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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2014. május 29-én 16 órakor megtartott üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
 
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 
 Rácz Izabella és 
 Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tagok 
 Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné 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. 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 
javasolta. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat által 2013. évben államháztartáson kívül és  
államháztartáson belül adott támogatások elszámolásáról 
Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2013. évi zárszámadásáról 
Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

Előadó: Nagy Klára főtanácsos 
 
3. Beszámoló az önkormányzat 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységéről 
Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, egyéb helyiségek és  
eszközök bérletéről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 
5. Előterjesztés a Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 
6. Egyéb kérdések 
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NAPIREND 
 
1. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat által 2013. évben államháztartáson kívül és  
államháztartáson belül adott támogatások elszámolásáról 
Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
Nyerges Zoltán elnök 
A beszámoló tartalmazza, hogy mely szervezetek, milyen összegű támogatást kaptak. A 
támogatott szervezetek az átvett pénzeszköz felhasználásáról a támogatási szerződésben 
foglaltak szerint határidőre elszámoltak, a támogatás cél szerinti felhasználása maradéktalanul 
megtörtént. 
 
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 tagok3 
igen szavazattal –tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 

16/2014.(V.29.) PBH. 
Támogatások elszámolásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat által 2013. évben államháztartáson 
kívül és államháztartáson belül adott támogatások elszámolásáról szóló határozatot az 
előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 
NAPIREND 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2013. évi zárszámadásáról 
Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

Előadó: Nagy Klára főtanácsos 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat és főtanácsos asszonyt az előterjesztés indoklására. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy a gazdálkodás leterheltsége miatt nem készült el az április 30-i határidőig a 
zárszámadás. A Kormányhivatalnak június 1-jéig a Minisztérium felé jelentési kötelezettsége 
van. Ezért a rendeletet holnap meg kell küldenünk a Kormányhivatalnak. 
 
 
 
 



5 
 

Nagy Klára főtanácsos 
A folyamatos pénzellátás biztosított volt. Hitel felvételére nem került sor, az 
önkormányzatnak hitelállománya nincs. Az IKSZT pályázat önrésze teljes egészében 
visszafizetésre került.  
Az előterjesztés összevontan tartalmazza az önkormányzatra és a polgármesteri hivatalra 
vonatkozó megállapításokat. A mellékletként csatolt táblázatok külön-külön részletesen 
kimutatják az előirányzatok teljesítését. 
Az önkormányzatnak 20.039 e Ft pénzmaradványa keletkezett, amelynek nagy része 
kötelezettséggel terhelt. A szabad pénzmaradvány összege 1.203 e Ft, amelynek 
felhasználására külön határozat-tervezet tartalmaz javaslatot, amely a Polgármesteri 
Hivatalnál az építményüzemeltetés feladat dologi többletkiadásainak fedezete. 
 
Nyerges Zoltán elnök 
Az előterjesztésből megállapítható, hogy az önkormányzat múlt évi tevékenysége 
kiegyensúlyozott volt, a gazdálkodás a módosított költségvetési rendelet szerint alakult, 
összességében a tervezettek szerint teljesült. 
 
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 tagok3 
igen szavazattal –tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
17/2014.(V.29.) PBH. 
Zárszámadásról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

Nyerges Zoltán elnök 
Az önkormányzat 20.039 e Ft pénzmaradványából a szabad pénzmaradvány összege 1.203 e 
Ft. A szabad pénzmaradvány felhasználására javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
 
Több 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 tagok3 
igen szavazattal –tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
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18/2014.(V.29.) PBH. 
Pénzmaradvány felhasználásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2013. évi szabad 
pénzmaradványának felhasználásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint 
fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 
 
NAPIREND 
 
3. Beszámoló az önkormányzat 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységéről 
Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztésre. 
Vincze Jánosné jegyző 
Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2013. évben két belső ellenőrzés került 
lefolytatásra. Egyrészt a pénzkezeléssel kapcsolatban, másrészt az iparűzési adóbevallások 
kerültek ellenőrzésre. A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettség. Az ellenőrzések 
elvégzésével a Vincent Auditor Kft-t bíztuk meg. Az ellenőrzések megtörténtek, a feltárt 
hiányosságok pótlása megtörtént. Az iparűzési adó visszatérítési igények jogosnak 
bizonyultak, a befizetett összegek visszautalása az adóalanyok részére megtörtént. 
 
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 tagok3 
igen szavazattal –tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
19/2014.(V.29.) PBH. 
Belső ellenőrzési tevékenységről 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat 2013. évben végzett belső 
ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót 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, egyéb helyiségek és  
    eszközök bérletéről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat a határozat-tervezet indoklására. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Igény merült fel az Ízek Háza helyiségeinek és eszközeinek bérletére, ezért javasolta a bérleti 
díjak meghatározását. A korábbi határozat változatlanul hagyása mellett a 4. pontba kerültek 
beillesztésre az Ízek Házára vonatkozó bérleti díjak. Javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 

Több 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 tagok3 
igen szavazattal –tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
20/2014.(V.29.) 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. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 
NAPIREND 
 
5. Előterjesztés a Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat a határozat-tervezet indoklására. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Május 31-én szombaton 19 órakor lesz a Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület „Naftalin” 
című előadása a Művelődési Házban. A Bugaci Tanyaszínház tavaly is nagy sikerrel mutatta 
be színdarabját. Javasolta az egyesület 50 ezer forintos támogatását. 
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A bizottság egyetértett az egyesület támogatásával, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a 

határozat-tervezetet. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 3 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok3 
igen szavazattal –tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
21/2014.(V.29.) PBH. 
Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület támogatásáról 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 18 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Nyerges Zoltán Sipos-Szabó Ernőné 
 PB elnök PB tag 
 
 


