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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2015. február 26-án 8 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: Tóth Mátyás elnök 
 Hachbold Gábor 
 Szabó-Mikor Éva 
 Rékasiné Dr. Oláh Gizella és 
 Sipos-Szabó Ernőné 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 az 5 fő 
bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van.  
 
Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet az elnök mellett Szabó-Mikor Éva bizottsági tag írja alá. 
 
A bizottság 5 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Előterjesztés a települési támogatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati  
    rendeletre 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Egyéb kérdések 
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NAPIREND  
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy az írásbeli előterjesztéshez van-e 
kiegészítés. 
Nagy Klára főtanácsos 
A 2014. évi végleges teljesítési adatok alapján készült el a rendelet-módosítás. Ez szükséges 
ahhoz, hogy az éves beszámolót elkészíthessük. Külön előterjesztést készített az 
önkormányzatra és a polgármesteri hivatalra vonatkozóan. A változások adatai egy rendeletbe 
vannak foglalva. 
Sipos-Szabó Ernőné biz. tag 
Az előterjesztés a változásokat mutatja. 
Nagy Klára főtanácsos 
A változásokat mutatja be a részletes előterjesztés, rendező tételeket tartalmaz, ahol a 
végösszeg nem változik, csak az összeg felosztása látszik, hogy konkrétan milyen feladatra 
milyen összegű előirányzat került. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 4 
igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
5/2015.(II.26.) PBH. 
2014. évi költségvetés módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
11/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról az önkormányzati rendeletet az 
előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
NAPIREND  
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az írásbeli előterjesztést a bizottság megkapta. Megkérte Patkós Zsolt polgármester urat, 
amennyiben van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztés részletes, a 2015. évi költségvetés adatait szóban nem kívánta kiegészíteni. 
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Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag 
A 15. oldalon szerepel tájház vásárlására előirányzat, ez mire vonatkozik? Ipari park 
kialakítására földvásárlás, ezzel kapcsolatban mi az elképzelés? Itt szerepel a Kistérségi Start 
mintaprogram Mezőgazdasági Termelés méhcsaládok és méhészeti eszközök vásárlása, erről 
szeretne bővebb tájékoztatást kérni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Március 1-jétől indul a Kistérségi Start Mintaprogram. E program segítségével indítanánk el a 
méhészkedést, részben ebből tudjuk finanszírozni 10 méhcsalád vásárlását és a szükséges 
eszközöket. 5 fő közmunkaprogramban dolgozót Zsándorkity Tibor segíti vezetőként a 
méhcsaládok gondozásához szükséges szaktudás elsajátításában. A program keretében az 
összes szükséges munkafolyamatot megtanulják. A megtermelt mézet az önkormányzat 
használja fel. Ha megfelelő szaktudást szereznek, akkor a későbbiekben létesíthetnek saját 
méhészetet és a megélhetésüket ezzel biztosíthatják, vagy kiegészíthetik.  
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag 
Az állattartásnak a méhészkedés a legigényesebb, legérzékenyebb ága. Nagy odafigyelést és 
gondoskodást igényel, vannak olyan munkák, amelyet egy adott napon belül el kell végezni, 
mert ha egy napot is tolódik, tönkremegy minden. 
Patkós Zsolt polgármester 
5 ember tartozik 1 ember felügyelete alá. Nekik csak ez lesz a dolguk, hogy ezzel 
foglalkozzanak, hogy megtanulják. 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag 
Gyakran előfordul kaptárok, méhcsaládok lopása. Hol lenne a méhészet helye? 
Patkós Zsolt polgármester 
Vásároltunk tavaly vadkamerát, a megfelelő védelemről gondoskodni fogunk. 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag 
A méhészkedéshez szükséges eszközök, például a pörgető elég drágák, nagyobb beruházást 
igényel az eszközök beszerzése. Aggálya, hogy nagyon oda kell figyelni a méhekre, nem 
egyszerű feladat. Zsándorkity Tibor milyen formában vállalja ezt? 
Patkós Zsolt polgármester 
Közfoglalkoztatott az önkormányzatnál. 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag 
Sok szerencsét kívánt a méhészkedéshez. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájház céljára a századelőn meglévő autentikus házat szeretnénk vásárolni. Van ilyen 
településünkön, az olasz tulajdonossal felvettük a kapcsolatot, árajánlatot kértünk. 
Ipari park kialakítása céljára földet szeretnénk vásárolni, a tulajdonossal levelezünk. Kb. 3-4 
millió közötti áron közel 3 ha-os területről van szó a Szank-Jászszentlászló közötti út mellett. 
A tervezett összeg nem lesz elegendő. A terület megvásárlása az első feladat, utána ipari 
területté kell nyilvánítani, a közműveket oda kell vinni. 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag 
A Hungaricum pályázatból hol épülne meg a fedett szín és mire használjuk? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az Ízek Háza udvarán keresztirányban készülne el a szín, itt kerülnek bemutatásra azok a 
hungarikumok, helyi értékek, amelyeket az Értéktár Bizottság a védendő termékek közé 
felvett. 
Szabó-Mikor Éva biz. tag 
Napelem milyen intézményekre kerül? 
Patkós Zsolt polgármester 
Négy önkormányzati épületre pályázunk napelemekre: Polgármesteri Hivatal, Közösségi Ház, 
Gondozási Központ és Művelődési Ház. 
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Varga Ferencné alpolgármester 
Szerepel 2 millió forint járdafelújításra. A Hunyadi utcában a Folberth doktor után következő 
járda is rossz állapotban van, valamint a Takarékszövetkezet melletti épület előtti járdát ki 
kell javítani, mert befelé lejt. Szükséges felmérni, hogy a faluban hol van rossz állapotban a 
járda és folytatni kell a járdák felújítását. 
Patkós Zsolt polgármester 
Folyamatosan szükség van a járdák felújítására. A befelé lejtő járdát kijavítjuk, tavasszal újra 
rakjuk. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 4 
igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
6/2015.(II.26.) PBH. 
2015. évi költségvetésről 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztéshez kapcsolódik a Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezése tárgyú 
határozat-tervezet. 
Vincze Jánosné jegyző 
A stabilitási törvénynek megfelelően Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezéséről 
határozatot kell hozni. Ez kötelező. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5 
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
7/2015.(II.26.) PBH. 
Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezéséről 

 
HATÁROZAT 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezéséről szóló 
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
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Tóthné Horváth Emília megérkezett az ülésre. 
 
NAPIREND  
3. Előterjesztés a települési támogatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati  
    rendeletre 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Felkérte polgármester urat az előterjesztés 
kiegészítésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szociális ellátásokról előzetesen egyeztetett a képviselő-testület. Az elkészült rendelet-
tervezetet a Kormányhivatal törvényességi referensének megküldtük. A konzultáció 
eredményeként a kiküldött rendelet-tervezetben módosításra van szükség. Kérte jegyző 
asszonytól a módosítás ismertetését. 
Vincze Jánosné jegyző 
A rendelet olyan ellátásokat tartalmazhat, amelyek szociális rászorultsághoz kötöttek. A 
születési támogatásnál nincs ilyen feltétel meghatározva, nem felel meg a szociális 
törvénynek, ezért ki kell venni a rendeletből és erről a támogatásról új rendeletet kell alkotni. 
Javítani szükséges még a 9. §-ban az (5) pontot is, mert temetési segély, hanem köztemetés a 
helyes kifejezés. A 9 § címében pedig törölni kell a „pénzbeli” szót, mert az ellátás adható 
természetben is. 
Megkerestük az áramszolgáltatót, senkinek nem adnak felvilágosítást - a jegyzőnek sem - 
arról, hogy kinek milyen összegű tartozása van. Erről hivatalos információnk nincs. Ezért az 
5. § (10) pontja szerint fogalmaztuk bele a rendeletbe, hogy az ellátásban részesülő 
negyedévente köteles bemutatni a közüzemi számlát a hátralék keletkezésének ellenőrzése 
céljából. Előírhatjuk előre fizető mérő felszerelésének kezdeményezését. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A születési támogatásnál nem lehet olyan jövedelmi határokat megszabni, hogy mindenki 
beleférjen, és akkor maradhatna ebben a rendeletben? 
Vincze Jánosné jegyző 
De lehet, ez azzal jár, hogy a kérelemhez csatolni kell a család összes jövedelméről a 
hivatalos igazolást. Nem akarunk kényelmetlen helyzetbe hozni senkit. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Ez érthető. 
Szabó-Mikor Éva biz. tag 
A születési támogatás szép gesztus, ha ebből a rendeletből ki kell venni, akkor más formában 
javasolja, hogy maradjon meg. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az újszülött szülők fele nem jön el az anyák napi ünnepségre és nem szerelik fel a gyermekük 
nevét a Születések fájára. Már a babalátogatáskor írásban előre kellene tudatni, hogy a 
szülőknek az anyák napi ünnepségen feladatuk van, illik ott lenni. 
Hachbold Gábor biz. tag 
A születési támogatást ott kell odaadni az ünnepségen, akkor majd eljönnek. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Jó ötlet. 
Vincze Jánosné jegyző 
Ez nem megoldható, mert a baba születésekor benyújtásra kerül a kérelem, amelyet 30 napon 
belül el kell bírálni, nem lehet összevárni egy évet. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Jó volt az eddigi gyakorlat, amely szerint otthonában köszöntik az újszülöttet az 
önkormányzat nevében. Nem javasolja a változtatást. 
Hachbold Gábor biz. tag 
Visszavonta javaslatát. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendeletet az 
elhangzott módosításokkal együtt.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5 
igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
8/2015.(II.26.) PBH. 
Települési támogatásokról és szociális ellátásokról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el a következő módosításokkal: 

- a 9. § címéből törölni kell a „pénzbeli” szót, 
- a 9. §-ban javítani kell a „temetési segély”-t köztemetésre 
- a születési támogatást törölni kell a rendeletből és mellékletei közül, és erről új 

rendeletet kell alkotni, 
- 5. § (10) pontja helyébe a következő rendelkezést javasolja elfogadni: 

Amennyiben - a védendő fogyasztó státuszú - ellátásban részesülő a szolgáltató jelzése 
alapján fizetési hátralékot halmoz fel, úgy az ellátást folyósító szerv előre fizető mérő 
felszerelésének kezdeményezését írja elő.  Az ellátásban részesülő negyedévente 
köteles bemutatni a közüzemi számlát a hátralék keletkezésének ellenőrzése céljából.  

 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
NAPIREND  
4. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítés. 
Vincze Jánosné jegyző 
Az előterjesztés részletesen tartalmazza a módosításokat és indokolja azok szükségességét. 
Módosítási javaslata az előző döntés értelmében, hogy a 2. sz. mellékletben a polgármester 
átruházott hatáskörei közül ki kell venni a születési támogatást. 
Tóth Mátyás elnök 
Új rendelet alkotása után újra be kell tenni. 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag 
Javasolta, hogy maradjon benne. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
módosítást.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5 
igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
9/2015.(II.26.) PBH. 
Szervezeti és működési szabályzat módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról az önkormányzati rendeletet az 
előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
NAPIREND  
5. Egyéb kérdések 
Nem volt. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 9 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Tóth Mátyás Szabó-Mikor Éva 
 biz. elnök biz. tag 
 


