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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2014. szeptember 29-én 15 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök és
Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tag
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Vincze Jánosné jegyző
Mucsi László és
Tóth Mátyás képviselők
Nagy Klára főtanácsos
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Nyerges Zoltán elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fő
bizottsági tagból 2 fő jelen van.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Egyéb kérdések
Rácz Izabella megérkezett az ülésre, így a jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő.
NAPIREND
1. Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Átadta a polgármester úrnak.
Patkós Zsolt polgármester
A költségvetés első félévi teljesítse időarányos volt, az eltéréseket a szöveges indoklás
tartalmazza. Felkérte Nagy Klára főtanácsost, hogy szóban egészítse ki a beszámolót.
Nagy Klára főtanácsos
A szöveges beszámoló részletesen tartalmazza az időarányostól eltérő tételeket. Részletesen
kitér a közfoglalkoztatásra, a zöldterületek gondozására.
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Nyerges Zoltán elnök
A bevételek és a kiadások alakulása kiegyensúlyozott. A szabad pénzmaradvány beépítésre
került a költségvetésbe?
Nagy Klára főtanácsos
A 17 milliós szabad pénzmaradvány beépítésre került a költségvetésbe a költségvetési
egyensúly biztosítása érdekében.
Nyerges Zoltán elnök
A START közmunkaprogramnál nem voltak egyensúlyban a bevételek és a kiadások.
Nagy Klára főtanácsos
A Munkaügyi Központtól utólag érkeznek meg az összegek, ezért a költségvetésbe csak
utólag tudjuk beépíteni a létszámadatokat és a személyi juttatásokat.
Besesek Béla alpolgármester
A pályázati elszámolások még nem történtek meg, ennek okára kérdezett rá. Felhasználtuk-e a
teljes 17 milliót?
Nagy Klára főtanácsos
Az egészségfejlesztésre vonatkozó TÁMOP pályázat keretében megvalósult projekt
szeptember 30-ig tart, utána kapjuk meg a támogatást.
Az IPA pályázat pedig húzódik, az elszámolást elfogadták, de pénzt még nem kaptunk.
A 17 millió tavalyi szabad pénzmaradványt felhasználtuk, mert több fejlesztésnek,
felújításnak nem volt előirányzata a költségvetésben (pld.: a sószoba kialakítás önkormányzati
része, polgármesteri hivatal épületének felújítása).
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a beszámoló
elfogadását.
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:
24/2014.(IX.29.) PBH.
Szank Községi Önkormányzat költségvetésének
2014. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
NAPIREND
2. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Megkérdezte polgármester urat, hogy az írásos anyaghoz van-e kiegészítése.
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Patkós Zsolt polgármester
A rendelet-tervezetet mindenki megkapta, a módosításokra szükség van, az előterjesztés
tételesen tartalmazza a módosításokat. A rendelet-tervezet elfogadását javasolta.
A bizottság egyetértett a rendeletmódosítás szükségességével. 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:
25/2014.(IX.29.) PBH.
Szank Községi Önkormányzat költségvetésének
módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
módosításáról szóló rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök
NAPIREND
3. Egyéb kérdések
Nem volt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Nyerges Zoltán
elnök

Sipos-Szabó Ernőné
tag
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