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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2013. szeptember 23-án 1630 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 
 Rácz Izabella és 
 Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tag 
 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, Sipos-Szabó Ernőné igazoltan van távol.  
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. Beszámoló az önkormányzat és intézménye költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Előterjesztés működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igényléséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Előterjesztés a közterület-használat általános rendjéről szóló önkormányzati rendeletről 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
4. Előterjesztés a 2013. évi módosított belső ellenőrzési tervről 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
5. Előterjesztés a Szanki Polgármesteri Hivatalnál létszámcsökkentés végrehajtásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Kollégium támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Előterjesztés önkormányzati lakás bérbeadásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Előterjesztés önkormányzati határozat módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való  
      csatlakozásról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Egyéb kérdések 
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NAPIREND 
1. Beszámoló az önkormányzat és intézménye költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
A Szank Községi Önkormányzat és a Szanki Polgármesteri Hivatal költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy az 
előterjesztőknek van-e kiegészítése. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kiegészítése nem volt. 
Nagy Klára főtanácsos 
Kiegészítése nem volt. 
Nyerges Zoltán elnök 
A szöveges beszámoló 1 oldalán az áll, hogy a bevételek az első félévben 36.631 e Ft-tal 
kevesebb összegre teljesültek a kiadásoknál, a bevételek az előző évi pénzmaradványból 
kerültek kiegészítésre. Ennek okára kérdezett rá. 
Nagy Klára főtanácsos 
A beruházások, a közmunkaprogram költségei az első félévben jelentkeztek, a kiadások 
között szerepelnek, azonban a támogatásokat csak a második félévben kapjuk meg. A 
közmunkaprogramnál a kifizetések és a támogatások megérkezése között kb. 2 hónap csúszás 
van. A pályázatos fejlesztéseket pedig elő kell finanszírozni és csak az elszámolás elfogadása 
után kapjuk meg a támogatásokat. Az egyenleg a második félévben helyre fog állni. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Megmaradhat-e a jövőben a két védőnő? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az OEP jelenleg két védőnői létszámot finanszíroz. Augusztus 19-től egy védőnő látja el 
mindkét körzetben a feladatokat. A Kiskunmajsáról átjáró védőnő helyben kapott állást, így 
az ő körzetét a saját körzete mellett helyettesítéssel látja el a védőnőnk. 
Vincze Jánosné jegyző 
A szakmai jogszabály két védőnő alkalmazását írja elő. 
Nagy Klára főtanácsos 
A védőnői szolgálat finanszírozása jelenleg 385 e Ft havonta. A két védőnő finanszírozására 
ez az összeg nem volt elég, az önkormányzatnak ki kellett egészítenie. Az egy védőnő 
finanszírozására elegendő az összeg. 
Varga Ferencé alpolgármester 
Az Ízek Háza épület felújítása mennyibe került? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az épület felújítása 9,9 millió forint, a bútorzat 8,5 millió forint volt, a teljes pályázati összeg 
30 millió, ebben benne van a működtetés, rendezvények, kiállítás, sátorbérlés stb. 
Nyerges Zoltán elnök 
Mi az oka az iparűzési adó visszafizetéseknek? 
Patkós Zsolt polgármester 
Több cég önrevíziót hajtott végre, többen megszüntették tevékenységüket, volt aki telephelyet 
változtatott és ezt nem jelentette be, más településnek kellett volna az iparűzési adót 
befizetnie és ezt most rendezi. 
Besesek Béla alpolgármester 
A 6. oldalon a hitel törlesztésnél 0 % szerepel. A hitel vissza lett fizetve? 
Nagy Klára főtanácsos 
A hitelt teljes egészében visszafizettük, javítani kell 100 %-ra, elírásról van szó. 
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Varga Ferencé alpolgármester 
A másik két település sem kapott az IPA-ból pénzt? 
Patkós Zsolt polgármester 
Senki nem kapott még támogatást. 
Sipos-Szabó Ernőné biz. tag 
Az ápolási díj előirányzaton a teljesítés több mint tízszerese lett, mint az eredeti. 
Nagy Klára főtanácsos 
Tavalyi két hónapra vonatkozóan a bérterhelés idén érkezett meg, most lehetett a helyére 
könyvelni. Idén már nincs ilyen kiadásunk, mert a feladat átkerült a járáshoz. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a Szank Községi 
Önkormányzat költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
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: 
 
35/2013.(IX.23.) PBH. 
Szank Községi Önkormányzat költségvetésének  
2013. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat költségvetésének 2013. I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a Szanki Polgármesteri Hivatal költségvetésének 2013. 
I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
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: 
 
36/2013.(IX.23.) PBH. 
Szanki Polgármesteri Hivatal költségvetésének  
2013. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Szanki Polgármesteri Hivatal költségvetésének 2013. I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
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NAPIREND 
2. Előterjesztés működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igényléséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat a napirend előterjesztésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
A helyi iparűzési adófizetőknek jelentős visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Öt 
nagyobb adófizető és több kisebb kéri vissza a befizetett adóelőleget. Többen önrevíziót 
végeztek öt évre visszamenőleg, a befizetett adót vissza kell fizetnünk. Az 
önkormányzatoknak nem lehetett a költségvetést működési hiánnyal megtervezni, nincs 
ÖNHIKI pályázat, azonban van egy másik lehetőség. A Belügyminisztériumhoz 
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésére pályázatot lehet 
benyújtani. Kormányrendelet határozza meg a pályázati feltételeket.  
Varga Ferencé alpolgármester 
A megpályázható összegnek van-e felső határa? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nincs felső határ. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 30. Minden lehetőséget 
meg kell ragadni a bevételek növelésére. Javasolta pályázat benyújtását a határozat-tervezet 
szerint. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel működőképesség 
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylését. 
 
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: 
 
37/2013.(IX.23.) PBH. 
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő  
támogatás igénylésére pályázat benyújtásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 
igénylésére nyújtson be pályázatot a határozat-tervezet szerint. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
3. Előterjesztés a közterület-használat általános rendjéről szóló önkormányzati rendeletről 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztésre. 
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Vincze Jánosné jegyző 
A mozgóképről szóló törvény kötelezettséget ír elő az önkormányzatoknak, hogy rendeletben 
szabályozzák a közterületek filmforgatási célú használatát. Új rendeletalkotásra azért volt 
szükség, mert a rendelet címe és bevezető része jogszabályváltozások miatt pontosításra 
szorul. Az új rendelkezést a rendelet 12. §-ába illesztette be. Polgármester úr javaslatára 
módosította a 11. § (2) bekezdésében, hogy utólagos kérelem esetén a közterület használati díj 
kétszeresét kell megfizetni. Az új rendelet a korábbihoz képest más módosítást nem tartalmaz, 
az 1. sz. mellékletben szereplő díjtételek változatlanok maradtak. 
Besesek Béla alpolgármester 
Mi számít filmforgatásnak? 
Vincze Jánosné jegyző 
Felolvasta a törvény ide vonatkozó részét. 
Patkós Zsolt polgármester 
A közterület lezárásával járó filmforgatásról van szó. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette 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: 
 
38/2013.(IX.23.) PBH. 
Közterület-használat általános 
rendjéről szóló rendeletről 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a közterület-használat általános rendjéről szóló rendelet-tervezetet 
az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
4. Előterjesztés a 2013. évi módosított belső ellenőrzési tervről 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztés kiegészítésére.  
Vincze Jánosné jegyző 
A helyi iparűzési adó ellenőrzése indokolja a terv módosítását. Javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette 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: 
 
39/2013.(IX.23.) PBH. 
Belső ellenőrzési terv módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi módosított belső ellenőrzési tervről szóló határozat-
tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
5. Előterjesztés a Szanki Polgármesteri Hivatalnál létszámcsökkentés végrehajtásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az írásban kiadott előterjesztést nem kívánta kiegészíteni. Javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
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: 
 
40/2013.(IX.23.) PBH. 
Szanki Polgármesteri Hivatalnál  
létszámcsökkentés végrehajtásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Szanki Polgármesteri Hivatalnál létszámcsökkentés 
végrehajtásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
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NAPIREND 
6. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Kollégium támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Nyerges Zoltán elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az írásban kiadott előterjesztést nem kívánta kiegészíteni. Javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
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: 
 
41/2013.(IX.23.) PBH. 
Kiskunhalasi Református Kollégium támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Kiskunhalasi Református Kollégium támogatásáról szóló 
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
7. Előterjesztés önkormányzati lakás bérbeadásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Nyerges Zoltán elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az írásban kiadott előterjesztést nem kívánta kiegészíteni. Javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
 
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: 
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42/2013.(IX.23.) PBH. 
Önkormányzati lakás bérbeadásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy Szabó Enikő szanki lakos részére a Szank, Kossuth L. u. 20. szám 
alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint 
fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
8. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az írásban kiadott előterjesztést nem kívánta kiegészíteni. Javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
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: 
 
43/2013.(IX.23.) PBH. 
Önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Szank, Rákóczi F. u. 21. szám alatti önkormányzati ingatlanból 
48 m2 alapterületű ingatlanrésznek a Tele-Vill Trade Kft. részére történő bérbeadásáról szóló 
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
9. Előterjesztés önkormányzati határozat módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Az írásban kiadott előterjesztést nem kívánta kiegészíteni. Javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
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: 
 
44/2013.(IX.23.) PBH. 
Önkormányzati határozat módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a 85/2013.(V.23.) ÖH. számú, út és erdő ingatlan vásárlásáról 
szóló határozat módosítását az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
10. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való  
      csatlakozásról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
most is csatlakozzon az önkormányzat a Bursa Hungarica pályázathoz. Javasolta a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
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: 
 
45/2013.(IX.23.) PBH. 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozásról 

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 
11. Egyéb kérdések 
 
Nem volt. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 Nyerges Zoltán Rácz Izabella 
 bizottság elnöke bizottság tagja 
 
 
 
 


