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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016. január 27-én 8 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: Tóth Mátyás elnök 
 Hachbold Gábor 
 Szabó-Mikor Éva és 
 Rékasiné Dr. Oláh Gizella bizottsági tagok 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Mucsi László képviselő 
 Vincze Jánosné jegyző 
 Nagy Klára főtanácsos 
 Karó Zoltánné jegyzőkönyvvezető 
Tóth Mátyás elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fő 
bizottsági tagból 4 fő jelen van. Sipos-Szabó Ernőné 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 a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendeletre 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Előterjesztés közalkalmazottak és munkavállalók 2016. évi illetménykiegészítésére 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Előterjesztés munkaszervezeti feladatok ellátásához beszerzett tárgyi eszközök átvételéről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásáról  
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Előterjesztés társasházi lakások vételárhátralék visszafizetéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Előterjesztés Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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9. Előterjesztés építőipari munkagép vásárlásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND 
1. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés van-e. 
Vincze Jánosné jegyző 
A kormányzati funkcióknak megfelelően aktualizálni kell a törzskönyvi nyilvántartásba 
bejegyezett adatokat. A Sportpálya és Tekecsarnok elnevezés Zank Vezér Sportszálló és 
Tekecsarnok névre változott. Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 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 – minősített többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
1/2016.(I.27.) 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 szóló rendelet-tervezetet az 
előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
NAPIREND 
2. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendeletre 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés van-e. 
Vincze Jánosné jegyző 
A képviselő-testület a háziorvosi körzetekről 2002-ben már alkotott rendeletet, de az nem volt 
teljes körű, mert csak a háziorvosi körzetekről szólt, ezért azt hatályon kívül kell helyezni. A 
2015-ben hatályba lépett egészségügyi alapellátásról szóló törvénynek meg kell felelni, ezért 
új rendeletre van szükség. A rendelet-tervezetet meg kellett küldeni az országos módszertani 
intézetnek, amely megfelelőnek ítélte. Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 
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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 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – minősített többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
2/2016.(I.27.) PBH. 
Egészségügyi alapellátás körzeteiről 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezetet 
az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
NAPIREND 
3. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta, már korábban szó volt a szakrendelések 
támogatásáról, alpolgármester asszony tájékoztatta a képviselő-testületet a témában a múlt év 
végén tartott megbeszélésről. Tavaly mennyi támogatást adtunk? 
Vincze Jánosné jegyző 
Tavaly kevesebb volt a támogatás. A sürgősségi fogadóhely támogatása később kerül a 
képviselő-testület elé, arra külön előterjesztés készül. 
 
Patkós Zsolt polgármester és Tabajdi Gábor képviselő megérkezett az ülésre. 
 
Több 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: 
 
3/2016.(I.27.) 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 
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NAPIREND 
4. Előterjesztés közalkalmazottak és munkavállalók 2016. évi illetménykiegészítésére 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta, amelyben 5-20 %-os illetménykiegészítésről 
van szó. Mitől függ, hogy ki mennyit fog kapni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előző évi munkateljesítménye alapján határozzuk meg. Aki egy vagy fél éve dolgozik itt, 
nem kap olyan mértékű illetménykiegészítést, mint a sok éve dolgozók. 
Szabó-Mikor Éva biz. tag 
Bejelentette személyes érintettségét, és nem kívánt szavazni. 
Vincze Jánosné jegyző 
Elmondta, hogy ebben az esetben képviselő asszony személyesen nem érintett. 
Szabó Mikor Éva biz. tag 
Ragaszkodott hozzá, a szavazásban nem akart részt venni. 
 
Több 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 3 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
4/2016.(I.27.) PBH. 
Közalkalmazottak és munkavállalók  
2016. évi illetménykiegészítéséről 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a közalkalmazottak és munkavállalók 2016. évi 
illetménykiegészítéséről szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
NAPIREND 
5. Előterjesztés munkaszervezeti feladatok ellátásához beszerzett tárgyi eszközök átvételéről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 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 – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
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5/2016.(I.27.) PBH. 
Munkaszervezeti feladatok ellátásához beszerzett  
tárgyi eszközök átvételéről 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásához beszerzett tárgyi 
eszközök átvételéről szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
NAPIREND 
6. Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásáról  
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Ez a finanszírozás milyen nagyságú? 
Patkós Zsolt polgármester 
Alacsonyabb összegű, mint tavaly. Az OEP finanszírozást a szolgáltató igényli közvetlenül, 
nem az önkormányzatok, ezen kívül önkormányzati kiegészítésre is szükség van minden 
évben, amely lakosságarányos. 
 
Több 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: 
 
6/2016.(I.27.) PBH. 
Központi orvosi ügyeleti szolgálat  
ellátásának finanszírozásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásáról 
szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
NAPIREND 
7. Előterjesztés társasházi lakások vételárhátralék visszafizetéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt. 
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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: 
 
7/2016.(I.27.) PBH. 
Társasházi lakások vételárhátralék visszafizetéséről 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a társasházi lakások vételárhátralék visszafizetéséről szóló 
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
NAPIREND 
8. Előterjesztés Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
A határozat-tervezetet írásban mindenki megkapta. Tavaly is kaptak támogatást? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, amikor eljönnek Szankra előadást tartani, akkor ilyen módon járul hozzá az 
önkormányzat a működésükhöz. Most ismét lesz előadásuk a művelődési házban. 
 
Több 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: 
 
8/2016.(I.27.) PBH. 
Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület támogatásáról szóló 
határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
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NAPIREND 
9. Előterjesztés építőipari munkagép vásárlásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás elnök 
A határozat-tervezetet írásban mindenki megkapta. Milyen jellegű munkagép vásárlásáról van 
szó? 
Patkós Zsolt polgármester 
Tavaly is benne volt a költségvetésben olyan munkagép vásárlása, amely alkalmas a dűlőutak 
mentén padkarendezés és vízelvezetés munkálatok elvégzésére. Tavaly nem sikerült 
beszerezni. Még nem tudjuk a típusát meghatározni, folyamatosan keressük, figyeljük a 
hirdetéseket. Egy ilyen gép új ára 20-30-40 millió forint körül van, maximum 9 millió forintot 
szeretnénk rá költeni. 
Tóth Mátyás elnök 
Ez tolólapos markoló? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen. 
Mucsi László képviselő 
Van lehetőség erre külső anyagi forrás igénybevételére? 
Patkós Zsolt polgármester 
Tavaly év végén kaptunk plusz állami támogatást, abból fedezzük. 
Mucsi László képviselő 
Szakszerű üzemeltetése hogyan történik majd? 
Patkós Zsolt polgármester 
Fel kell vennünk 1 főt. 
Tóth Mátyás elnök 
Ebben az esetben más önkormányzatnak is akarunk bérmunkát vállalni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Jelenleg nem, az első időben elég dolga lesz a település közigazgatási területén belül is. 
 
Több 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: 
 
9/2016.(I.27.) PBH. 
Építőipari munkagép vásárlásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az építőipari munkagép vásárlásáról szóló határozat-tervezetet az 
előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
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NAPIREND 
10. Egyéb kérdések 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A Rákóczi Szövetség minden évben támogatást kérő levéllel keresi meg önkormányzatunkat. 
A korábbi években a képviselők egyénileg támogatták a Szövetséget céljai megvalósításában. 
Javasolta, hogy ebben az évben az önkormányzat költségvetésében 50 ezer forint támogatás 
kerüljön megtervezésre a Rákóczi Szövetség részére. 
 
A bizottság egyetértett a támogatási javaslattal. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a Rákóczi Szövetség 50 
ezer forinttal történő támogatását. 
 
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: 
 
10/2016.(I.27.) PBH. 
Rákóczi Szövetség támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a 2016. évi költségvetésében 50.000,-Ft-tal támogassa a Rákóczi 
Szövetséget. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 830 órakor bezárta az ülést. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Tóth Mátyás Hachbold Gábor 
 elnök biz. tag 
 


