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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2014. december 18-án 8 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: Tóth Mátyás elnök 
 Hachbold Gábor és 
 Rékasiné Dr. Oláh Gizella bizottsági tagok 
 Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Tabajdi Gábor képviselő 
 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 Hachbold Gábor 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. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendet. 

 
A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló  
    önkormányzati rendeletre 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

2. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervére 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

3. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND 
1. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló  
    önkormányzati rendeletre 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte főtanácsos asszonyt, hogy van-e 
kiegészítése. 
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Nagy Klára főtanácsos 
Az előterjesztés teljes részletességgel tartalmazza külön-külön az önkormányzatra és a 
polgármesteri hivatalra vonatkozó előirányzat módosításokat. A rendelet-tervezet pedig 
összevontan tartalmazza az előirányzatok módosítását. Kiegészítése nincs, a felmerülő 
kérdésekre válaszol. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A lakásfenntartási támogatás összegére kérdezett rá, hogy miért szerepel negatív előjellel is. 
Nagy Klára főtanácsos 
A segélyekre kapott támogatás az egyéb működési célú pénzeszközök címszó alatt szerepel az 
évi költségvetésben. Év közben a teljesítés arányában kerül a helyére. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Akkor ez egy átfuttatott tétel? 
Nagy Klára főtanácsos 
Igen. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A kamatbevételnél -2700 e Ft szerepel. 
Nagy Klára főtanácsos 
Az önkormányzat pénzösszegeit a jegybanki alapkamat csökkenése miatt nem volt érdemes 
lekötni, mert a kezelési költség és a jutalékok emelkedtek. Ezért a tervezett összeg nem 
realizálódott. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Napi szinten mekkora összeg van az önkormányzat bankszámláján? 
Nagy Klára főtanácsos 
Ez mindig változó, folyamatosak a pénzmozgások. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A 3. oldalon második sorban szerepel 3,5 millió forint nem saját foglalkoztatottnak fizetett 
juttatásként. Mi tartozik ide? 
Nagy Klára főtanácsos 
A munka törvénykönyves dolgozók munkabére, megbízási díjak. Ide tartozik a kártérítési 
összeg, amit a Munkaügyi Bíróság ítélete alapján ki kellett fizetni egy pedagógusnak. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások? 
Nagy Klára főtanácsos 
Az alatta lévő sorral együtt kell nézni, ugyanaz az összeg szerepel pozitív és negatív előjellel 
is. Pluszt nem tartalmaz, átkönyvelésről van szó, több ilyen tétel is van. 
Tabajdi Gábor képviselő 
4. oldal 25. tétel: a védőnői szolgálatnál feltüntetett összegekre kérdezett rá. 
Nagy Klára főtanácsos 
Két védőnői körzet van településünkön. Az egyik körzet álláshelye nincs betöltve, a másik 
körzet védőnője tartósan beteg. A két körzetet megbízási szerződéssel, helyettesítéssel 
láttatjuk el. 
Tabajdi Gábor képviselő 
5. oldal 29. tétel: 910 e Ft szerepel pozitív és negatív előjellel is. 
Nagy Klára főtanácsos 
2014. január 1-jétől megváltozott a könyvelés. Nem volt információ év elején arról, hogy 
melyik személyi juttatást hová kell könyvelni, most kerül helyre. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Ez a Kisbíró szerkesztésének költsége? 
Nagy Klára főtanácsos 
Igen. 
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Tabajdi Gábor képviselő 
Ezzel kapcsolatban van másik tétel is. 
Nagy Klára főtanácsos 
Igen, a nyomdai költség. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A tartalék 5 millió forint. 
Nagy Klára főtanácsos 
Az önkormányzat rendelkezik többletbevételekkel, amely általános tartalékként szerepel, nem 
került a kiadások közé beépítésre. 
Tabajdi Gábor képviselő 
7. oldalon szakmai anyagok beszerzése 1,3 millió forint van feltüntetve. 
Nagy Klára főtanácsos 
Az Ízek Háza vásárlásai kerülnek ide, élelmiszer alapanyagok. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az Ízek Háza működtetése mennyire rentábilis? 
Nagy Klára főtanácsos 
Arra törekszünk, hogy ne legyen veszteséges. Jelenleg kiegyenlítik egymást a bevételek és a 
kiadások. 
Tóth Mátyás elnök 
Az Ízek Háza formailag hogyan működik? 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy erről máskor essen szó, mert nem tartozik a napirendhez. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A rendelet-tervezet 3. oldalán a 13,3 milliós iparűzési adó többletbevétel reális? 
Nagy Klára főtanácsos 
Igen, ezek könyvelt adatok, ezt az összeget már befizették. Az adóalanyok május 31-ig 
számolnak el az iparűzési adóelőlegekkel, akkor lehet pozitív és negatív is az eredmény. Az 
újabb feltöltés határideje december 15-e, ennek még nem látjuk az eredményét.  
Tabajdi Gábor képviselő 
A 4. oldalon lévő egyéb működési bevételek közé mi tartozik? 
Nagy Klára főtanácsos 
Például: igazgatási szolgáltatási díj, értékesítés, fénymásolás, közművelődésben beszedett 
bevételek. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az IPA pályázattal kapcsolatos 3 millió utólagos kifizetés? 
Nagy Klára főtanácsos 
Az IPA pályázat elszámolása megtörtént, az elszámolásban szereplő összegek átadása 
Kishegyes és Móricgát részére szintén megtörtént, ezek a teljesítési adatok. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A rendelet 6. oldalán a dologi kiadások összege 3,5 millióval nőtt. 
Nagy Klára főtanácsos 
Az előzőekben részletesen tárgyalt tételek összegzése, az előterjesztés soronként tartalmazza. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A községháza felújítása teljesen önerőből történt? 
Nagy Klára főtanácsos 
Igen. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A közutak, hidaknál szereplő 2 millió forintos módosítás mire lett fordítva? 
Patkós Zsolt polgármester 
A földutak karbantartására, járdák felújítására.  
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Tabajdi Gábor képviselő 
Az önkormányzati jogalkotás költsége miért nőtt? 
Nagy Klára főtanácsos 
A képviselő-testület előző ülésen hozott döntése alapján a jutalmazásokra fordított összeg. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az önkormányzati segélyek kifizetése milyen forrásból történik? 
Nagy Klára főtanácsos 
Az önkormányzati segélyeket 100 %-ban önkormányzati forrásból finanszírozzuk. Az e célra 
tervezett éves keret elfogyott, és még jelentkezett 44 e Ft-os temetési költség, amelyet 
szükséges volt kifizetni. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A hosszabb időtartamú közmunkaprogramra kérdezett rá. 
Nagy Klára főtanácsos 
A Munkaügyi Központtól szerződésenként, pályázatonként kapjuk a támogatásokat és 
folyamatosan építjük be a költségvetésbe. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az Ízek Háza bevételei nincsenek külön kimutatva? 
Nagy Klára főtanácsos 
Nincsenek. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Milyen földterületet vásárolt az önkormányzat 600 e Ft-ért, és milyen céllal? 
Patkós Zsolt polgármester 
A volt szeméttelep melletti erdő és út területrendezése történt meg, több ingatlantulajdonos 
bevonásával. A valóságos állapotnak, használatnak megfelelően történt a kiigazítás. (Az út 
magántulajdonon volt.) 
Tóth Mátyás elnök 
A 8. oldalon 41. pontban szerepel élelmiszergyártás. 
Nagy Klára főtanácsos 
Az eredeti költségvetésben szerepelt ilyen feladat, próbálkozott az önkormányzat ilyen 
tevékenységgel is munkahelyteremtés céljából. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az élelmiszergyártásból bevétel is keletkezett? 
Nagy Klára főtanácsos 
A bevétel az egyéb működési bevételek között szerepel. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Ha az önkormányzat vállalkozási tevékenységet folytat, hogyan állapítja meg, hogy a 
tevékenység veszteséges vagy nyereséges, ha nincs kimutatva külön soron? 
Nagy Klára főtanácsos 
Most a költségvetési rendelet módosításáról van szó. A zárszámadás fog erre a kérdésre 
választ adni. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Példát szeretne hallani, hogy mi tartozik az élelmiszergyártáshoz. 
Nagy Klára főtanácsos 
Például a konyakmeggy gyártás, az Ízek Házában készült ételek, savanyúság. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Ki koordinálja az élelmiszergyártást? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az Ízek Házában dolgozók. Ez nem tartozik a rendeletmódosításhoz. 
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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 2 
igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett – tartózkodás nélkül – minősített többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
67/2014.(XII.18.) PBH. 
Költségvetés módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
11/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Tóth Mátyás elnök 

 
 
 
NAPIREND 
2. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervére 
    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 írásban kiadott előterjesztést nem kívánta kiegészíteni. Javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
 
 
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 tagok 3 
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a 
következő határozatot hozták: 
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68/2014.(XII.18.) PBH. 
Belső ellenőrzési tervről 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét 
az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Tóth Mátyás elnök 

 
 

 

NAPIREND 
3. Egyéb kérdések 
Nem volt. 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 9 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

 Tóth Mátyás Hachbold Gábor 
 biz. elnök biz. tag 
 
 
 
 


