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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2013. március 6-án 16 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök
Rácz Izabella és
Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tagok
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
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. Más
javaslat nem hangzott el.
A PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés Szank község története könyv kiadásának finanszírozásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Megkérdezte Nagy Klára főtanácsost, hogy van-e az előterjesztéshez kiegészítése.
Nagy Klára főtanácsos
Az előterjesztés tételesen tartalmazza a módosításokat. Kiegészítése nincs, kérdésekre
válaszol.
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Rácz Izabella biz. tag
A rendeletmódosításra azért volt szükség, hogy a hiányzó részek beemelésre kerüljenek és
egyensúlyba kerüljön a költségvetés?
Nagy Klára főtanácsos
A módosított előirányzatok tükrözik a 2012. évi tényleges adatokat, ez lesz a zárszámadás
alapja.
Besesek Béla alpolgármester
Az 5. oldalon szereplő tartalékkal indítjuk az évet?
Nagy Klára főtanácsos
Nem, ez a tartalékot jelenti előirányzatok szintjén. A 164 millió Ft-ot több tétel csökkenteni
fogja. A szabadon felhasználható pénzmaradvány jóval kisebb összegű lesz majd.
Besesek Béla alpolgármester
Az Ivóvízminőség-javító Programra kérdezett rá.
Nagy Klára főtanácsos
Az Ivóvízminőség-javító Társulás gesztora Szank, az Önerő Alapból mi pályáztunk, a
támogatást a szanki Önkormányzat kapta meg, ezért szerepel költségvetésünkben. 2012-ben
nem valósult meg a beruházás, ezért csökkenteni kellett a bevételeket és a kiadásokat is.
Patkós Zsolt polgármester megérkezett az ülésre.
Nyerges Zoltán elnök
A 10. oldalon szereplő felhalmozási többletre kérdezett rá.
Nagy Klára főtanácsos
Az Ivóvízminőség-javító Társulás támogatást kapott, ez az összeg december 31-ig nálunk
volt, ezért keletkezett a felhalmozási többlet.
Nyerges Zoltán elnök
A rendeletmódosítással a tényleges adatok hozzáigazításra kerültek a 2012. évi
költségvetéshez.
Rácz Izabella biz. tag
A Gy. Szabó Béla Általános Iskola már nem szerepel szeptembertől decemberig?
Nagy Klára főtanácsos
A költségvetés januártól augusztus 31-ig tartalmazza az intézményre vonatkozó bevételi és
kiadási előirányzatokat.
Besesek Béla alpolgármester
Működési hiánynál mínusz előjellel szerepel 96 millió forint, ez az összeg került az állam által
konszolidálásra 2012. év végén? Az önkormányzat 149.254 e Ft felhalmozási többlettel
rendelkezik, ez miből keletkezett?
Nagy Klára főtanácsos
A mínusz 96 millió forint az előirányzatok szintjén mutatja az önkormányzat működési
hiányának összegét, amely a működési bevételek és kiadások különbsége. Az
adósságkonszolidáció az önkormányzat 2012. december 12-én fennálló működési és
fejlesztési hitelállományára vonatkozott, az állam az e napon fennálló hitelállomány összegét
vállalta át az önkormányzattól. Az összes adósságkonszolidáció összege 204.699 e Ft volt,
mely összeget az állam 2012. december 28-án fizette meg a hitelt nyújtó pénzintézetek felé. A
felhalmozási többlet az „ivóvízminőség-javító” programra elnyert EU Önerőalap felhalmozási
célú támogatás bevétel miatt jelentkezik, melynek összege 115 millió forint. Az
Ivóvízminőség-javító Társulás gesztora Szank, ezért 2011. évben az EU Önerőalap
elnyerésére vonatkozó pályázatot a szanki önkormányzat nyújtotta be, majd ezt követően a
támogatást is az önkormányzat kapta meg. A 115 millió forint EU Önerőalap támogatás 2013.
január hónapban került átadásra az Ivóvízminőség-javító Társulás részére. Az önkormányzat
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kb 30 millió forint pozitív összegű bankszámlaegyenleggel zárta az évet. Ez 2012. évre
pozitív összegű pénzmaradványt vetít előre, melynek pontos összegét jelenleg nem ismerjük
még. A pénzmaradvány pontos összegét a zárszámadás tartalmazza majd.
Patkós Zsolt polgármester
Az állam 2012. december 28-án utalta át a pénzintézetek számára az adósságkonszolidált
hitelállományok összegét, ezen a napon megszűnt az önkormányzat működési célú hitelkeret
igénybevétele és törlesztésre kerültek a korábbi években önkormányzat által felvett fejlesztési
hitelek. A 2012. év végén önkormányzatunk 21.700 e Ft fejlesztési hitelállománnyal
rendelkezett, amely az IKSZT Művelődési Ház kialakítására került felvételre. Ez a
hitelállomány nem került az állam által konszolidálásra, mert az IKSZT-re elnyert MVH
támogatás 21.700 Ft-os összegéből kerül majd a hitel 2013. évben egy összegben, törlesztésre.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a rendelet-tervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 3 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 3
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
7/2013.(III.06.) PBH.
Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012.(II.23.) rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerint
fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök

NAPIREND
2. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat az előterjesztés kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
A 2013. évi költségvetést csökkentett bevételekkel kellett megtervezni, mert a normatívákból
elvonásra került sor az állam által ellátott feladatokra. Több mint 31 millió forinttal
csökkentek a bevételek. A gépjárműadó 60 %-a elvonásra került. A működési kiadásokat az
elmúlt évek szintjén terveztük. A társadalmi szervezetek közül kiemelte a rendőrség,
közbiztonság támogatását, mert erre feltétlenül szükség van. A közmunkaprogramra
vonatkozó adatok ismertek, megtervezésre kerültek. Az összeállított költségvetés stabil,
azonban a továbbiakban is szoros gazdálkodásra van szükség.
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Nyerges Zoltán elnök
Az előterjesztés terjedelmes anyag, részletes. A költségvetési főösszeg nagysága eltér a
korábbi évektől. A képviselő-testület korábban csökkentette a kedvezmény mértékét,
mentességet határozott meg az iparűzési adó vonatkozásában az 1 millió forint alatti
adóalappal rendelkezők esetében. Ennek hatása látható-e?
Nagy Klára főtanácsos
Az iparűzési adó bevallások május 31-ig történnek meg. Nem nagy plusz bevételre számítunk
ebből.
Nyerges Zoltán elnök
Az iparűzési adó tervezésénél a 101 millió forint bevétel óvatos előirányzat.
Nagy Klára főtanácsos
A legnagyobb adófizetőnknek nagy összegű visszafizetési kötelezettségünk volt. Jelenleg is
több visszafizetési kötelezettségünk van, amelyeknek még nem tettünk eleget. Ezért indokolt
az óvatos tervezés.
Patkós Zsolt polgármester
A 2011. évi zárszámadásunkból kiindulva határozta meg az állam az elvont bevételek
összegét.
Besesek Béla alpolgármester
A rendelet szerkezete változott az elmúlt évekhez képest. Két rendelet van, külön
költségvetése van az önkormányzatnak és külön a polgármesteri hivatalnak. Az
önkormányzatnak 383 milliós, a polgármesteri hivatalnak 114 milliós a költségvetése.
Mit jelent az idegen adó bevétel 500 e Ft-os összege?
Nagy Klára főtanácsos
A behajtási tevékenység (bírságok) eredménye, amelynek 25 %-a az önkormányzat egyéb
működési bevétele.
Patkós Zsolt polgármester
Az előző években is hasonló összegű volt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a rendelettervezeteket.
A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 3 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 3
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
8/2013.(III.06.) PBH.
Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 3 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 3
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
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9/2013.(III.06.) PBH.
Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
Nyerges Zoltán elnök
A napirendhez tartozik még egy határozat-tervezet is, a középtávú tervezésről.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 3 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 3
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
10/2013.(III.06.) PBH.
Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezéséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezéséről szóló
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán elnök
Mucsi László képviselő megérkezett az ülésre.

NAPIREND
3. Előterjesztés Szank község története könyv kiadásának finanszírozásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat a napirend előterjesztésére.
Patkós Zsolt polgármester
A Szank története című könyv 1500 példányban történő kinyomtatásának költsége 1.638.000,Ft. A határozat-tervezet arról szól, hogy ezt az összeget a 2013. évi költségvetés általános
tartaléka terhére az önkormányzat kifizeti. Törekszünk arra, hogy támogatókat szerezzünk, a
támogatásra több cégtől ígéretet kaptunk. Kérte a határozat-tervezet elfogadását.

7

Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 3 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 3
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
11/2013.(III.06.) PBH.
Szank község története című könyv megjelentetéséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szank község története című könyv megjelentetéséről szóló
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán elnök

NAPIREND
4. Egyéb kérdések
Nem volt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Nyerges Zoltán
bizottság elnöke

Rácz Izabella
bizottság tagja
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