SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
8/2013.

JEGYZŐKÖNYV
a bizottság 2013. november 25-én
megtartott üléséről

Határozatok száma: 46-54.

TARTALOMJEGYZÉK

46/2013.(XI.25.) PBH.
Szank Községi Önkormányzat költségvetési rendeletének módosításáról

5. oldal

47/2013.(XI.25.) PBH.
Szanki Polgármesteri Hivatal költségvetési rendeletének módosításáról

5. oldal

48/2013.(XI.25.) PBH.
Szank Községi Önkormányzat költségvetésének
2013. háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolóról

6. oldal

49/2013.(XI.25.) PBH.
Szanki Polgármesteri Hivatal költségvetésének
2013. háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolóról

7. oldal

50/2013.(XI.25.) PBH.
Költségvetés 2014. évi koncepciójáról

7. oldal

51/2013.(XI.25.) PBH.
2014. évi belső ellenőrzési munkatervről

8. oldal

52/2013.(XI.25.) PBH.
Közterület használatról

9. oldal

53/2013.(XI.25.) PBH.
Önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek,
egyéb helyiségek és eszközök bérletéről

10. oldal

54/2013.(XI.25.) PBH.
Szanki Kisbíró időszaki lap nyilvános közléséről

11. oldal

2

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2013. november 25-én 1630 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök
Rácz Izabella és
Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tag
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 Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.14.) rendelet módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013.(III.14.) rendelet módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Tájékoztató az önkormányzat és intézménye gazdálkodásának 2013. háromnegyed éves
helyzetéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
6. Előterjesztés a közterület-használat általános rendjéről szóló önkormányzati rendeletről
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, egyéb helyiségek és
eszközök bérletéről szóló határozat módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Egyéb kérdések
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NAPIREND
1. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.14.) rendelet módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte főtanácsos asszonyt az előterjesztés kiegészítésére.
Nagy Klára főtanácsos
Ebben az évben még nem volt módosítás, ezért a költségvetési rendelet módosítása
mindenképpen szükséges. Az írásban kiadott előterjesztés részletesen tartalmazza a
módosításokat.
Besesek Béla alpolgármester
Korábban szó volt arról, hogy iparűzési adó visszafizetési kötelezettség van. Fennáll-e még a
probléma?
Nagy Klára főtanácsos
Több mint 21 millió forint a visszafizetési kötelezettség, amelynek fedezetére pályázatot
nyújtottunk be. Bízunk a pályázat sikerességében, döntés decemberben várható.
Rácz Izabella biz. tag
Ha kapunk támogatást, az kifejezetten erre a célra fordítható?
Nagy Klára főtanácsos
Igen, kizárólag az iparűzési adó visszafizetésekre lehet felhasználni.
Besesek Béla alpolgármester
Az önkormányzati kiadásoknál növekszik a személyi juttatások összege, ugyanakkor
csökkennek a járulékok. Mi ennek az oka?
Nagy Klára főtanácsos
Az adatok a tényleges teljesülésnek megfelelően kerülnek módosításra. Könyvelési hiba
történt év elején. Nem volt teljesen egyértelmű, hogy az önkormányzat és a polgármesteri
hivatal tekintetében kinek hova tartozik az illetménye. Ez most helyre kerül.
Sipos-Szabó Ernőné biz. tag
A napelemes rendszer ügye hogyan alakult?
Nagy Klára főtanácsos
A pályázatokat benyújtottuk, sajnos nincs döntés még e pályázatok kapcsán, ezért levonásra
kerültek bevételi és a kiadási oldalon is.
Besesek Béla alpolgármester
Kétféle pályázat volt, a napelem parkra és az intézményekre vonatkozó.
Nagy Klára főtanácsos
Egyikről sincs jelenleg döntés.

4

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel Szank Községi
Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.
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:
46/2013.(XI.25.) PBH.
Szank Községi Önkormányzat
költségvetési rendeletének módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló
3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
NAPIREND
2. Előterjesztés Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013.(III.14.) rendelet módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Megkérdezte főtanácsos asszonyt, hogy van-e kiegészítése.
Nagy Klára főtanácsos
Az írásban kiadott előterjesztésben részletesen fel vannak sorolva a módosítások.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a Szanki Polgármesteri
Hivatal költségvetési rendeletének módosítását.
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:
47/2013.(XI.25.) PBH.
Szanki Polgármesteri Hivatal
költségvetési rendeletének módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésről szóló
4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
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NAPIREND
3. Tájékoztató az önkormányzat és intézménye gazdálkodásának 2013. háromnegyed éves
helyzetéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte főtanácsos asszonyt az írásbeli előterjesztés kiegészítésére.
Nagy Klára főtanácsos
A szöveges előterjesztéshez 1. sz. mellékletet csatoltunk, amelyben kimutattuk az eredeti és
módosított előirányzatokat és teljesítés összegét és százalékos arányát. Olyan tétel nincs,
amely negatívan érinti az önkormányzatot.
Rácz Izabella képviselő
A felhalmozási kiadások 154 %-ra teljesültek szeptember 30-ig. A bevételeknél is van
túlteljesülés.
Nagy Klára főtanácsos
Igen, az időarányostól jobban teljesültek, év végére 100 % lesz. A bevételeknél az iparűzési
adó bevétel szeptember 30-ig már jórészt megérkezik, decemberben már nem várható
nagyobb összeg.
A szennyvíz díjat most már nem mi szedjük be, de nem is mi fizetjük ki, ezért lecsökkentésre
került a bevételi és kiadási oldalon is.
Nyerges Zoltán elnök
Függő, átfutó bevételekre és kiadásokra kérdezett rá.
Nagy Klára főtanácsos
A bevételeknél olyan tételek tartoznak ide például, amikor a számla kibocsátása megtörténik,
de még nem érkezik meg az összeg. Ez fordítva is így van, megérkezik a bankoktól, a számla
pedig még nem készül el. A kiadásoknál függő tételek a kiadott előlegek, betervezett
kiadások, amelyek még nem kerültek kifizetésre.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel az önkormányzat
gazdálkodásának 2013. háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót.
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:
48/2013.(XI.25.) PBH.
Szank Községi Önkormányzat költségvetésének
2013. háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
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A bizottság elnöke szavazásra tette fel a Szanki Polgármesteri Hivatal költségvetésének 2013.
háromnegyed éves 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:
49/2013.(XI.25.) PBH.
Szanki Polgármesteri Hivatal költségvetésének
2013. háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szanki Polgármesteri Hivatal költségvetésének 2013.
háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
NAPIREND
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte főtanácsos asszonyt az előterjesztés kiegészítésére.
Nagy Klára főtanácsos
A 2014. évi költségvetésről a törvényjavaslat készült el, ennek alapján próbáltunk koncepciót
összeállítani, figyelembe véve a helyi sajátosságokat és a várható törvényi változásokat.
Nyerges Zoltán elnök
A Kiskun emlékhely 2012-es pályázat volt, mit lehet tudni róla?
Nagy Klára főtanácsos
Volt egy elutasítás, fellebbeztünk, utána kaptunk egy hiánypótlást, amelyet teljesítettünk,
most döntés alatt van.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
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:
50/2013.(XI.25.) PBH.
Költségvetés 2014. évi koncepciójáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézménye 2014. évi koncepciójáról szóló
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
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NAPIREND
5. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztés kiegészítésére.
Vincze Jánosné jegyző
A gazdálkodás többi területe már volt a közelmúltban ellenőrizve a polgármesteri hivatalban,
ezért 2014. évre a munkaügyi iratok ellenőrzését javasolta.
Nyerges Zoltán elnök
Az ellenőrzést ki végzi?
Vincze Jánosné jegyző
A belső ellenőrzéseket a Vincent Auditor Kft. szakemberei végzik.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
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:
51/2013.(XI.25.) PBH.
2014. évi belső ellenőrzési munkatervről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi belső ellenőrzési munkatervet az előterjesztés szerint
fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
NAPIREND
6. Előterjesztés a közterület-használat általános rendjéről szóló önkormányzati rendeletről
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte jegyző asszonyt a rendeletmódosítás indoklására.
Vincze Jánosné jegyző
A képviselő-testület szeptember végén fogadta el a közterület-használat általános rendjéről
szóló új önkormányzati rendeletet. A kormányhivatal törvényességi szempontból néhány
módosítást javasolt. A választási kampányt szolgáló hirdető berendezéssel kapcsolatban a
törvényi felhatalmazást szerepeltetni kell a bevezető részben. A bevezető részt módosítani
nem lehet, ezért szükséges új rendelet alkotása. Ki kell venni a rendeletből a közterület
fogalmát, valamint konkrétabban kell megfogalmazni az olyan eseteket, amikor a
polgármester méltánylást gyakorolhat. A mozgóárusítás díját pedig m2 helyett Ft/nap-ban kell
meghatározni.
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Rácz Izabella biz. tag
Minden mozgóárus fizet közterület-használati díjat?
Vincze Jánosné jegyző
Többnyire igen, de van 1-2 akik már régen folytatják ezt a tevékenységet és akkor még nem
kértek közterület-használati engedélyt és azóta sem tették meg.
Besesek Béla alpolgármester
Érvényt kell szerezni a rendeletnek, be kell hajtani.
Vincze Jánosné jegyző
Megkeressük a vállalkozókat, és díj fizetésre kötelezzük.
Besesek Béla alpolgármester
A 13. §-ban miért kell kikötni, hogy közterületen filmet forgatni 7-21 óra között lehet,
ugyanakkor kivételes esetekben éjszaka is?
Vincze Jánosné jegyző
Alapvetően nappal lehet, mert az éjszakai zavarhatja a lakosságot. Az éjszakai forgatás
kivétel. Javasolta, hogy maradjon az eredeti szöveg, ne változtasson rajta a bizottság.
Besesek Béla alpolgármester
Cirkuszi sátor esetén nem sok az 5 illetve a 10 e Ft-os díj?
Sipos-Szabó Ernőné biz. tag
Drága a jegy, nagyon ritkán van, javasolta, hogy maradjon így.
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:
52/2013.(XI.25.) PBH.
Közterület használatról
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
7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, egyéb helyiségek és
eszközök bérletéről szóló határozat módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte jegyző asszonyt a határozat-tervezet indoklására.
Vincze Jánosné jegyző
A régi határozat ezen kívül már kétszer volt módosítva, a könnyebb alkalmazhatóság miatt
egységes szerkezetbe hozta. A díjtételek 2013. február 1-jétől vannak alkalmazva, nem
változtak. Új tétel a művelődési ház termeire és a konferencia termére vonatkozóan van a 2.1.
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és a 2.2. pontban. Külön bérleti díj meghatározását javasoljuk abban az esetben, amikor
kereskedelmi, vendéglátó tevékenységet végez a bérlő, abból bevétele származik.
Patkós Zsolt polgármester megérkezett az ülésre.
Besesek Béla alpolgármester
A konferencia teremnél javasolta a „termek” szó javítását „terem” szóra, mert egyről van szó.
Rácz Izabella biz. tag
Ki lett véve a konferenciateremnél a konyha- és eszközhasználati díj. Javasolta, hogy
szerepeljen a határozatban, hogy a konferenciaterem bérleti díja, konyha- és
eszközhasználattal együtt ennyi.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a határozattervezetet az elhangzott módosításokkal együtt.
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:
53/2013.(XI.25.) PBH.
Önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek,
egyéb helyiségek és eszközök bérletéről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, egyéb
helyiségek és eszközök bérletéről szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el
azzal a kiegészítéssel, hogy a 2.2 és a 2.3 pontot ki kell egészíteni a „konyha- és
eszközhasználattal együtt”szövegrésszel, valamint a 2.2. pontban a „termek” szót „terem”
szóra kell javítani.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
NAPIREND
8. Egyéb kérdések
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzatnak kötelessége a lakosság tájékoztatása. A Kisbíró c. újság nem jut el
mindenkihez, hiszen nem ingyenes a lap. A rezsicsökkentésre is tekintettel javasolta, hogy a
következő évben mindenki kapja meg ingyenesen a Kisbírót, az önkormányzat vállalja fel
ennek a költségét.
Rácz Izabella biz. tag
Egyetértett, viszont kérte, hogy ne legyenek rém- és álhírek, mert félreértik az emberek, nem
olvassák el a címet, erre nincs semmi szükség.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a határozattervezetet.
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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:
54/2013.(XI.25.) PBH.
Szanki Kisbíró időszaki lap
nyilvános közléséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szanki Kisbíró időszaki lap nyilvános közléséről szóló
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Nyerges Zoltán
bizottság elnöke

Sipos-Szabó Ernőné
bizottság tagja
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