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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2015. május 26-án 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
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 4 fő jelen van. Rékasiné Dr. Oláh Gizella igazoltan van távol.
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. Beszámoló önkormányzat által 2014. évben államháztartáson kívül és államháztartáson
belül adott támogatások elszámolásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Előterjesztés óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Egyéb kérdések
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NAPIREND
1. Beszámoló önkormányzat által 2014. évben államháztartáson kívül és államháztartáson
belül adott támogatások elszámolásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
A bizottság az írásbeli beszámolót megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés van-e.
Nem volt szóbeli kiegészítés.
Sipos-Szabó Ernőné biz. tag
A beszámoló első oldalán a táblázatban az összesen sorban 2.100 e Ft szerepel, a sorokat
összeadva viszont csak 1.550 e Ft jön ki.
Vincze Jánosné jegyző
A Szanki Polgárőr Egyesület 150.000,-Ft támogatást kapott, az Olajbányász Sportegyesület
pedig 1.500.000,-Ft-ot. Ezt a két összeget javítani kell a beszámolóban szereplő táblázatban,
így összesen 2.100.000,-Ft a támogatás.
Nagy Klára főtanácsos
Az adott támogatások a zárszámadás 6. sz. táblázatában részletezve vannak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 4
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
33/2015.(V.26.) PBH.
Támogatások elszámolásáról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat által 2014. évben
államháztartáson kívül és államháztartáson belül adott támogatások elszámolásáról szóló
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

NAPIREND
2. Beszámoló az önkormányzat 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
A bizottság az írásbeli beszámolót megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés van-e.
Nem volt szóbeli kiegészítés.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
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A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 4
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
34/2015.(V.26.) PBH.
Belső ellenőrzésről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
szóló éves ellenőrzési jelenést az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

NAPIREND
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
A bizottság az írásbeli előterjesztést megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés van-e.
Nem volt szóbeli kiegészítés.
Megkérdezte, hogy az előterjesztés 12. oldalán 41. sorban feltüntetett élelmiszergyártás mit
takar?
Nagy Klára főtanácsos
Ezen a feladaton került tervezésre az Ízek Háza helyi termék előállítása, például lángos,
lekvárok, csicsóka.
Tóth Mátyás elnök
Az Ízek Háza bevétele hol van feltüntetve?
Nagy Klára főtanácsos
Része az egyéb bevételeknek.
Tabajdi Gábor képviselő
Mennyi bevétel jött ebből vissza?
Nagy Klára főtanácsos
Az önkormányzat az alaptevékenységek között végezte az Ízek Háza üzemeltetését, nem
került külön könyvelésre.
Tabajdi Gábor képviselő
A termékek eladásáról biztosan vannak számlák.
Nagy Klára főtanácsos
Eleinte számlák kerültek kiállításra, majd pénztárgépet szereztünk be, ki lehet gyűjteni a többi
bizonylat körül, ha ezt kérik.
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 3
igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a
következő határozatot hozták:
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35/2015.(V.26.) PBH.
Zárszámadásról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

NAPIREND
4. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
A bizottság az írásbeli előterjesztést megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés van-e.
Nem volt szóbeli kiegészítés.
Elmondta, hogy az Ízek Háza működtetésére a 33. és 34. pontban 8,7 millió és 1,9 millió
forint szerepel, amikor külső vállalkozónak bérbe adtuk, akkor arról volt szó, hogy ezek az
összegek kikerülnek a költségvetésből.
Nagy Klára főtanácsos
Ez a rendeletmódosítás nem pénzügyi, kizárólag arról szól, hogy a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatra vonatkozó részek kikerülnek az önkormányzat költségvetéséből a
Kormányhivatal észrevételének megfelelően.
Vincze Jánosné jegyző
Ez a rendeletmódosítás jogi, a következő rendeletmódosítás tartalmazza a pénzügyi tételek
módosítását, most a rendeletben szereplő összegek nem változtak.
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:
36/2015.(V.26.) PBH.
Költségvetési rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
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NAPIREND
5. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
A bizottság az írásbeli előterjesztést megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés van-e.
Nem volt szóbeli kiegészítés.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 4
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
37/2015.(V.26.) PBH.
Kiskunfélegyházi Városi Kórház és
Rendelőintézet támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet
támogatásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

NAPIREND
6. Előterjesztés óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat- a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
A bizottság a határozat-tervezetet írásban megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés
van-e.
Patkós Zsolt polgármester
Megjelent a Belügyminisztérium által meghirdetve egy pályázat, amelyben több célterület
került fejlesztési célként meghatározására. Utak, járdák felújítására várhatóan nagyon sokan
fognak pályázni. Sport infrastruktúra fejlesztésére kevesebben. Lehetőséget lát a pályázat
benyújtására. Pályázati forrás ilyen célra nem nagyon van, mivel a teke nem látvány csapat
sportág. Szankon hagyománya van a tekének, NB II-es férfi tekecsapatunk van jelenleg, az
iskolában heti 3 órában gondoskodnak az utánpótlásról. NB I-es előírás a paneles pálya.
Tavasszal még úgy látszott, hogy NB-I-es lehet a csapatunk, sajnos ez nem valósult meg idén,
de jövőre elérhető cél, ehhez pedig alkalmas pályára lesz szükség. A hazai forrásokon kívül
nem nagyon van olyan lehetőség, amelyből a tekepálya panelpályára történő átalakítását
pályázatból meg lehetne tenni. A pályázat benyújtását indokolja az is, hogy legalább 20 évre
megalapoznánk a szanki tekesport jövőjét, éppen úgy, mint amikor megépült a négysávos
tekepálya. Viszonylag magas az önerő, de a pályázati célt csak ebből a forrásból tudjuk
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megvalósítani, sikeres pályázata lehet önkormányzatunknak. Az elmúlt években a tekepálya
átalakítására háromszor pályáztunk BM pályázatra, sajnos eddig nem sikerült nyerni.
Tóth Mátyás elnök
Milyen cég végez ilyen jellegű átalakítást?
Patkós Zsolt polgármester
Egy cégről tudunk az országban, amely panelpályát épít, ez a VILATI. A beruházás magában
foglalja a pályatest, golyó indító-fogadó rész és az automatika teljes cseréjét. Egy sáv
kialakítása 8-10 millió forintba kerül, nálunk 4 sávról van szó.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 4
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
38/2015.(V.26.) PBH.
Tekepálya felújítására pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás támogatásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

NAPIREND
7. Egyéb kérdések
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a bizottságot a várható pályázati kiírásokról. Várhatóan a következő év elején
meg fognak jelenni turisztikai pályázatok. Korábban már pályáztunk a Kiskun emlékhelyre. A
földterület megvásárlása nélkül nincs alapja a turisztikai fejlesztéseknek. Összesen 4 ha-os
terület megvásárlásáról van szó. Felvette a kapcsolatot a terület két tulajdonosával, árajánlatot
kért. Ismertette az ajánlatot. A tárgyalások a megegyezés irányába hajlanak, ha másképp nem
megy, akkor hivatalos úton szükséges a területhez hozzájutni.
Tabajdi Gábor képviselő
Milyen művelési ágú a terület?
Vincze Jánosné jegyző
Az egyik tulajdonos tekintetében szántó, a másik tulajdonos területe szántó, rét és legelő
művelési ágú.
Tóth Mátyás elnök
Van lehetőség a terület kisajátítására is?
Patkós Zsolt polgármester
Igen van, az önkormányzat érdekeire tekintettel. Nem akarunk ezzel élni, a megegyezést
szorgalmazzuk.
Tabajdi Gábor képviselő
Védettséget kapott ez a terület?
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Patkós Zsolt polgármester
Igen, miután megtörtént a régészeti feltárás, az örökségvédelem a terület művelésére
vonatkozóan védő-előírásokat fogalmazott meg, például nem lehet mélyszántást végezni vagy
a területet fásítani.

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

K. m. f.

Tóth Mátyás
elnök

Hachbold Gábor
biz. tag
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