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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2015. június 17-én 13 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Művelődési Ház konferencia terme 
Jelen vannak: Tóth Mátyás elnök 
 Hachbold Gábor 
 Szabó-Mikor Éva 
 Rékasiné Dr. Oláh Gizella és 
 Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tagok 
 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 jegyzőkönyv hitelesítő Szabó-Mikor Éva bizottsági tag legyen. 
 
A bizottság 5 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet  
    módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Előterjesztés Magyarországi Református Egyház részére előfinanszírozás biztosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Előterjesztés számlavezetési díjkompenzáció költségeiről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Előterjesztés VAKÁCIÓ KFT. üzletrész értékesítéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Előterjesztés Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Előterjesztés a Szanki Talentum Alapítvány támogatási kérelméről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Egyéb kérdések 
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NAPIREND 
1. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés. 
Vincze Jánosné jegyző 
Az előterjesztés a közútkezelői hozzájárulás polgármesterre történő átruházásáról szól. 
Javasolta a rendelet-módosítás elfogadását. 
 
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 5 
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
39/2015.(VI.17.) 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 a rendelet-tervezetet 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 rendelet  
    módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés. 
Nagy Klára főtanácsos 
Az előterjesztés részletesen tartalmazza a módosításokat. 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztés 6. oldalán a sportpálya tekecsarnok felújításnál 12 millió forint szerepel. 
Nagy Klára főtanácsos 
A 12 millió forint + ÁFA az épület felújítás költségeit tartalmazza. A beruházások között 
szerepel a paneles tekepálya önrésze. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Több összegről volt szó a tekepályával kapcsolatban, 11,4 millióról, 12 millióról és 1,6 
millióról, ez összeadva nagyon sok. 
Nagy Klára főtanácsos 
Az eredeti költségvetésbe is volt beépítve ebből. 
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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 5 
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
40/2015.(VI.17.) PBH. 
Költségvetési rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a rendelet-tervezetet az előterjesztés 
szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
NAPIREND 
3. Előterjesztés Magyarországi Református Egyház részére előfinanszírozás biztosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés. 
Vincze Jánosné jegyző 
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztést megtárgyalta és a határozatot 
elfogadta. A határozat-tervezet arról szól, hogy önkormányzatunk a 2016. évben esedékes 
támogatásból 154 e Ft-ot 2015. évben átad, megelőlegez a Magyarországi Református Egyház 
részére. Az előfinanszírozásra új hő központ kialakítása miatt van szükség. 
 
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: 
 
41/2015.(VI.17.) PBH. 
TKT részére felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére 
felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint 
fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
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NAPIREND 
4. Előterjesztés számlavezetési díjkompenzáció költségeiről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés. 
Vincze Jánosné jegyző 
A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény vezetője kérte a Társulástól az 
intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak részéről felmerült számlavezetési költség 
megtérítését. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás az előterjesztést megtárgyalta és a 
határozatot elfogadta. Szank esetében 24.700,-Ft biztosításáról van szó. Javasolta a határozat-
tervezet elfogadását. 
 
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: 
 
42/2015.(VI.17.) PBH. 
TKT részére működési célú pénzeszköz átadásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére működési 
célú pénzeszköz átadásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
NAPIREND 
5. Előterjesztés VAKÁCIÓ KFT. üzletrész értékesítéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezetek a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
A határozat-tervezeteket írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés. 
Vincze Jánosné jegyző 
Önkormányzatunk korábban is felajánlotta értékesítésre a VAKÁCIÓ KFT-ben lévő 
üzletrészét, utoljára 2014-ben 1.000,-Ft-ért. Ez azonban nem felel meg a 
vagyonrendeletünknek, mert névérték alatt nem lehet értékesíteni az önkormányzati vagyont. 
Ezért javasolta a korábbi határozat visszavonását és új határozat elfogadását, amelyben 
névértéken, vagyis 102 e Ft-ért kínáljuk fel a tulajdonostársaknak üzletrészünket. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezeteket.  
 



 7 

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: 
 
43/2015.(VI.17.) PBH. 
VAKÁCIÓ KFT-ben lév ő üzletrész értékesítéséről szóló 
határozat visszavonásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a VAKÁCIÓ KFT-ben lévő üzletrész értékesítéséről szóló 
3/2014.(I.20.) ÖH. sz. határozat visszavonásáról a határozat-tervezetet az előterjesztés szerint 
fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
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: 
 
44/2015.(VI.17.) PBH. 
VAKÁCIÓ KFT-ben lév ő üzletrész értékesítéséről 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a VAKÁCIÓ KFT-ben lévő üzletrész értékesítéséről szóló 
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
NAPIREND 
6. Előterjesztés Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés. 
Vincze Jánosné jegyző 
A rendőrség használaton kívüli szolgálati gépjárművének javítási költségei fedezéséről szól a 
határozat-tervezet. Javítás után a gépjárművet kizárólag a szanki rendőrök használhatják. 
Hachbold Gábor biz. tag 
Az üzemanyagot ki állja majd? 
Vincze Jánosné jegyző 
A rendőrség fizeti, ő a tulajdonosa és üzemeltetője a gépkocsinak. 
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Tóth Mátyás elnök 
A rendőrségnek nincs pénze megjavíttatni, akkor biztos, hogy a további javítási költségeket is 
az önkormányzatnak kell fedeznie. 
Varga Ferencné alpolgármester 
A fenntartási költségek a továbbiakban nem a szanki önkormányzatot terhelik. 
 
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: 
 
45/2015.(VI.17.) PBH. 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-f őkapitányság támogatásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásáról szóló 
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
NAPIREND 
7. Előterjesztés a Szanki Talentum Alapítvány támogatási kérelméről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
A kérelmet írásban mindenki megkapta. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Javasolta az alapítvány támogatását. 
Tóth Mátyás képviselő 
Mennyi támogatást kaptak eddig? 
Nagy Klára főtanácsos 
150.000,-Ft-ot. 
Szabó-Mikor Éva biz. tag 
Adminisztrációs hiba miatt nem kaphatták meg az SZJA 1 %-át sem, nagy szükségük van a 
támogatásra a kérelemben leírt célok megvalósításához. 
Tóth Mátyás elnök 
Javasolta a kérelem támogatását. Kérte a határozat megfogalmazását. 
Vincze Jánosné jegyző 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szanki Talentum Alapítvány 
kérését támogassa, 2015-ben a tanulók jutalmazására és sporteszközök vásárlására 150.000,-
Ft egyszeri támogatást biztosítson. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte fel a bizottságot. 
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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: 
 
46/2015.(VI.17.) PBH. 
Szanki Talentum Alapítvány támogatásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Szanki Talentum Alapítvány kérelmét támogassa, 2015-ben a 
tanulók jutalmazására és sporteszközök vásárlására 150.000,-Ft egyszeri támogatást 
biztosítson. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
 
NAPIREND 
8. Egyéb kérdések 
 
Nem volt. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 13 óra 40 perckor bezárta az ülést. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Tóth Mátyás Szabó-Mikor Éva 
 elnök biz. tag 
 
 


