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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2013. április 30-án 1630 órakor megtartott üléséről. 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 

 Rácz Izabella bizottság tag 

 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 2 fő jelen van, Sipos-Szabó Ernőné később fog megérkezni.  

Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg a bizottság. Más 

javaslat nem hangzott el. 

 

A PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 

NAPIREND 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi zárszámadásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    Előadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló  

2. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2012. évben végzett belső ellenőrzési  

    tevékenységéről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester  

3. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat által 2012. évben nyújtott támogatások,  

    pénzeszköz átadások felhasználásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

4. Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati  

    rendeletre 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

5. Előterjesztés az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati  

    rendeletre 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

6. Előterjesztés Kiskunhalas és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  

    társulási megállapodásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

7. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási  

    tervére 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

8. Előterjesztés az Erzsébet program keretében táborozó gyermekek támogatására 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester  

9. Előterjesztés a kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

10. Egyéb kérdések 
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NAPIREND 

1. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi zárszámadásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    Előadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló  

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Az írásos anyagot és a könyvvizsgáló asszony által készített jelentést mindenki megkapta. 

Megkérdezte főtanácsos asszonyt, hogy van-e kiegészítése. 

Nagy Klára főtanácsos 

Most került kiosztásra a könyvvizsgáló jelentése, amely szerint elfogadásra javasolja a 

zárszámadást. Könyvvizsgáló asszony más elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a bizottság 

ülésén. A könyvvizsgáló javaslata alapján a bevételi és kiadási oldalon is levonásra került az 

intézményi finanszírozás, ezért a 3. a 8/A. és a 9. sz. mellékletben módosítás történt. Ennek 

megfelelően módosításra került az előterjesztés és a rendelet is, amelyet a könyvvizsgáló 

jelentéséhez mellékeltünk. 

Szintén a könyvvizsgáló javaslatára megbontásra került a pénzmaradvány kimutatására 

szolgáló táblázat. A zárszámadási anyagban az önkormányzat pénzmaradványa összesítetten 

és költségvetési szervenként is szerepel. Ezt a rendelet 4. §-a tartalmazza. 

Besesek Béla alpolgármester 

A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványra kérdezett rá. 

Nagy Klára főtanácsos 

A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány szabadon nem használható fel, csak 

meghatározott célra. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege tartalmazza az 

ivóvízminőség-javító programra kapott önerő támogatást, az iparűzési adó visszafizetési 

kötelezettségünket, és azoknak a szállítói számláknak az összegét, amelyek teljesítése 2012. 

év december, de nem kerültek pénzügyileg kiegyenlítésre az év végéig.  

Besesek Béla alpolgármester 

Nagy összegű az adótartozás, amely évről évre nő. Nem lehet valamit tenni? 

Nagy Klára főtanácsos 

A hátralékok behajtására történnek intézkedések, felszólító levelek kerülnek kiküldésre, 

azokban az esetekben ahol jelentősebb a tartozás végrehajtási eljárás kerül kezdeményezésre. 

Vincze Jánosné jegyző 

Akinek munkahelye van, az adóhátralékot letiltatjuk a béréből, akinek nincs, a végrehajtónak 

átadjuk behajtásra.  

Rácz Izabella biz. tag 

Tavaly a hirdetőtáblán ki voltak téve, akik tartoztak az adó befizetésével. Jogos volt a 

hirdetőtáblára kiírni a neveket, azonban sokan felháborodtak ezen. Volt-e ennek eredménye? 

Vincze Jánosné jegyző 

Igen, voltak néhányan, akik ennek hatására befizették a tartozásukat. 

Besesek Béla alpolgármester 

Felszólító leveket küldünk? 

Vincze Jánosné jegyző 

Igen, küldjük a felszólításokat, amelynek összességében magas a postaköltsége. 

Nagy Klára főtanácsos 

A végrehajtói díjat is ki kell fizetnünk előre, amely ráterhelődik az adósságra és csak a 

végrehajtás után térül meg jobb esetben. 

Besesek Béla alpolgármester 

A jegyzőnek milyen jogköre van az adósságok behajtására? 
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Vincze Jánosné jegyző 

A letiltás, az ingatlanra be lehet jegyeztetni a jelzálogjogot a tartozás erejéig, azonban ez is az 

önkormányzat pénzébe kerül. 

Nyerges Zoltán elnök 

A behajtás a legtöbb esetben eredménnyel zárul, mert különben nagyobb mértékben nőne a 

hátralék összege. 

Nagy Klára főtanácsos 

Az összes adófizetési kötelezettséget tekintve, arányaiban nem túl nagy a tartozás. 

Nyerges Zoltán elnök 

Az új rendelet-tervezetben melyik §-ok kerültek módosításra? 

Nagy Klára főtanácsos 

A 3. és a 4. §-ban történt meg a módosítások átvezetése. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke a könyvvizsgáló jelentéséhez csatolt új 

rendelet-tervezetet tette fel szavazásra, majd a pénzmaradvány felosztásáról szóló határozat-

tervezetet. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 2 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 2 

igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a 

következő határozatot hozták: 
 

12/2013.(IV.30.) PBH. 

Önkormányzat és intézményei  

2012. évi zárszámadásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2012. évi zárszámadásáról szóló 

rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 2 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 2 

igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

13/2013.(IV.30.) PBH. 

Pénzmaradvány felhasználásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a 2012. évi osztható pénzmaradvány elszámolásáról szóló 

határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
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NAPIREND 

2. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2012. évben végzett belső ellenőrzési  

    tevékenységéről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Nyerges Zoltán elnök 

Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztés kiegészítésére. 

 

Vincze Jánosné jegyző 

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentését Lisztes-

Tóth Linda belső ellenőrzési vezető készítette el. Az intézménynél a belső ellenőrzés a terv 

szerint megtörtént, kisebb hiányosságokat tártak fel, amelyre az intézményvezető elkészítette 

az intézkedési tervet, azonban annak végrehajtására nem került sor, mert közben az intézmény 

2012. augusztus 31-vel megszűnt. 

 

Besesek Béla alpolgármester 

A belső ellenőrzés azt a következtetést vonta le, hogy nem teljes mértékben érvényesültek a 

közoktatási törvény és a vonatkozó jogszabályok előírásai. 

 

Patkós Zsolt polgármester megérkezett az ülésre. 

 

Varga Ferencné alpolgármester 

Ez például azt jelenti az óvodánál, hogy 10 perccel hosszabbodott a nyitvatartási idő, a 

képviselő-testületnek döntenie kellett volna erről, azonban ez elmaradt, nem történt meg. Nem 

keletkezett az önkormányzatnak emiatt plusz költsége. 

 

Nyerges Zoltán elnök 

Az intézkedési terv elkészült, az intézmény megszűnt, más formában működik tovább, 

megváltoztak a körülmények, így oka fogyottá vált annak végrehajtása. 

 

Patkós Zsolt polgármester 

Javasolta, hogy a jelenlegi intézményfenntartónak küldjük meg a jelentést, ezzel felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy milyen hibák voltak. Ha a hibák továbbra is fennállnak, akkor megteszik 

a szükséges intézkedéseket, ha nem, akkor oka fogyottá válik az ellenőrzés által feltárt hibák 

kijavítása. 

 

Sipos-Szabó Ernőné megérkezett az ülésre, a jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő. 

 

 

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

jelentés elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy küldjük meg a jelenlegi fenntartónak. 

 

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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14/2013.(IV.30.) PBH. 

2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat 2012. évben végzett belső 

ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzésről szóló 2012. éves összefoglaló jelentést a 

közoktatási intézmény fenntartójának tájékoztatásul küldje meg. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 

3. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat által 2012. évben nyújtott támogatások,  

    pénzeszköz átadások felhasználásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Felkérte polgármester urat az írásban kiadott beszámoló kiegészítésére. 

Patkós Zsolt polgármester 

Minden civil szervezet teljesítette kötelezettségét és beszámolt az önkormányzatnak a 2012-

ben kapott támogatás felhasználásáról. A támogatásokat céljaik megvalósítására fordították a 

szanki lakosok érdekében végzett tevékenységükhöz. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett 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: 

 

15/2013.(IV.30.) PBH. 

Támogatások felhasználásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat által 2012. évben nyújtott 

támogatások, pénzeszköz átadások felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
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NAPIREND 

4. Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati  

    rendeletre 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Törvényi előírásnak teszünk eleget a rendeletalkotással. 

Nagy Klára főtanácsos 

A házipénztár szabályzatban a házipénztár zárópénzkészlete 10 e Ft-os összegben került 

meghatározásra. A házipénztárban egyszerre ennyit lehet tárolni. Ettől magasabb összeg 

tárolása esetén olyan pénztárhelyiségre és tároló helyre volna szükség, amilyen nekünk nincs. 

A készpénzben történő fizetés drágább, több adminisztrációt von maga után, ezért és a 

vonatkozó jogszabályok alapján minimumra szükséges korlátozni a készpénzforgalmat. 

 

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 – minősített többséggel a 

következő határozatot hozták: 

 

16/2013.(IV.30.) PBH. 

Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló  

önkormányzati rendeletről 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 

rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 

5. Előterjesztés az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati  

    rendeletre 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Felkérte polgármester urat az előterjesztés kiegészítésére. 

Patkós Zsolt polgármester 

A rendelet-tervezet 2 hónapig közzé volt téve a honlapon, észrevétel nem érkezett. A kerti 

hulladék égetése minden év március 15. és április 15. között, valamint október 15. és 

november 15. között történhet szerdai és szombati napokon 8-16 óra között, ha nem 

ünnepnapra esik. Ezt a szabályozást tartalmazza a rendelet-tervezet. 

Nyerges Zoltán elnök 

Tavasszal 8 és 16 óra között általában fúj a szél. 

Patkós Zsolt polgármester 

Sötétben viszont veszélyes tüzet gyújtani. 
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Nyerges Zoltán elnök 

Jó lesz indulásnak, aztán majd meglátjuk, hogy beválik-e a rendelet. 

 

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 – minősített többséggel a 

következő határozatot hozták: 
 

17/2013.(IV.30.) PBH. 

Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló  

önkormányzati rendeletről 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet-

tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 

6. Előterjesztés Kiskunhalas és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  

    társulási megállapodásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Felkérte polgármester urat az előterjesztés kiegészítésére. 

Patkós Zsolt polgármester 

A képviselő-testület az elmúlt ülésén már döntést hozott az önkormányzati társulás 

létrehozásáról. Nem javasolja, hogy Szank Községi Önkormányzat részt vegyen a társulásban. 

Még mindig nem tudjuk, hogy mennyit ér ez a cég, a könyv szerinti érték 29 millió forint, 

folyamatban van az értékbecslés. Közgazdasági alapon a hulladékgazdálkodásba érdemes 

befektetni, azonban sok a bizonytalansági tényező.  

Varga Ferencné alpolgármester 

Mire alapozzák a 70 millió forintot, ez jóval több, mint a könyv szerinti érték? 

Patkós Zsolt polgármester 

Ennyiért szeretnék eladni. 

Besesek Béla alpolgármester 

Hány településen gyűjti a hulladékot ez a cég? 

Patkós Zsolt polgármester 

27 településen. 

Besesek Béla alpolgármester 

A települések hogyan döntenek? 

Patkós Zsolt polgármester 

A kistelepülések nem vásárolnak részt a társulásban. A begyűjtés nem változik, akkor is 

ugyanúgy elvégzik a szolgáltatást. A szemétszállítási díj hatósági áras lesz. Tehát sem az árra, 

sem a működésre nem lesz ráhatásunk akkor sem, ha tulajdonostársak leszünk. 
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Rácz Izabella biz. tag 

Ha a kis önkormányzatok kimaradnak ebből, akkor a nagyobb önkormányzatoknak be kell 

lépni, mert a társulást létre kell hozni a törvény változása miatt. 

Patkós Zsolt polgármester 

A nagyobb önkormányzatok be akarnak lépni (Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kecel, 

Soltvadkert). 

Varga Ferencné alpolgármester 

Minden településről elszállítják a szemetet, akkor is, ha nem lép be a társulásba. Az 

árképzésbe nem szólhatunk bele. Kérdés, hogy van-e értelme 2 milliót kifizetni és belépni a 

társulásba. 

Patkós Zsolt polgármester 

Úgy lenne értelme, ha osztalék, többletszolgáltatás származna belőle, de ez a közeljövőben 

nagyon bizonytalan. 

Rácz Izabella biz. tag 

Ha deficites lesz, a tulajdonos önkormányzatoknak kell megfizetni a hiányt. 

Besesek Béla alpolgármester 

Ha belépnénk, a szavazati jogunk nem számít, mert olyan kicsik vagyunk a 

nagytelepülésekhez képest. Nincs értelme belépni. 

Patkós Zsolt polgármester 

Az a kérdés, hogy akarunk-e belépni olyan társulásba, amelynek jelen pillanatban csak a 

költségét látjuk. 

Nyerges Zoltán elnök 

Ha tulajdonrészt vennénk, kifizetnénk az árát, hasznot nem hozna, akkor jó sokba kerülne a 

hulladékkezelésünk. Távolabbról drágább a begyűjtés, Kiskunhalason jóval kevesebbe kerül a 

cégnek a szemetet begyűjteni, mint Szankon. Ha így is ugyanannyiért elviszik a szemetet, 

jelenleg kevesebbe kerül, ha nem veszünk részt a társulásban. 

 

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

önkormányzat ne vegyen részt a társulásban. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 3 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 3 

igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a 

következő határozatot hozták: 

 

18/2013.(IV.30.) PBH. 

Kiskunhalas és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  

társulási megállapodásáról 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Kiskunhalas és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásban ne vegyen részt, a társulási megállapodást ne fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
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NAPIREND 

7. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási  

    tervére 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 

Vincze Jánosné jegyző 

Törvényi kötelezettség, hogy az önkormányzatnak legyen 2013-2017. évekre középtávú, 

2013-2023. évekre hosszú távú vagyongazdálkodási terve, amelyet a képviselő-testületnek 

határozattal kell elfogadnia. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett 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: 
 

19/2013.(IV.30.) PBH. 

Vagyongazdálkodási terv jóváhagyásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat Közép- és Hosszú-távú 

Vagyongazdálkodási Tervét az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 

8. Előterjesztés az Erzsébet program keretében táborozó gyermekek támogatására 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Felkérte polgármester urat az előterjesztés ismertetésére. 

Patkós Zsolt polgármester 

Az Erzsébet Tábori program keretében az iskola három pályázatot is megnyert a gyermekek 

táborozására. Azt kérték, hogy a pályázathoz szükséges önerőt, 218 ezer forintot az 

önkormányzat biztosítsa. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 

Rácz Izabella biz. tag 

Javasolta a gyerekek táborozásának támogatását. 

Besesek Béla alpolgármester 

Hány gyereket érint a program? 

Nagy Klára főtanácsos 

100 fő felső tagozatost. 

Rácz Izabella biz. tag 

Szinte az egész felső tagozatot érinti. 
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Patkós Zsolt polgármester 

3-5 napos táborokról van szó. 

Nagy Klára főtanácsos 

A gyerekeknek 1-2 ezer forintos önrészt kell befizetni, a többit a támogatás fedezi. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett 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: 

 

20/2013.(IV.30.) PBH. 

Erzsébet-program keretében táborozó gyermekek támogatásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az Erzsébet-program keretében táborozó gyermekek 

támogatásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 

9. Előterjesztés a kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Az előterjesztésben kis összegű támogatás szerepel. Máshonnan is kapnak, képesek lesznek 

működni? 

Patkós Zsolt polgármester 

A kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület működni akar, a támogatása gyengült, a tagok 

szabadidejüket, saját pénzüket is önkéntesen feláldozzák, hogy működni tudjon az egyesület. 

A kiskunhalasi Tűzoltó Parancsnokságra beérkezett jelzések esetén a kiskunmajsai 

egyesületet értesítik, ők érkeznek meg először a tűzeset helyszínére. Szankon is több esetben 

végeztek tűzoltást. 

Rácz Izabella biz. tag 

Állandóan készenlétben vannak? 

Patkós Zsolt polgármester 

Igen. 

Rácz Izabella biz. tag 

Hobbiból? 

Patkós Zsolt polgármester 

Igen. A támogatás gesztus értékű, most 50 e Ft-os támogatást javasolt, majd később is 

adhatunk, ha lesz rá lehetőség. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 

 

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

tervezetet. 
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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: 
 

21/2013.(IV.30.) PBH. 

Kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról szóló 

határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 

10. Egyéb kérdések 

 

A) Tájékoztatás az Alföldvíz Kft-hez történő csatlakozásról 

 

Patkós Zsolt polgármester 

Tájékoztatta a bizottságot, hogy meghiúsulni látszanak korábbi terveink az ivóvíz- és a 

szennyvízhálózat üzemeltetésével kapcsolatban. Valószínűleg a kisteleki cég nem fog 

működési engedélyt kapni. Kormányzati szándék szerint az országban kevesebb és nagyobb 

szolgáltatók jönnek létre. Az Alföldvízhez kell csatlakoznunk, Makó, Szentes, Kistelek 

térségével együtt, ide tartozik valószínűleg Hódmezővásárhely térsége is. Az Alföldvíz Kft-

ben tulajdonrészt, 140 ezer forintért részvényt kell vásárolnunk. A jelenlegi szerződésünket a 

kisteleki Vízközmű Szolgáltató Kft-vel fel kell mondanunk. A felmondási idő 8 hónap, 

december 31-ig már nincs annyi idő, ezért 2014. év végéig még ez a cég végzi a 

közszolgáltatást településünkön. Hatósági árképzés lesz, az Energiahivatal fogja 

meghatározni, hogy mennyit kell fizetni a vízért és a szennyvízért.  

A képviselő-testületi ülésre hozni fogja az előterjesztést az Alföldvíz Kft-ben 

részvénytulajdon vásárlásáról, mert május 10-ig erről döntést kell hozni. 

 

B) Tornacsarnokba védőszőnyeg beszerzéséről 

 

Patkós Zsolt polgármester 

Az iskola szülői szervezete azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy 

rendezvények idején a felújított parketta védelme érdekében a tornacsarnokba védőszőnyeg 

beszerzését támogassa. Az ipari linóleum költsége 1.200 e Ft.  

Varga Ferencné alpolgármester 

Védőszőnyeg nélkül nem lehet rendezvényt tartani a tornacsarnokban. 

Rácz Izabella biz. tag 

A farsangi bevételből függönyök lettek vásárolva a tantermekbe. A református egyház 

megoldotta a gyereknapot, amelyet egyébként az SZMK szokott finanszírozni, de most kevés 

a pénz, nem volt jótékonysági bál. Ezért csak jelképes összeggel, 40 e Ft-tal tudja a szőnyeg 

beszerzését a szülői szervezet támogatni. 
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Varga Ferencné alpolgármester 

Javasolta, hogy amennyiben van rá lehetőség, vásárolja meg az önkormányzat a 

védőszőnyeget, fizesse ki a teljes összeget, az önkormányzat is fogja használni a 

rendezvényeihez. 

 

A bizottság egyetértett. 

 

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

védőszőnyeg vásárlását. 

 

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: 

 

22/2013.(IV.30.) PBH. 

Tornacsarnokba védőszőnyeg beszerzéséről 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a tornacsarnokba kerüljön vásárlásra a parketta védelmére 

szolgáló védőszőnyeg.  

2. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület a védőszőnyeg megrendelésére 

és megvásárlására hatalmazza fel a polgármestert. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18 óra 30 perckor bezárta az ülést. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Nyerges Zoltán Rácz Izabella 

 bizottság elnöke bizottság tagja 

 

 

 

 

 


