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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2014. december 1-jén 15 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Tóth Mátyás elnök
Hachbold Gábor és
Rékasiné Dr. Oláh Gizella bizottsági tagok
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Tóth Mátyás elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fő
bizottsági tagból mind a 3 fő jelen van.
Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet az elnök mellett Rékasiné Dr. Oláh Gizella bizottsági tag írja
alá.
A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv aláírójának
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását
javasolta.
Vincze Jánosné jegyző
Polgármester úr jelenleg tárgyal, később tud az ülésre bejönni és kérte, hogy az 1. napirendi
pontot 5. napirendi pontban tárgyalja meg a bizottság.
A bizottság egyetértett a napirendi pontok cseréjével. Más javaslat nem hangzott el.
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a módosított napirendet.
A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
2. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
3. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Kollégium Gy. Szabó Béla Általános Iskola
tornacsarnokának sportpadlóval történő burkolására pótelőirányzat engedélyezéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés sportpálya, tekecsarnok felújítására pótelőirányzat engedélyezéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Egyéb kérdések
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NAPIREND
1. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztés
kiegészítésére.
Vincze Jánosné jegyző
Az előterjesztéshez elkészítette az előzetes hatásvizsgálatot. Csatolta a rendelet-tervezetet. A
rendelet három szakaszát szükséges módosítani, összhangba kell hozni a hatályos
jogszabályokkal.
Tóth Mátyás elnök
Külterületen továbbra sem lesz kötelező a szemétszállítás?
Vincze Jánosné jegyző
A szolgáltató a település teljes közigazgatási területén szolgáltat. A külterületi lakosoknak
lehetőségük van szerződést kötni, de nekik nem kötelező a szemétszállítást igénybe venni.
Csak a belterületen kötelező. A rendelet személyi hatálya nem változik, csak a területi
hatálya.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
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:
58/2014.(XII.1.) PBH.
Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló önkormányzati rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
NAPIREND
2. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztés
kiegészítésére.
Vincze Jánosné jegyző
A korábbi SZMSZ tartalmazta a helyi népszavazásra, népi kezdeményezésre vonatkozó
rendelkezéseket. Új törvény van a szabályozásra, az SZMSZ-ből ki kellett venni, a helyi
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népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról
külön rendeletet kell alkotni, a népi kezdeményezés fogalma pedig teljesen megszűnt.
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma korábban 20 %
volt, ezt változatlanul hagyta, az új rendeletben is ez a javaslat.
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:
59/2014.(XII.1.) PBH.
Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendeletről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
NAPIREND
3. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Kollégium Gy. Szabó Béla Általános Iskola
tornacsarnokának sportpadlóval történő burkolására pótelőirányzat engedélyezéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Felkérte Nagy Klárát a napirend előterjesztésére.
Nagy Klára főtanácsos
Az ivóvízminőség-javító program kapcsán elég sűrűn volt vízhiány. Egy ilyen alkalommal a
tornacsarnok öltözőjében a gyerekek nyitva hagyták a vízcsapokat, később a víz folyását nem
vették észre. A víz elárasztotta a tornacsarnokot, a parketta felpúposodott. Olyan mértékben
károsodott, hogy nem lehetett visszarakni. Új parketta vagy sportpadló lehelyezése vált
szükségessé. A tornacsarnok parkettázott felülete 546 m2 alapterületű. Az új parketta lerakása
12-13 e Ft/m2 költséggel járna, ezért inkább a sportpadló mellett döntöttek.
A biztosító 3.806 e Ft-ot fog téríteni, ehhez még 2.506 e Ft pótelőirányzatra lenne szükség a
sportpadló megvalósításához, amelyet a többletbevételek terhére biztosítanánk.
Patkós Zsolt polgármester megérkezett az ülésre.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
A sportpadló igényel-e különleges védelmet rendezvények idején?
Patkós Zsolt polgármester
Ugyanúgy védeni kell a felületét, mint a parkettát is védeni kellett. Ehhez tavaly vásároltuk
meg a PVC-t, az rendelkezésre áll.
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Tóth Mátyás elnök
Az intézményt fenntartó egyház mennyivel járul hozzá a költségekhez?
Patkós Zsolt polgármester
A tornacsarnok használhatóvá tételét a biztosítási összegen felül az önkormányzatnak kell
biztosítania saját tulajdonán. Indokolta a pótelőirányzat szükségességét.
Tóth Mátyás elnök
Ha az önkormányzatnak szüksége lenne rendezvény céljára a tornacsarnokra, akkor azért
bérleti díjat fizetnie kell?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, az önkormányzat rendezvényeihez térítésmentesen biztosítja a fenntartó a
tornacsarnokot.
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:
60/2014.(XII.1.) PBH.
Gy. Szabó Béla Általános Iskola tornacsarnokában
aljzat burkolat felújítására pótelőirányzat biztosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Kiskunhalasi Református Kollégium Gy. Szabó Béla Általános
Iskola tornacsarnokának aljzat burkolat felújítására pótelőirányzat biztosításáról szóló
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
NAPIREND
4. Előterjesztés sportpálya, tekecsarnok felújítására pótelőirányzat engedélyezéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Felkérte polgármester urat a napirend előterjesztésére.
Patkós Zsolt polgármester
Az Együtt Szankért Egyesület Leader pályázaton 30 fős ifjúsági szálláshely megvalósítására
23 millió forint támogatást nyert. A beruházás az önkormányzat tekecsarnok ingatlanának
tetején valósul meg. Nem valósulhat meg a pályázatból, de szükség van a tekecsarnok
földszintjének fűtés korszerűsítésére, mert az F8-as konvektorok és a gázkazánnal
hőlégbefúvós fűtési rendszer helyett radiátoros fűtés kialakítása szabályozható szelepekkel
gazdaságosabb, csökkenne a gázfogyasztás. Kb. 600 m2 alapterületű beépítésről van szó, új
tetőt kell készíteni az épületre. Februárra úgy meg kell valósítani a beruházást, hogy
használatbavételi engedéllyel kell rendelkezni.
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A beruházás megvalósításával lehetőség nyílik iskolai osztályok fogadására, megvalósulhat
helyben erdei iskola, tanösvény létrehozását is tervezzük. A Kiskun emlékhely
megvalósulásával újabb lehetőségek nyílnak a turizmus területén. Ehhez szükség van
szálláshelyekre is.
Tóth Mátyás elnök
Az ESZE pályázott, a tekecsarnok önkormányzati tulajdon, erre kerül az építmény. A
fejlesztés kinek a tulajdona lesz? Öt év múlva az új építmény is a miénk lesz?
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
A beruházás a tulajdonjogot nem változtatja.
Patkós Zsolt polgármester
Idegen tulajdonon elvégzett beruházásként a vagyont az ESZE aktiválja. Az ESZE-nek 5 éves
fenntartási kötelezettsége van.
Tóth Mátyás elnök
Az ESZE-nek öt éven keresztül vállalkozási tevékenységet kell végeznie?
Nagy Klára főtanácsos
Nem. Az ESZE-nek vannak olyan feladatai, amelynek része táborok működtetése,
üzemeltetése.
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:
61/2014.(XII.1.) PBH.
Sportpályán tekecsarnok felújítására
pótelőirányzat biztosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a sportpályán tekecsarnok felújítására pótelőirányzat
biztosításáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
NAPIREND
5. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy az előterjesztőknek van-e
kiegészítése.
Vincze Jánosné jegyző
Javasolta az 55. § (1) bekezdésének törlését, mert az Államháztartási törvényből törölték a
költségvetési koncepció készítési kötelezettséget, jelenleg nincs rá törvényi felhatalmazás.
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Ezzel együtt törölni kell a mellékletekből is. A rendeletnek most csak mellékletei vannak,
korábban függelékek voltak, de most a jogalkotási törvény nem ismer ilyen kifejezést, ezért a
korábbi függelékek mellékletként szerepelnek.
Tóth Mátyás elnök
Javasolta, hogy a bizottság pontonként haladva tárgyalja meg az SZMSZ-t.
A 8. § (4) bekezdésében a rendes ülés időpontja szerda reggel 8 óra. Két képviselőnek ez
problémát jelent, mert olyan a munkarendjük, hogy nem mindig lesz jó ez az időpont.
Szükséges-e az időpontot így meghatározni?
Patkós Zsolt polgármester
Mindig volt az SZMSZ-ben egy konkrét időpont meghatározva, hogy mikor legyenek a
rendes ülések.
Vincze Jánosné jegyző
Már most sem tudtuk betartani az egyik képviselő munkarendje miatt. Javasolta fő szabály
meghatározását, és ha szükséges, akkor ettől el lehet térni.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta az időpont rögzítését, és továbbra is szükséges a telefonos időpont egyeztetés, és
szükség esetén ettől el lehet térni.
Tóth Mátyás elnök
A 11. §-ban a rendkívüli ülés összehívásánál A és B variáció van.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
A B változat hosszabb időtartamot jelent. Ha sürgős döntésre van szükség, akkor ez nem
szerencsés megoldás. A rendkívüli ülés azért rendkívüli, mert sürgősen kell ülést tartani, ezért
az A változat elfogadását javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a 11. § (2) bekezdés
A változatát.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 11. § (2) bekezdés A
változatát.
Tóth Mátyás elnök
A 13. § (4) bekezdésében a meghívó és az előterjesztésének kiküldésének ideje kerül
meghatározásra. Az A változat szerint az ülés előtt 5 nappal, a B változat szerint az ülés előtt
7 nappal kell kiküldeni.
Patkós Zsolt polgármester
Az A változatot javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a 13. § (4) bekezdés
A változatát.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 13. § (4) bekezdés A
változatát.
Tóth Mátyás elnök
A 17. § (3) bekezdés c) pontjában a rendzavarót a terem elhagyására szólítja fel a
polgármester. A képzésen - ahol a képviselők részt vettek - elhangzott, hogy a képviselőt nem
lehet kiutasítani a teremből.
Vincze Jánosné jegyző
Ez nem csak a képviselőkre vonatkozik, hanem bárkire, aki zavarja a rendet. Nyílt ülésen a
lakosság is részt vehet. Közülük is bárki zavarhatja a rendet.
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Tóth Mátyás elnök
Akkor maradjon így.
A 23. §-ban szerepel a személyes megjegyzés. Ez nem volt korábban az SZMSZ-ben. Erre
szükség van?
Patkós Zsolt polgármester
Ez egy lehetőség, amit biztosíthatunk.
Tóth Mátyás elnök
Nincs ellene kifogása.
Tóth Mátyás elnök
A 34. § (7) bekezdésnél a jegyzőkönyvre vonatkozóan az A variáció mit takar?
Vincze Jánosné jegyző
A 34. § (7) bekezdése a jegyzőkönyvek hitelesítéséről szól. A képviselő-testület üléséről
készült jegyzőkönyvet jogszabályi rendelkezés szerint a polgármester és a jegyző írja alá.
Ezen felül a képviselő-testület meghatározhatja, hogy a képviselők közül is hitelesítsék a
jegyzőkönyvet. Ez egy lehetőség, nem kötelező. Eleinte nem volt képviselők által is
hitelesítve a jegyzőkönyv, majd sok évvel ezelőtt bevezetésre került. Az A variáció szerint
nincs hitelesítő, a B variáció szerint egy hitelesítő van, a C variáció szerint pedig kettő.
A bizottsági jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság egyik tagja írja alá, ezt
jogszabály határozza meg.
Patkós Zsolt polgármester
Ha szükségesnek tartják a képviselők, meg lehet határozni, hogy legyen hitelesítő. A
törvényességnek határidőben történő felterjesztés miatt a hitelesítés haladéktalanul meg kell,
hogy történjen.
Több kérdés, hozzászólás nem volt a bizottság elnöke szavazásra tette fel a 34. § (7) bekezdés
A variációját. (Nincs jegyzőkönyv hitelesítő.)
A Pénzügyi Bizottság 0 igen szavazattal, tartózkodás nélkül. 3 nem szavazattal nem
fogadta el az A variációt.
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a 34. § (7) bekezdés B variációját. (Egy jegyzőkönyv
hitelesítő legyen.)
A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, tartózkodás nélkül. 1 nem szavazat mellett
elfogadta a 34. § (7) bekezdés B variációját.
Tóth Mátyás elnök
A 37. § (2) bekezdésében az van, hogy háromhavonta két alkalommal igazolatlan
távolmaradás esetén hat hónapon keresztül 25 %-kal csökken a tiszteletdíj. Ezt hogy kell
értelmezni?
Vincze Jánosné jegyző
Ez nem új rendelkezés, a tiszteletdíjakról szóló rendeletből vette át. Általában minden
hónapban van egy rendes képviselő-testületi ülés, de lehet rendkívüli is, tehát háromhavonta
legalább 3 ülés van, és ha kettő ülésről igazolatlanul hiányzik a képviselő, akkor lép életbe a
rendelkezés. Ha valaki nem tud itt lenni az ülésen, akkor azt előzetesen be kell jelentenie.
Patkós Zsolt polgármester
Csak arra vonatkozik ez a szabály, aki nem jelenti be, hogy nem lesz itt az ülésen.
Tóth Mátyás elnök
A 38. § (1) bekezdésében a bizottságokról kell dönteni.
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Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy 2006-ban három bizottság alakult, 2010-ben kettő. 2010-2014 között az
utóbbi másfél-két évben a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság egyáltalán nem
ülésezett. Ez vezetett a javaslathoz, hogy csak a Pénzügyi Bizottság megalakítását javasolja,
más bizottságot nem. Kistelepülés vagyunk, jobbnak tartja, ha az általános bizottsági
felelősségvállalást felváltaná az egyéni képviselő felelősségvállalás. A Pénzügyi Bizottság
létszámát 3 főben javasolja meghatározni, nem javasolja növelni. A vállalkozás- és
gazdaságfejlesztési feladatokat részben kistérségi szintre szeretné emelni. Nagyobb
rendszernek kell, hogy része legyen a munkahelyteremtés, vállalkozásfejlesztés feladat. A
képviselőknek is meg kell találniuk saját helyüket, feladatukat ebben a rendszerben.
A 38 § A variációját és a 41. § A variációját javasolja elfogadásra.
Tóth Mátyás elnök
Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottságot támogatná. Az elmúlt négy évben nem
működött, de most van az az időszak, amikor munkahelyteremtő pályázatok is lesznek. Jó,
hogy kistérségi szinten gondolkodunk, de meg kell őrizni emellett saját függetlenségünket is.
Meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amelyekre a helyiek tudnak pályázni. A pályázatok
megjelenését követően nagyon rövid idő állt rendelkezésre a pályázatok benyújtására. Csak az
tudott pályázni, aki kész pályázattal rendelkezett. Attól tart, hogy vagy átfedések lesznek,
vagy elmennek egymás mellett az információk. Nem kételkedik benne, hogy Szank profitálni
fog a kistérségi együttműködésből. Nekünk elsősorban Szank érdeke a fontos. Javasolja a
Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság létrehozását. A 42. §-ban szépen le vannak írva
a feladatai, amelyet meg lehet tölteni tartalommal.
Patkós Zsolt polgármester
Nem érti, hogy miért van rá szükség. Már feltártuk azokat az adatokat, amely a bizottság
feladata lenne, a pályázatok vonatkozásában nem fog tudni megfelelő információkat adni,
mert a bizottság nem ismeri a pályázati rendszert, ehhez szakmailag felkészült szakemberek
kellenek, erre lesz jó a kistérségi fejlesztési iroda. Ha rossz tanácsokat, vagy fél információkat
adunk, megtévesztő lehet.
A kistérségi iroda megteremti a gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés alapjait. A
támogatások csak akkor hívhatók le, ha megfelelő információkkal rendelkeznek a gazdák,
vállalkozók. Ezt szakmailag felkészült szakemberek tudják megadni. Pályázatíró rendszert
kívánunk felállítani, ha ki tudjuk építeni a bizalmi rendszert a helyi gazdákkal, vállalkozókkal.
Eddig is, ha megkérdeztük őket, megadták az információkat, amit kértünk, a fejlesztési
elképzeléseiket összegyűjtjük.
Tóth Mátyás elnök
Az iroda miből lesz működtetve?
Patkós Zsolt polgármester
A kistérség települései biztosítják lakosságarányosan a fenntartást. Profi pályázatíró iroda
létrehozása a cél.
Tóth Mátyás elnök
Ha ingyen ad információkat, hogy milyen pályázati lehetőségek várhatók, akkor valószínűleg
ezzel az irodával íratják a pályázatokat.
Patkós Zsolt polgármester
Mi megfordítottuk a gondolatot. Először összegyűjtjük a fejlesztési gondolatokat, amelyek
összehangolásra kerülnek. Jelen pillanatban a vállalkozók megkeresése projektötletek
összegyűjtése folyamatban van. Az iroda feladata lesz a pályázatok megírása. Megpróbálunk
legteljesebb szolgáltatást nyújtani.
Tóth Mátyás elnök
Az ágazaton belüli együttműködés részben megvalósult, van, ami jól működik, van, ami nem.
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A vállalkozókon több szervezet is élősködik, amelyekhez kötelező a csatlakozás. Vigyázni
kell, hogy ez az iroda nehogy újabb sarc legyen.
Patkós Zsolt polgármester
Nem kell fizetni az információkért. Kistérségi szinten kell megoldani a munkaerőpiac
megszervezését, hogy a munkahelyek igényei szerint legyen szakképzett munkaerő, mert
jelen pillanatban nem így van. Lenne lehetőség üzembővítésre, de nincs elég szakképzett
munkaerő a térségben.
Minden településen egyesületet fognak létrehozni, amelynek célja, hogy a gazdák
elmondhassák, milyen problémáik vannak, miben tudnának részt venni. Fontos a helyi
munkahelyteremtés is, és fontos az egymásra épülő térségi együttműködés is.
Tóth Mátyás elnök
Ez igaz. Ide is lehetne hozni olyan céget, amely lehet, hogy nem túl sok munkaerőt nem
foglalkoztat, de magas árbevétellel működik, és ide fizetné az iparűzési adót.
Patkós Zsolt polgármester
Nem mi fogjuk eldönteni, hanem a vállalkozó, hogy neki hol éri meg jobban a megvalósítás.
Annyit tehetünk, hogy bemutatjuk a befektetési lehetőségeket.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a 38. § (1)
bekezdésének A variációját. (Egy bizottság (PB) létrehozása.)
A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 nem szavazat mellett
elfogadta a 38. § (1) bekezdésének A variációját.
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a 41. § (1) bekezdésének A variációját. (PB tagok
száma 3 fő.)
A Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül, 2 nem szavazattal nem
fogadta el a 41. § (1) bekezdésének A variációját.
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a 41. § (1) bekezdésének B variációját. (PB tagok
száma 5 fő.)
A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 nem szavazat mellett
elfogadta a 41. § (1) bekezdésének B variációját.
A bizottság elnöke megállapította, hogy a 42. § törlésre kerül, mert a Pénzügyi Bizottság
a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság létrehozását nem javasolta.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Az nagyon helyi vállalkozó függő, hogyan lehet a helyi vállalkozókat segíteni. Függ attól,
hogy mennyi információt tudnak magukról megadni. Különböző érdekek működnek, féltik az
ötleteiket. Az önkormányzat bizottságának nagyon szűk a lehetősége, hogy ezeket a
gondolatokat segítse. Ez a lehetősége a képviselőnek is megvan.
Tóth Mátyás elnök
A vállalkozók védik saját érdekeiket. Túl kell lépni azon, hogy sértenék egymás üzleti
érdekeit. Ez a csirkések között megvalósult, és jól együttműködnek. De sajnos vannak
ellenpéldák is.
A 48. §-ban a Polgármesteri Hivatal munkarendjében és az ügyfélfogadás rendjében van
változás. Kedden és csütörtökön délután nincs ügyfélfogadás.
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Vincze Jánosné jegyző
A munkarendben változás, hogy minden nap 16 óráig tart, pénteken pedig 13 óráig. Eddig
szerdán 17 óráig dolgoztunk, ez most megszüntetésre kerül, helyette pénteken dolgozunk
tovább.
Az 55. § (1) bekezdését törölni kell, mert nincs a koncepció készítésére törvényi
felhatalmazás.
Fontos és új a 7. számú melléklet, amely a Szanki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendő együttműködési megállapodásról szól. A napi munkavégzéshez szükséges
szabályokat tartalmazza, például, hogy kinek mi a kötelessége, a pénzkezelés hogyan történik.
A bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, egyhangúlag egyetértett a
módosításokkal.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 3 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok a
feni szavazatok arányában a következő határozatot hozták:
62/2014.(XII.1.) PBH.
Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati
rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el a következő módosításokkal:
A Pénzügyi Bizottság a
11. § (2) bekezdés A változatát javasolja
13. § (4) bekezdés A változatát javasolja
34. § (7) bekezdés B variációját javasolja
38. § (1) bekezdésének A variációját javasolja
41. § (1) bekezdésének B variációját javasolja
42. § törlését javasolja
48. § (3) bekezdésében az ügyfélfogadási rend módosítását javasolja szerdán 13-16 óráig
55. § (1) bekezdés törlését javasolja.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
NAPIREND
6. Egyéb kérdések
A)

Jutalmazásra pótelőirányzat biztosításáról

Vincze Jánosné jegyző
Pótelőirányzatot kér arra, hogy egy havi jutalmat tudjon adni a dolgozóknak. Nyolc éve az
illetményalap nem emelkedett, nyolc éve nem volt jutalom, megszűnt a ruházati hozzájárulás,
a 13. havi jutalom. Nagyon sok munka volt ebben az évben is, választások, rendezvények
voltak.

12

Patkós Zsolt polgármester
Meggyőző érv, hogy 8 éve nem volt jutalom. Egyetért az egy havi mértékű jutalom
biztosításával.
Tóth Mátyás elnök
Javasolta, hogy polgármester úr is megkaphassa az egy havi bérének megfelelő jutalmat.
Vincze Jánosné jegyző
A polgármesteri hivatal, az önkormányzat dolgozóinak és a polgármester egy havi jutalmának
biztosítására összesen 3 millió 677 ezer forint pótelőirányzatot kér.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra a tette fel a polgármesteri
hivatal és az önkormányzat dolgozói részére egy havi jutalom biztosítására 3.225 e Ft
pótelőirányzat engedélyezését.
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:
63/2014.(XII.1.) PBH.
Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozóinak jutalmazására
pótelőirányzat biztosításáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szanki Polgármesteri Hivatal és a Szank Községi
Önkormányzat dolgozói 2014. decemberében plusz egy havi jutalomban részesüljenek.
2. A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek bruttó 3.225.000,-Ft pótelőirányzat
biztosítását a 2014. évi költségvetés többletbevételei terhére.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a polgármester részére egy havi jutalom biztosítására
452 e Ft pótelőirányzat engedélyezését.
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:
64/2014.(XII.1.) PBH.
Polgármester jutalmazására
pótelőirányzat biztosításáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy Patkós Zsolt polgármester a 2014. évben végzett munkája
elismeréseként 2014. decemberében plusz egy havi illetményének megfelelő jutalomban
részesüljön.
2. A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek bruttó 452.000,-Ft pótelőirányzat
biztosítását a 2014. évi költségvetés többletbevételei terhére.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
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B) Verseskötet kiadásának támogatásáról
Patkós Zsolt polgármester
Lajkó Gábor jászszentlászlói lakos azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy
óvodás gyermekeknek és kisiskolásoknak szóló verses kötete megjelenését támogassa. A mű
500 példányban fog megjelenni, melynek költsége 700 e Ft, amelyben jelentős része már
rendelkezésre áll, de még 150.000,-Ft hiányzik. Ehhez kér segítséget.
Elmondta, hogy számos alapítványi és egyéb támogatást kérő megkeresés érkezik, amelyeket
saját bevétele terhére meg szokott oldani.
Hachbold Gábor biz. tag
Volt már ilyen, hogy más településen lakót támogatott az önkormányzat?
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat más településen lakót még nem támogatott. Egyéni képviselői hozzájárulás
volt.
Tóth Mátyás elnök
Tavaly Pál Sándor helyi lakos könyvének megjelenését támogattuk. Milyen forrásból történt a
támogatás?
Patkós Zsolt polgármester
Részben az önkormányzat is támogatta, részben a képviselők a tiszteletdíjukból ajánlottak fel
e célra.
Tóth Mátyás elnök
Javasolta, hogyha a képviselők szeretnék, akkor saját forrásból támogathatják a verses kötet
megjelenését. Az önkormányzati forrásból történő támogatást nem javasolja.
Szavazásra kérte a bizottság tagjait.
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:
65/2014.(XII.1.) PBH.
Verses kötet megjelenésének támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a
képviselő-testületnek Lajkó Gábor jászszentlászlói lakos verses kötetének megjelenésének
támogatását Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
C) Mongol haiku című könyv kiadásának támogatásáról
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Mongol testvértelepülése is van Szanknak. Szeretnének megjelentetni egy verses könyvet
Mongol haiku címmel. A könyv több nyelven íródna, az illusztrációkat Gy. Szabó Béla
tanítványa Pápai Éva készíti el, akinek már volt kiállítása Szankon. Az önkormányzattól
szeretnének ehhez támogatást kérni.
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Patkós Zsolt polgármester
Javasolja, hogy az önkormányzat 100 ezer forinttal támogassa a könyv megjelenését. A
testvértelepülésünkre Mongóliába is eljut majd Szankról ez a könyv, mint egy világútlevél,
olyan lehet számunkra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt a bizottság elnöke szavazásra tette fel a Mongol haiku
című könyv kiadásának 100 e Ft-os támogatását.
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:
66/2014.(XII.1.) PBH.
Mongol haiku című könyv kiadásának támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Mongol haiku című könyv kiadását 100.000,-Ft-tal támogassa a
Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből a többletbevételek terhére.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Tóth Mátyás
biz. elnök

Rékasiné Dr. Oláh Gizella
biz. tag
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