SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
14/1/2015.

JEGYZŐKÖNYV
a bizottság 2015. december 21-én
megtartott rendkívüli üléséről

Határozatok száma: 94, 97.

1

TARTALOMJEGYZÉK

94/2015.(XII.21.) PBH.
Zárt ülés elrendeléséről

4. oldal

97/2015.(XII.21.) PBH.
Polgármester jutalmazásáról

4. oldal
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2015. december 21-én 8 órakor megtartott rendkívüli 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
Mucsi László képviselő
Vincze Jánosné jegyző
Karó Zoltánné 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 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 meghívó szerinti napirendet.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés ingatlanok és kutak vásárlásáról és értékesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Előterjesztés ingatlanok és kutak vásárlásáról és értékesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Tóth Mátyás elnök
Javasolta, hogy ezt a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a bizottság.
Szavazásra tette fel a napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását.
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:
3

94/2015.(XII.21.) PBH.
Zárt ülés elrendeléséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Mötv. 46. § (2)
bekezdés c) pontja alapján az ingatlanok és kutak vásárlásáról és értékesítéséről szóló
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

NAPIREND
2. Egyéb kérdések
Előterjesztés a polgármester jutalmazásáról
Tóth Mátyás elnök
Javaslatot tett polgármester úr jutalmazására. Javasolta, hogy a képviselő-testület Patkós Zsolt
polgármestert a 2015. évben végzett munkája elismeréseként egy havi illetményének
megfelelő, azaz bruttó 448.726,-Ft jutalomban részesítse. Az önkormányzati 2015. évi
költségvetésébe ez az összeg be volt építve, kifizetése többletforrást nem igényel. Az
önkormányzati dolgozók is megkapták ezt a juttatást.
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 – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
97/2015.(XII.21.) PBH.
Polgármester jutalmazásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a polgármester jutalmazásáról szóló határozat-tervezetet az
előterjesztés szerint fogadja el.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 815 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Tóth Mátyás
elnök

Hachbold Gábor
biz. tag
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