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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2013. június 11-én 1430 órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 

 Rácz Izabella 

 Sipos-Szabó Ernőné bizottság tagok 

 Patkós Zsolt polgármester 

 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 a Komló 6167 hrsz-on az ingatlan-nyilvántartásba felvett ingatlan 2592/51278  

    arányú ingyenes tulajdonba vételére 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

2. Előterjesztés az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény támogatásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

3. Előterjesztés csillagvizsgáló vásárlásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

4. Egyéb kérdések 

 

 

NAPIREND 

1. Előterjesztés a Komló 6167 hrsz-on az ingatlan-nyilvántartásba felvett ingatlan 2592/51278  

    arányú ingyenes tulajdonba vételére 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Felkérte polgármester urat az előterjesztés kiegészítésére. 
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Patkós Zsolt polgármester 

Önkormányzatunk tagja a VAKÁCIÓ KFT-nek, a Kft. üzemelteti a Balatonakalin és a 

Sikondán lévő táborokat. A táborok a Magyar Állam tulajdonában vannak. Évek óta 

szeretnének az önkormányzatok tulajdonhoz jutni. Most a Sikondán lévő tábor ingyenes 

tulajdonba vételére van lehetőség.  

Rácz Izabella biz. tag 

Mekkora részünk van az ingatlanban? Mennyi fenntartási költséget fizetünk? 

Vincze Jánosné jegyző 

Az osztatlan közös tulajdonból önkormányzatunkat 787 m2 illeti. 

Nagy Klára főtanácsos 

A VAKÁCIÓ KFT-nek fizetünk 419 e Ft/év összeget, ebben benne van a Balatonakalin lévő 

tábor fenntartása is. 

Rácz Izabella biz. tag 

Sokba kerül a fenntartás, nem mennek oda táborozni a gyerekek, mert messze van, magas az 

útiköltség, a szülők nem vállalják. 

Sipos-Szabó Ernőné biz. tag 

A fenntartásra fordított összeget oda lehetne adni a gyerekeknek táborozásra. 

Nyerges Zoltán elnök 

Ha a miénk lesz, jobban kihasználjuk-e? 

Patkós Zsolt polgármester 

Valószínűleg nem fogjuk jobban kihasználni. Az utóbbi 6 évben nem voltak Szankról 

táborozó gyerekek Sikondán. 15 évig nem lehet elidegeníteni és gyermektáboroztatási célra 

kell használni az ingatlant. Az önkormányzatunkra háruló fenntartási költséget mindenképpen 

ki kell fizetnünk, mert a VAKÁCIÓ KFT-nek tagja vagyunk. Megpróbáltunk a VAKÁCIÓ 

KFT-ből kilépni, az üzletrészünket értékesíteni, de ez nem sikerült. Érdemes tulajdonba 

kerülni, mert akkor a költségünk jelenleg nem lesz több, a Kft-nek nem kell a Magyar 

Államtól bérelni az ingatlant, a fenntartás a jövőben gazdaságosabb lehet, ha a tábor az 

önkormányzatok tulajdonában lesz. Később, ha sikerül az üzletrészünket értékesíteni, akkor 

önkormányzatunknak, mint tulajdonosnak fog bérleti díjat fizetni az üzemeltető Kft. 

Nyerges Zoltán elnök 

A tulajdonba kerülés az önkormányzatnak plusz terhet nem jelent, később nem tudjuk hogyan 

alakul, javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 

Besesek Béla alpolgármester 

Ha a 15 év letelik, lehet, hogy jó áron sikerül eladni. 

 

 

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: 
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28/2013.(VI.11.) PBH. 

Komló 6167 hrsz-ú ingatlanrész ingyenes tulajdonba vételéről 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Komló 6167 hrsz-on az ingatlan-nyilvántartás felvett ingatlan 

2592/51278 arányú ingyenes tulajdonba vételéről szóló határozat-tervezetet az előterjesztés 

szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 

2. Előterjesztés az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény támogatásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Felkérte polgármester urat a határozat-tervezet indoklására. 

Patkós Zsolt polgármester 

Szakmai ellenőrzést tartottak az Idősek Otthonában és fél fő létszámbővítést írtak elő. Ezt az 

Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény jelenleg nem tudja biztosítani. Az 

intézményben főleg idős demens betegek ellátásáról gondoskodnak, indokolt a 

létszámbővítés, amelynek költségeire a fedezet biztosítását javasolta. 

Besesek Béla alpolgármester 

Nem lehet a közfoglalkoztatás keretében megoldani a problémát? 

Patkós Zsolt polgármester 

Nem, mert az intézménynek a létszámbővítést igazolnia kell. Érdeklődtünk, hogy a fél fő 

létszámbővítést ki tudnánk-e egészíteni 4 órás közfoglalkoztatottal, de erre nincs lehetőség, 

mert nem lehet egy álláshelyet betölteni kétféle foglalkoztatással. 

Nyerges Zoltán elnök 

Az ellátottak többsége szanki, viszonylag kevesen végzik a feladatot, ha van rá lehetőségünk, 

javasolta a létszámbővítés finanszírozását. 

 

 

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: 
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29/2013.(VI.11.) PBH. 

Orgona Református Egyesített 

Szociális Intézmény támogatásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény 

támogatásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 

3. Előterjesztés csillagvizsgáló vásárlásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

A csillagvizsgáló vásárlásáról korábban már többször volt szó képviselő-testületi ülésen. Az 

összeg nem változott, több évvel ezelőtt is ennyi volt. 

Besesek Béla alpolgármester 

Polgármester úr megbízásából tárgyalt Brunner Sándorral. Ugyanannyiért most is eladná a 

csillagvizsgálót, mint évekkel ezelőtt. A csillagvizsgáló az Ízek háza padlásterében lesz 

felállítva, kb. 200 kg körül van a súlya. Brunner Sándor vállalta, hogyha helyére kerül, akkor 

beállítja, használatát megmutatja. 

Rácz Izabella biz. tag 

Mennyire korszerű? 

Patkós Zsolt polgármester 

Nekünk megfelel. Szanki ember készítette. A gyerekeknek olyan többletlehetőséget jelent, 

ami máshol nincs, például szakkört is lehetne indítani. 

Rácz Izabella biz. tag 

Fenntartásai vannak, elsősorban anyagi vonzatúak, másodsorban a kivitelezés tekintetében, 

kell egy ember, aki ezt üzemeli. 

Patkós Zsolt polgármester 

Véleménye szerint nem fogja megrengetni a költségvetést a vásárlás. Eleinte a szakember 

Brunner Sándor lesz, akit megkérünk, hogy továbbra is biztosítsa a szakértelmét, segítségét a 

csillagvizsgálóhoz, később keresünk erre a feladatra szakmai ismerettel rendelkező embert is. 

Nyerges Zoltán elnök 

Támogatja a vásárlást, ha egy mód van rá. Az idegenforgalmat is növelhetné, a szakkör 

gondolatát is jónak tartja. 

Sipos-Szabó Ernőné biz. tag 

Szimpatikusnak találja a gondolatot, nem csak a helyieket érdekelheti. Jöhetnének 

Jászszentlászlóról, Kiskunmajsáról is gyerekcsapatok. 

 

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 2 

igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a 

következő határozatot hozták: 
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30/2013.(VI.11.) PBH. 

Csillagvizsgáló vásárlásáról 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a csillagvizsgáló vásárlásáról szóló határozat-tervezetet az 

előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

 

NAPIREND 

4. Egyéb kérdések 

 

 

Patkós Zsolt polgármester 

Tájékoztatta a bizottságot, hogy a Bányászpark megvásárlása ügyében hol tartanak a hosszú 

ideje tartó tárgyalások, még nem látjuk az ügy végét. 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 15 órakor bezárta az ülést. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Nyerges Zoltán Rácz Izabella 

 bizottság elnöke bizottság tagja 

 

 

 


