási Központ és a Tekepálya épületekre. A napelem 

ennek az 5 épületnek az elektromos árammal történő ellátást fogja biztosítani. A beruházás 

összköltsége 30.7 millió forint, amelyhez 85 % (26.1 millió forint) támogatás nyerhető, a saját 

erő mértéke 15 % (4.6 millió forint). Amennyiben lesz lehetőség az önerőre pályázni, akkor 

az Önerő Alapból kívánjuk kiegészíteni a forrást. Az 5 éves fenntartási kötelezettséget vállalni 

kell. A beruházás a megtakarításokból megtérül. A határozat-tervezetben a határidőt 

azonnalra módosítani szükséges. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet a 

határidő módosításával együtt. 

 

PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

6/2013.(I.28.) PBH. 

Napelemes rendszer telepítése az intézményekre 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a „Helyi hő, és villamosenergia-igény kiépítése megújuló 

energiaforrásokkal (KEOP-2012-4.10.0/A)” nyílt pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról 

szóló határozatot az előterjesztés szerint fogadja el azzal a módosítással, hogy a határidőt 

azonnalra kell módosítani. 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
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NAPIREND 

7. Egyéb kérdések 

 

Patkós Zsolt polgármester 

Tájékoztatta a bizottságot, hogy a FÓKUSZ Takarékszövetkezet módosítani kívánja az 

önkormányzattal kötött szerződést. Át kívánja hárítani a tranzakciós adót. Az önkormányzat 

dolgozói eddig ingyen hozzá tudtak jutni a munkabérükhöz. A dolgozók a 

takarékszövetkezetnél vezették a számlájukat, havonta egy alkalommal az ATM-ből a 

készpénzfelvétel ingyenes volt. Ezután a készpénz felvételt 3 ezrelék tranzakciós adó terheli. 

Az önkormányzatnak csak a saját számlái közötti átutaláskor nem kell tranzakciós költséget 

fizetnie, minden más esetben igen. Költség terheli a bérek átutalását, azt is, ha a 

lakásfenntartási támogatást a DÉMÁSZ-nak átutaljuk. Minden átutalásnak van minimális és 

maximális terhe, amely levonásra kerül, maximum 6 e Ft lehet. A banki ügyintézés költsége 

jelentősen meg fog nőni. A takarékszövetkezetnek ebből nem származik bevétele, ezt ők is 

befizetik. Az elmúlt években kölcsönösen együttműködtünk. Hamarosan elküldik a 

szerződésmódosításra a javaslatot. 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18 óra 15 perckor bezárta az ülést. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nyerges Zoltán 

 elnök 
 

 

 

 


