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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2015. december 2-án 15 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Tóth Mátyás elnök
Hachbold Gábor
Szabó-Mikor Éva és
Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tagok
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 előre jelezte távolmaradását az
ülésről.
Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Szabó-Mikor Éva 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 azzal a módosítással, hogy jegyző asszony kérésére a Magyar Államkincstár tegnap
érkezett állásfoglalása miatt a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról szóló előterjesztést le kell venni napirendről. Más javaslat nem hangzott el.
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a módosított napirendet.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálásáról (zárt ülés)
Előadó: Tóth Mátyás elnök
2. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati
rendeletre
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
3. Előterjesztés a polgármester idegennyelv-tudási pótlékára
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervére
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
5. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálásáról (zárt ülés)
Előadó: Tóth Mátyás elnök
Ezt a napirendet a bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen
tárgyalta.
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Megérkezett az ülésre Patkós Zsolt polgármester, Varga Ferencné alpolgármester,
Vincze Jánosné jegyző és Nagy Klára főtanácsos.
NAPIREND
2. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati
rendeletre
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéshez szóbeli
kiegészítés.
Szóbeli kiegészítés nem volt.
Tóth Mátyás elnök
A rendelet-tervezetben javasolt 20 % mértékű illetménykiegészítést eddig is megkapták a
dolgozók.
Patkós Zsolt polgármester
Nem mindenki. A jelenlegi köztisztviselői illetményalapot (38.650,-Ft) 2008. január 1-jén
fogadták el, azóta (8 éve) nem változott. Vannak olyan sok éve dolgozó kollégák, akik
illetménykiegészítésre jogosultak, mert nem éri el a bérük a minimálbért.
Szabó-Mikor Éva biz. tag
Nem csak a köztisztviselőknél ez a helyzet, ugyanez vonatkozik a közalkalmazottakra is. A
pedagógusok kaptak béremelést, de a könyvtáros nem.
Varga Ferencné alpolgármester
A pedagógusok kaptak béremelést, de nem kaptak a dajkák sem.
Patkós Zsolt polgármester
Vizsgáljuk felül a felvetett könyvtárosi bért és a többi közalkalmazott bérét is.
Vincze Jánosné jegyző
Ez a rendelet csak a köztisztviselőkre vonatkozik.
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 –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – minősített többséggel a következő
határozatot hozták:
91/2015.(XII.2.) PBH.
Közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről
szóló önkormányzati rendeletről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről szóló
önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
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NAPIREND
3. Előterjesztés a polgármester idegennyelv-tudási pótlékára
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéshez szóbeli
kiegészítés.
Vincze Jánosné jegyző
Az előterjesztésben leírta, hogy most már a polgármesteri jogviszonyra is alkalmazni kell a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt. Az idegennyelv-tudási pótlék a polgármesternek
és az alpolgármester alanyi jogon jár, ha rendelkeznek államilag elismert nyelvvizsga
bizonyítvánnyal.
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:
92/2015.(XII.2.) PBH.
Polgármester idegennyelv-tudási pótlékáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a polgármester idegennyelv-tudási pótlékáról szóló határozattervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

NAPIREND
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervére
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéshez szóbeli
kiegészítés.
Szóbeli kiegészítés nem volt.

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:
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93/2015.(XII.2.) PBH.
Belső ellenőrzési tervről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét
az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

NAPIREND
5. Egyéb kérdések
Nem volt.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 16 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Tóth Mátyás
elnök

Szabó-Mikor Éva
biz. tag
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