SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
6/2013.

JEGYZŐKÖNYV
a bizottság 2013. július 23-án
megtartott üléséről

Határozatok száma: 31-34.

TARTALOMJEGYZÉK

31/2013.(VII.23.) PBH.
Komló 6167 hrsz-ú ingatlanrész ingyenes tulajdonba vételéről

4. oldal

32/2013.(VII.23.) PBH.
Kiskunhalasi Református Kollégium
Gy. Szabó Béla Általános Iskolájának támogatásáról

5. oldal

33/2013.(VII.23.) PBH.
Önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek és
egyéb helyiségek és eszközök bérletéről szóló határozat módosításáról

6. oldal

34/2013.(VII.23.) PBH.
Olaszországi „Európai Fiatalok Egymásért” rendezvényre
delegáció utazási költségeinek biztosításáról

7. oldal

2

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2013. július 23-án 1430 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 mind a 2 fő jelen van, Sipos-Szabó Ernőné igazoltan van távol.
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 a Komló 6167 hrsz-ú állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes tulajdonba
vételéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés foglalkoztatotti létszámbővítésről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Kollégium Gy. Szabó Béla Általános Iskola
támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek és egyéb helyiségek és
eszközök bérletéről szóló határozat módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés az olaszországi „Európai Fiatalok Egymásért” rendezvényre delegáció utazási
költségeinek biztosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Előterjesztés a Komló 6167 hrsz-ú állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes tulajdonba
vételéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
A képviselő-testület júniusban már döntött a sikondai táborrész (Komló 6167 hrsz-ú ingatlan
2592/51278 arány) ingyenes tulajdonba vételéről, most az átadásról szóló megállapodástervezet jóváhagyásáról kell dönteni.
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Besesek Béla alpolgármester
A megállapodás olyan feltételeket tartalmaz, hogy 15 évig nem lehet elidegeníteni az
ingatlanrészt, a jelenlegi gyermeküdültetési célra kell használni. Kiskunmajsa nem kapta meg
a részét, az ingatlan 20 %-a állami tulajdonban marad, így állami és önkormányzati vegyes
tulajdonú lesz az ingatlan. Zsana és Borota nem fogadja el az ingatlanrészét. Fenntartásai
vannak az ingatlan elfogadásával kapcsolatban, jobb lenne visszautasítani, annak ellenére,
hogy hosszú idő óta a tulajdonszerzés volt a cél.
Varga Ferencné alpolgármester
Az állam olyan kötelezettséget ír elő, amit nehéz teljesíteni. Ennyi évre előre nem lehet látni,
hogyan alakul a helyzet, mennyibe kerül az ingatlan fenntartása. Nem javasolta polgármester
úr sem, hogy tulajdonba vegyük az ingatlanrészt. Nem javasolta a határozat-tervezet
elfogadását.
Nyerges Zoltán elnök
A 15 év súlyos teher, nem tudjuk, hogy milyen terhek hárulnak majd ránk. Benne van a
megállapodásban, hogy már a vagyoni felértékelés költsége is az önkormányzatokra hárul.
Javasolta, hogy a határozat-tervezetet ne fogadja el a bizottság.
Rácz Izabella biz. tag
Egyetértett. Messze van a tábor, a gyerekek nem mennek oda a magas utazási költségek miatt,
az önkormányzatnak csak költséget jelent.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a határozat-tervezet
elutasítását.
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:
31/2013.(VII.23.) 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 ne fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök

NAPIREND
2. Előterjesztés foglalkoztatotti létszámbővítésről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
A felújított Ízek Háza épületében új álláshely jön létre. Az ott dolgozónak mi lesz a feladata?
Nagy Klára főtanácsos
Az épületet pályázatból felújítottuk. A pályázatban vállaltuk, hogy működtetni kell, nyitva
kell tartani. Ott olyan közösségi tér kerül kialakításra, amely sokmilliós eszközökkel lesz
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felszerelve, programokat kell szervezni, amelyeket dokumentálni kell. Szükség van az
álláshelyre.
Besesek Béla alpolgármester
A csillagvizsgáló üzemeltetéséről is az ott dolgozó gondoskodik.
Rácz Izabella biz. tag
Az Ízek Házában kerül elhelyezésre a csillagvizsgáló. Nem értett egyet a csillagvizsgáló
beszerzésével, ezért nem ért egyet a foglalkoztatotti létszámbővítéssel sem.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a határozattervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 2 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 1
igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – nem hoztak döntést a
foglalkoztatottti létszámbővítésről.
NAPIREND
3. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Kollégium Gy. Szabó Béla Általános Iskola
támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte jegyző asszonyt a határozat-tervezet indoklására.
Vincze Jánosné jegyző
A közoktatási intézmény átszervezése kapcsán több munkavállalónak megszűnt a
munkaviszonya, akik Munkaügyi Bírósághoz fordultak. Az egyik közalkalmazott ügyében
olyan ítéletet hozott, hogy több pontban elutasította a követelést, több pontban pedig jogosnak
találta. Ügyvéd úr fellebbezett, azonban azt javasolta, hogy az egyik követelést ki kell fizetni.
Az iskola jogutód intézménye a Kiskunhalasi Református Kollégium. A köznevelési
megállapodás szerint az egyház nem vállal anyagi felelősséget a korábban indult peres
ügyekért. Ezért javasolta, hogy a kért összeget támogatásként adja meg az intézménynek az
önkormányzat. Kérte a határozat-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a határozat-tervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 2 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 2
igen szavazattal –tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a
következő határozatot hozták:
32/2013.(VII.23.) PBH.
Kiskunhalasi Református Kollégium
Gy. Szabó Béla Általános Iskolájának támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Kiskunhalasi Református Kollégium Gy. Szabó Béla Általános
Iskolájának támogatásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
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NAPIREND
4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek és egyéb helyiségek és
eszközök bérletéről szóló határozat módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Az előterjesztés szerint a konferenciatermet a magas bérleti díj és a konyha szintén magas
bérleti díja miatt eddig nem vették bérbe. Amikor a képviselő-testület elfogadta a bérleti
díjakról szóló határozatot, szó volt róla, hogy az idő majd eldönti, magasak-e a díjak, és ha
szükséges, akkor módosítani lehet rajta. Egyértelmű, hogy a bérleti díjak csökkentésére
szükség van, elő kell segíteni, hogy széles körben hasznosuljon a szépen felújított épület.
Rácz Izabella biz. tag
Egyetértett a bérleti díj csökkentésével és a konyha külön bérleti díjának eltörlésével.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a határozattervezetet.
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:
33/2013.(VII.23.) PBH.
Önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek és
egyéb helyiségek és eszközök bérletéről szóló határozat módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek és egyéb
helyiségek és eszközök bérletéről szóló határozat módosításáról szóló határozat-tervezetet az
előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök

NAPIREND
5. Előterjesztés az olaszországi „Európai Fiatalok Egymásért” rendezvényre delegáció utazási
költségeinek biztosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Az írásbeli előterjesztés mindenkinek a rendelkezésére áll.
Besesek Béla alpolgármester
Mindenki várja az utazást, lelkesen készülnek a fiatalok a műsorral.
Nyerges Zoltán elnök
Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a határozattervezetet.
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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:
34/2013.(VII.23.) PBH.
Olaszországi „Európai Fiatalok Egymásért” rendezvényre
delegáció utazási költségeinek biztosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az olaszországi „Európai Fiatalok Egymásért” rendezvényre
delegáció utazási költségeinek biztosításáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint
fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök

NAPIREND
6. Egyéb kérdések
Nem volt.

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

K. m. f.

Nyerges Zoltán
bizottság elnöke

Rácz Izabella
bizottság tagja
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