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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2013. december 12-én 16 30 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök
Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tag
Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Vincze Jánosné jegyző
Csertő István képviselő
Mucsi László képviselő
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Nyerges Zoltán elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fő
bizottsági tagból 2 fő jelen van.
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 Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA,
majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati
tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló önkormányzati
rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés vagyonkezelési és hasznosítási szerződés elfogadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Tájékoztató ÖNHIKI pályázatról és az iparűzési adó visszafizetésekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
1. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA,
majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati
tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló önkormányzati
rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat az előterjesztés kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel a szolgáltatási szerződést felmondtuk,
december 31-vel a törvény erejénél fogva megszűnik. Az átmeneti időszakban is készek
ellátni a feladatot. Az önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának
feltételeiről ugyanazzal a tartalommal minden önkormányzatnak rendeletet kell alkotni.
Javasolta az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelettervezetet.
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:
88/2013.(XII.12.) PBH.
Vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló
önkormányzati rendeletről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA,
majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati
tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló önkormányzati rendeletet
az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
NAPIREND
2. Előterjesztés vagyonkezelési és hasznosítási szerződés elfogadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat az előterjesztés kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
Az osztatlan közös tulajdonú önkormányzati vagyon tekintetében - amelyben Szank Községi
Önkormányzatnak is tulajdoni részaránya van – vagyonkezelőnek a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. kijelölése megtörtént. A vagyon
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kezeléséről és hasznosításáról szerződést kell kötni. Javasolta a határozat-tervezet és
mellékletének elfogadását.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság elnöke szavazásra tette 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:
89/2013.(XII.12.) PBH.
Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a vagyonkezelési és hasznosítási szerződésről szóló határozattervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
NAPIREND
3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
Törvényi felhatalmazás alapján 2013. december 31-ig a képviselő-testületnek meg kell
alkotnia az önkormányzati segély szabályait tartalmazó rendeletet. Az új rendelkezést a 16. §ba építette be. Az előterjesztésben indokolta az új rendeletalkotás szükségességét. Javasolta a
rendelet-tervezet elfogadását.
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzati segélyt saját forrásból kell biztosítani, nincs bevételi oldala. A 16. § (4)
pontban a százalékok magasabbak mint az előző rendeletben.
Vincze Jánosné jegyző
A kollégák konkrét eseteket áttanulmányozva szakmai tapasztalat alapján javasolták az
öregségi nyugdíjminimum összegéhez (jelenleg 28.500,-Ft) mérten a százalékos arányt. Ez
nem magas, nem fog megemelkedni a jogosultak száma.
Csertő István képviselő
Nagyon alacsony jövedelműek, akik jogosultak az ellátásokra, javasolta az előterjesztés
szerinti százalékok elfogadását.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy kerüljön bele a 16. § (2) pontjába, és az f) pontba is, hogy rendkívüli
élethelyzet enyhítésére nyújtható.
Varga Ferencné alpolgármester
Javasolta, hogy az elemi kár ebben ne legyen benne, mert az a katasztrófa helyzetbe jutottak
támogatásához tartozik. A ruhavásárlás nem rendkívüli élethelyzet, törlését javasolta.
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Besesek Béla alpolgármester
Az (1) bekezdésben is meg vannak határozva a százalékok, a (4) bekezdésben magasabbak.
Vincze Jánosné jegyző
A (4) pont szerint, aki nem jogosult közgyógyellátásra, mert olyan gyógyszereket szed, de a
gyógyszerköltsége maga, önkormányzati segélyt kérhet évente két alkalommal.
Patkós Zsolt polgármester
A hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre átruházhatja, amely tovább nem ruházható
át, azonban a polgármester megbízásából az alpolgármester asszony aláírhatja a határozatokat.
Ezt az eddigi gyakorlatot szeretné meghagyni.
Sipos-Szabó Ernőné biz. tag
A születési támogatás mindenkinek jár?
Vincze Jánosné jegyző
Nem vizsgáljuk a szociális helyzetet, aki életvitelszerűen itt él és kéri, megkapja.
Patkós Zsolt polgármester
A születési támogatásnak gesztus értéke van.
Csertő István képviselő
Lehetne adni babakötvényt.
Patkós Zsolt polgármester
Jó ötlet, javasolta, hogy utána kell nézni a feltételeknek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság elnöke szavazásra tett fel a rendelet-tervezetet
a 16. § (2) pontjának elhangzott módosításaival együtt.
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:
90/2013.(XII.12.) PBH.
Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el azzal, hogy a 16. § (2) pontja a
következőkre módosuljon:
(2) Önkormányzati segély nyújtható rendkívüli élethelyzet enyhítésére az alábbi célokra:
a) gyógyszervásárlás
b) élelmiszervásárlás
c) kórházi ápolás
d) meghalt személy eltemettetése
e) rendkívüli élethelyzet átmeneti enyhítése
f) gyermekneveléssel kapcsolatos rendkívüli élethelyzet átmeneti enyhítése.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
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NAPIREND
4. Tájékoztató ÖNHIKI pályázatról és az iparűzési adó visszafizetésekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Nyerges Zoltán elnök
Átadta a szót polgármester úrnak.
Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy szeptember végén a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló kiegészítő támogatásra, 21,5 millió forint támogatási igényt nyújtottunk be a Magyar
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához, amelyből 17,3 millió forint támogatást
nyertünk. Az adóellenőrzések megtörténtek, az adó visszatérítési igények jogosak. A helyi
iparűzési adó visszatérítési kötelezettségünkből 17,7 millió forint befizetett adót fizetünk
vissza elsősorban az ellenőrzött, a nagyobb összegű és néhány helyi kisebb adóalanynak.
Annak érdekében, hogy fizetőképességünket megőrizzük, a fennmaradó adó visszatérítéseket
márciusban utaljuk át, amely még kb. 5 millió forint lesz.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Nyerges Zoltán
PB elnök

Sipos-Szabó Ernőné
PB tag
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