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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2015. szeptember 30-án 8 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: 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 
Hachbold Gábor biz. tag 
Köszöntötte a megjelenteket. Tóth Mátyás, a bizottság elnöke nem tud részt venni az ülésen, 
ezért megbízta az ülés vezetésével.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
Tóth Mátyás igazoltan van távol. 
 
Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Sipos-Szabó Ernőné 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 az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Előterjesztés VÍZKÖZMŰ KFT-ben lévő üzletrész értékesítéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Előterjesztés kistérségi honlap üzemeltetéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletre 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Előterjesztés talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletre 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
6. Egyéb kérdések 
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NAPIREND 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Hachbold Gábor biz. tag 
Megkérdezte polgármester urat, hogy van-e az írásban kiadott előterjesztéshez kiegészítése. 
Patkós Zsolt polgármester 
Szóbeli kiegészítése nem volt. 
Hachbold Gábor biz. tag 
Kérte a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság tagja szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 4 
igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
49/2015.(IX.30.) 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: Hachbold Gábor biz. tag 
 
 
NAPIREND 
2. Előterjesztés VÍZKÖZMŰ KFT-ben lévő üzletrész értékesítéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Hachbold Gábor biz. tag 
Megkérdezte polgármester urat, hogy van-e az írásban kiadott előterjesztéshez kiegészítése. 
Patkós Zsolt polgármester 
Szóbeli kiegészítése nem volt. 
Hachbold Gábor biz. tag 
Kérte a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket. 
Ez az üzletrész a régi kisteleki cégre vonatkozik? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, a Vízközmű Kft. üzemeltette a vízművünket korábban. A közeljövőben nem lesz ilyen 
feladata, ezért olyan holt tőkéről van szó, amelyet érdemes értékesíteni, ezért javasolta a 
határozat-tervezet elfogadását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság tagja 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 –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
50/2015.(IX.30.) PBH. 
Vízközmű Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Vízközmű Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről szóló 
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Hachbold Gábor biz. tag 
 
 
NAPIREND 
3. Előterjesztés kistérségi honlap üzemeltetéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Hachbold Gábor biz. tag 
Megkérdezte polgármester urat, hogy van-e az írásban kiadott előterjesztéshez kiegészítése. 
Patkós Zsolt polgármester 
Szóbeli kiegészítése nem volt. 
Hachbold Gábor biz. tag 
Kérte a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket. 
Most három hónapra kell befizetni a hozzájárulást, a következő évtől a tagdíjból történik a 
finanszírozás? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság tagja szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 4 
igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
51/2015.(IX.30.) PBH. 
Kistérségi honlap üzemeltetéséről 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a kistérségi honlap üzemeltetéséről szóló határozat-tervezetet az 
előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Hachbold Gábor biz. tag 
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NAPIREND 
4. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletre 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Hachbold Gábor biz. tag 
Megkérdezte polgármester urat, hogy van-e az írásban kiadott előterjesztéshez kiegészítése. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem javasol új adónem bevezetését, mint több más településen mára gyakorlattá vált. Az 
előterjesztés szerint azonban javasolta az iparűzési adómentesség eltörlését. 
Önkormányzatunknak szüksége van bevételre a többletkiadások finanszírozására, amelyek 
ettől az évtől kezdve magasabbak, hiszen több jogcímre nem kaptunk finanszírozást, illetve a 
valós közös teherviselés érdekében is szükséges a mentesség eltörlése. Az állattartók és 
növénytermesztők nagyrészt külterületen élnek. A külterületi utak karbantartására az államtól 
nagyon kevés pénzt kapunk. A saját bevételünk a gépjárműadó és megosztott az iparűzési 
adó, amelyből az elvárt adót elvonja az állam. Jó az iparűzési adóerő képességünk, ezért a 
támogatásoktól elesik településünk. Új adó bevezetését nem javasolja, az iparűzési adót pedig 
fizesse meg mindenki, akinek jövedelme van a településen. Törvényi előírás, hogy 600 ezer 
forintig nem kell adót fizetni, eddig a 600 ezer és 1 millió forint közötti bevételnél volt 
mentesség, ez szűnne most meg, 1 milliós forintot elérő és meghaladó bevétel esetén eddig is 
meg kellett fizetni az iparűzési adót. 
Hachbold Gábor biz. tag 
Hány adózót érint, és mennyi plusz bevétel várható a mentesség eltörlésével? 
Vincze Jánosné jegyző 
Az előzetes hatástanulmány 1. és 2. pontjában szerepel, hogy 108 adózót érint, és várhatóan 
2017. májusában több mint 1 millióval nőne az önkormányzat bevétele és szeptemberben az 
előleg befizetésével ismét 1 millióval. 
Sipos-Szabó Ernőné biz.tag 
A 2016-os évtől lesz a rendelet alkalmazva? 
Vincze Jánosné jegyző 
Igen.  
Kérte a bizottságot, hogy a rendelet-tervezetet bocsássa társadalmi vitára. A képviselő-testület 
a mai ülésén nem tárgyalja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság tagja szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 4 
igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
52/2015.(IX.30.) PBH. 
Helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet  
társadalmi vitára bocsátásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a helyi iparűzési 
adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerinti 
tartalommal társadalmi vitára bocsátotta. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Vincze Jánosné jegyző 
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NAPIREND 
5. Előterjesztés talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletre 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Hachbold Gábor biz. tag 
Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy van-e az írásban kiadott előterjesztéshez kiegészítése. 
Vincze Jánosné jegyző 
Jogszabály írja elő a rendelet megalkotását. A képviselő-testület dönthet a kedvezmények 
eseteiről is. Tulajdonképpen nincs olyan személy, akire ezt a díjat ki lehetne vetni, mert 
akinek vezetékes vize van, rákötött a szennyvízcsatorna-hálózatra.  
Kérte a bizottságot, hogy bocsássa társadalmi vitára a rendelet-tervezetet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság tagja szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 4 
igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
53/2015.(IX.30.) PBH. 
Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet  
társadalmi vitára bocsátásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a talajterhelési 
díjról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerinti 
tartalommal társadalmi vitára bocsátotta. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Vincze Jánosné jegyző 
 
 
NAPIREND 
6. Egyéb kérdések 
Nem volt. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság tagja 9 órakor bezárta az ülést. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Hachbold Gábor Sipos-Szabó Ernőné 
 biz. tag biz. tag 


