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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2015. március17-én 8 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Tóth Mátyás elnök
Hachbold Gábor
Szabó-Mikor Éva és
Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
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 4 fő jelen van, Rékasiné Dr. Oláh Gizella később érkezik.
Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Hachbold Gábor bizottsági tag legyen.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőjének
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 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés a születési támogatásról szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2014.(XII.2) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés építési telek értékesítésére
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Előterjesztés ingatlan vásárlására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Előterjesztés a vízterhelési díj mértékéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Előterjesztés támogatás iránti kérelemre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
1. Előterjesztés a születési támogatásról szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztés
kiegészítésére.
Vincze Jánosné jegyző
Nem kívánta az írásbeli előterjesztést kiegészíteni.
Sipos-Szabó Ernőné biz. tag
A rendelet mellékletében a kérelem nyomtatvány legalján szerepel, hogy csatolni kell a
jövedelem-igazolásokat, viszont nem kötjük a támogatást jövedelemhez.
Vincze Jánosné jegyző
Véletlenül benne maradt, törölni kell az utolsó mondatot.
Tóth Mátyás elnök
Automatikusan megkapja mindenki a születési támogatást, miért kell kérelmet benyújtani?
Patkós Zsolt polgármester
Mindig kérelmezni kellett.
Szabó-Mikor Éva biz. tag
Csak szankiak kaphatják a támogatást.
Vincze Jánosné jegyző
Az kaphatja meg, aki be van jelentkezve Szankra és életvitelszerűen itt is él. Benyújtja a
kérelmet, majd ez alapján elkészítjük a határozatot a születési támogatásról. Akinek a lakcíme
a szanki szüleinél van, de nem itt él, nem kaphatja meg a támogatást.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelettervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 4
igen szavazattal –tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő
határozatot hozták:
10/2015.(III.17.) PBH.
Születési támogatásról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a születési támogatásról szóló önkormányzati rendeletet az
előterjesztés szerint fogadja el azzal a módosítással, hogy a rendelet mellékletét képező
kérelem nyomtatvány utolsó sorából törölni kell a jövedelemigazolások csatolását.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

Rékasiné Dr. Oláh Gizella megérkezett az ülésre. A jelenlévő bizottsági tagok száma 5
fő.
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NAPIREND
2. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztés
kiegészítésére.
Vincze Jánosné jegyző
Kiemelte, hogy módosítani kellett a rendeletben a szolgáltató megnevezését, valamint 2015.
július 1-jétől az egyedülállóknak lehetőségük lesz 60 literes gyűjtőedény igénybevételére,
ennek Kormányrendeletben meghatározott feltételei lesznek. A rendelet-tervezetet a
Környezetvédelmi Felügyelőség véleményezte, szakmai kifogást nem emelt.
Varga Ferencné alpolgármester
Javasolta, hogy legyen benne az újságban, hogy 60 literes gyűjtőedényt is igénybe lehet
venni.
Vincze Jánosné jegyző
Majd beletesszük, még erre nincs lehetőség, július 1-jén lép hatályba.
Patkós Zsolt polgármester
Szankon a lakosság 90 %-a 80 literes kukára kötött szerződést a hulladékszállítás kezdetekor,
más településen kötelezővé tették a nagyobb kuka használatát, a képviselő-testület ezt a
kötelezést Szankon nem tette bele a rendeletbe, ezért még most is használhatják a lakosok a
80 literes edényeket, és ennyiért kell fizetni, nem többért.
Vincze Jánosné jegyző
Aki majd kisebb kukát szeretne, annak azt be kell szereznie.
Patkós Zsolt polgármester
Ez mindenkinek a saját költsége lesz, amely egyszeri kiadás, egy év alatt megtérül.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelettervezetet.
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:
11/2015.(III.17.) PBH.
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek,
hogy
a
helyi
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról
szóló7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról az önkormányzati rendeletet az
előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
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NAPIREND
3. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést mindenki megkapta az ülésen. Olvasási szünetet rendelt el.
Patkós Zsolt polgármester
Az Ízek Háza bérbeadásáról szól a bérleti szerződés és a megállapodás. A bérleti szerződés
egy évre szól, ez idő alatt kb. 5 millió forintot spórol meg az önkormányzat.
Varga Ferencné alpolgármester
Az alkalmazottal mi lesz?
Patkós Zsolt polgármester
Meg kell szüntetni az önkormányzatnál a foglalkoztatási jogviszonyát. Úgy tudjuk, hogy 1
vagy 2 főt a vállalkozó foglalkoztat.
A megállapodásnak nem része a csoki üzem, arra külön megállapodásunk van, a két
vállalkozás egymás mellett fog működni, egy épületben, de egymástól teljesen függetlenül.
Kiemelte, hogy a vállalkozó vállalja a pályázati projekt fenntartását. Lehetővé teszi, hogy a
helyi iskola, óvoda, nyugdíjas egyesület, önkormányzat változatlan formában használja az
ingatlant rendezvényeihez, a helyi ízeket továbbra is el lehessen ott készíteni. Együttműködik
a művelődési házzal, továbbra is lehet PI vizet kapni, a helyi obszervatóriumot működteti. A
vállalkozó tud borvacsorát, egyéb rendezvényeket szervezni. Eddig ez probléma volt, hiszen
nem árusíthattunk alkoholt, a vendégek azonban igényelték volna.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
A csoki üzemnek van külön bejárata, le lehet választani a közműveket?
Patkós Zsolt polgármester
Külön mérőórák vannak és külön bejárat. A bejáratokhoz külön kódot kap mindenki.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
A pályázatnál a bérbeadás nem okoz gondot?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, a vállalkozó működteti tovább.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Javasolta írásba foglalását, hogy a programok egyeztetése hogyan valósul meg.
Patkós Zsolt polgármester
Az éves programok nagy részét már tudjuk, egyeztetni fogunk a művelődési ház vezetőjével.
Szabó-Mikor Éva biz. tag
A lakosságot is tájékoztatni kell arról, hogy milyen módon vehetik bérbe az épületet, kihez
kell fordulniuk, mert hamarosan jönnek a ballagások, lehet rá igény.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
A programtervet írásban rögzíteni kell a félreértések elkerülése végett.
Varga Ferencné alpolgármester
Az önkormányzat rendezvényeihez tartozik a fafaragó tábor és a nyári tábor is?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, önköltségi áron fogja biztosítani az étkezést az önkormányzat részére a vállalkozó erre a
rendezvényre.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Közös a mosdó, vagy van külön? Írjuk le a mosdó, kézmosó használatát, takarítását,
készletekkel való feltöltését.
Vincze Jánosné jegyző
A mosdóhasználat közös.
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Patkós Zsolt polgármester
Ezzel kiegészítjük a megállapodást.
Sipos-Szabó Ernőné biz. tag
A bérlőnek 30 napos felmondási idő van biztosítva, nekünk nem?
Patkós Zsolt polgármester
Kivesszük a bérlő szót.
Varga Ferencné alpolgármester
A nyitvatartási idő a művelődési háznál benne volt a szerződésbe, itt nincs benne.
Patkós Zsolt polgármester
A művelődési háznak más az üzemeltetője, ő előre leadta.
Vincze Jánosné jegyző
A vállalkozó a nyitvatartási időt a működési engedély kérelemben fogja közölni.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Milyen biztosítása van az önkormányzatnak arra az épületre?
Nagy Klára főtanácsos
Van rá kötve vagyonbiztosítás.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Pontosítani kell a biztosítóval, hogy az Ízek Házát bérlő üzemelteti.
Tóth Mátyás elnök
Az önkormányzat, óvodások, iskolások, nyugdíjasok rendezvényeihez nem számolhat fel
többletköltséget a vállalkozó, ezt a 2.150 e Ft+ÁFA-ból biztosítja, amelyet az önkormányzat
fizet neki?
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Javasolta a megállapodás végére ennek pontos belefoglalását.
Patkós Zsolt polgármester
Beleírjuk utolsó pontba, hogy az önkormányzat, iskola, óvoda, nyugdíjas klub
rendezvényeinek megvalósítására többletköltséget nem számolhat fel.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
A 2.150 e Ft fizetése mikor esedékes?
Patkós Zsolt polgármester
Beleírjuk, hogy április 30-ig és október 15-ig két egyenlő részletben.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet a kiegészítésekkel együtt.
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:
12/2015.(III.17.) PBH.
Ízek Háza bérbeadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az Ízek Háza bérbeadásáról szóló határozat-tervezet az
előterjesztés szerint fogadja el azzal, hogy
- a bérleti szerződésben 30 napos felmondási időnél a bérlő szót törölni kell
- a megállapodást ki kell egészíteni a mosdó használat szabályaival; továbbá azzal, hogy az
önkormányzat, iskola, óvoda, nyugdíjas klub rendezvényeinek megvalósítására
többletköltséget nem számolhat fel; valamint a 2.150 e Ft-ot az önkormányzat két
egyenlő részletben, április 30-ig és október 15-ig fizeti meg.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
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NAPIREND
4. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2014.(XII.2) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztés
kiegészítésére.
Vincze Jánosné jegyző
Az SZMSZ módosítását a jogszabályoknak történő megfelelés indokolja. Kiemelte a
személyes érintettség bejelentésének elmulasztásával kapcsolatos rendelkezést, valamint meg
kell határozni a név szerinti szavazás elrendelésének eseteit. Rögzíteni kellett a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés főbb szabályait, azonban a rendeletnek
nem lehet melléklete az együttműködési megállapodás. Több rendelkezést hatályon kívül
kellett helyezni.
Varga Ferencné alpolgármester
Van arra lehetőség, hogy a kisebbségi önkormányzat munkájára rálássunk?
Vincze Jánosné jegyző
Költségvetésük az önkormányzati költségvetés része. Üléseik nyíltak, bárki részt vehet.
Évente egyszer kötelező közmeghallgatást tartaniuk, felhívjuk az elnök figyelmét, hogy arra a
képviselőket is hívja meg. Kicsi a költségvetésük, kevés a lehetőségük. Ebben az évben
karácsony és mikulás ünnepségeket terveznek.
Varga Ferencné alpolgármester
Lehet a munkájukról rövid beszámolót kérni?
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Beszámolót nem lehet kérni, de tájékoztatást igen.
Varga Ferencné alpolgármester
Arra kíváncsi, hogy a bűnmegelőzés, közbiztonság, gyermekek iskolába járatása ügyében
milyen intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az együttműködés jó irányba menjen.
Vincze Jánosné jegyző
Már nem arról van szó, mint régen, hogy a nemzetiségi önkormányzat az egész kisebbséget
képviseli. A népszámláláskor 85 személy vallotta magát romának. Ebből 33-an
regisztráltatták magukat a nemzetiségi névjegyzékbe, egy csak ők választhattak. Tehát a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatottsága 33 főre szűkült. Tájékoztatót lehet tőlük
kérni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelettervezetet.
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:
13/2015.(III.17.) PBH.
Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet 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
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NAPIREND
5. Előterjesztés építési telek értékesítésére
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
Ingatlan vásárlási kérelem érkezett önkormányzatunkhoz. Móricgáti építési telek értékesítését
javasolta nettó 100 e Ft-os áron, amelynek a szanki önkormányzat a tulajdonosa. Adó- és
értékbizonyítványt kértünk a jászszentlászlói önkormányzattól, amely szerint az ingatlan
értéke nettó 100 e Ft. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
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:
14/2015.(III.17.) PBH.
Móricgát 1069 hrsz. alatt lévő
építési telek értékesítéséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Móricgát 1069 hrsz. alatt lévő építési telek értékesítéséről szóló
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

NAPIREND
6. Előterjesztés ingatlan vásárlására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Megkérdezte polgármester urat, hogy van-e kiegészítése.
Patkós Zsolt polgármester
Nem kívánta az előterjesztést kiegészíteni.
Szabó-Mikor Éva biz. tag
Végül miért az Arany János utcai ingatlanra esett a választás? Volt többféle elgondolás is. A
Szép utca 2. szám alatti ingatlan nagyon szép gondolat volt.
Patkós Zsolt polgármester
A Szép utca 2. szám alatti ingatlant az önkormányzat 2019-ig bérbe adta. Tájházra szükség
van. A volt csendőrlaktanya is jó gondolat. Alkalmas kiállítóteret szeretne a nyár elejére, ez az
ingatlan alkalmas lenne.
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Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Az utcáról megnézte, aggálya, hogy alapja nincs, nádtetős, hullámpalával fedve, jó lenne, ha
szakértő megnézné, felvizesedik-e, ha új tető kellene rá, alá kell falazni, jelentős költsége lesz,
meg kell fontolni, hogy beleférünk-e az e célra tervezett összegbe. Járt valaki benne?
Megnézték belülről?
Patkós Zsolt polgármester
Nem járt benne. A tulajdonos nem jön el Olaszországból, csak ha konkrét a vételi szándék és
az adásvételi szerződés aláírására is sor kerülhet egyúttal.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Kívülről benézve nagyon romos állapotban van. Azt megtehetné a tulajdonos, hogy teljes
körű meghatalmazást ad ügyvédeknek, nem kell idejönnie személyesen. Látatlanul ne
kötelezzük el magunkat.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta a napirendről történő levételt. Lehetőséget kérünk arra, hogy megnézhessük
belülről.
Tóth Mátyás elnök
Szavazásra tette fel az ingatlanvásárlás napirendről történő levételét.
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag levette napirendről az ingatlan
vásárlásáról szóló napirendi pontot.

NAPIREND
7. Előterjesztés a vízterhelési díj mértékéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. A vízterhelési díj jogszabályon alapuló,
kötelező, eddig is ennyi volt.
Patkós Zsolt polgármester
Igen, ez így van. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
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:
15/2015.(III.17.) PBH.
Vízterhelési díjról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a vízterhelési díjról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés
szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
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NAPIREND
8. Előterjesztés támogatás iránti kérelemre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. A Református Egyház részére 35 e Ft támogatás
nyújtásáról van szó hittanos tábor megszervezéséhez. Megkérdezte, hogy van-e az
előterjesztéshez kiegészítés.
Patkós Zsolt polgármester
Nem kívánta kiegészíteni az előterjesztést. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
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:
16/2015.(III.17.) PBH.
Református Egyházközség
támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Református Egyházközség támogatásáról szóló határozattervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

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

K. m. f.

Tóth Mátyás
biz. elnök

Hachbold Gábor
biz. tag
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