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JEGYZŐKÖNYV
a bizottság 2016. április 21-én
megtartott rendkívüli üléséről

Határozatok száma: 25-26.
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TARTALOMJEGYZÉK

25/2016.(IV.21.) PBH.
Ízek Háza bérbeadásáról

4. oldal

26/2016.(IV.21.) PBH.
Konyha üzemeltetésére bérleti szerződés megkötéséről

5. oldal
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016. április 21-én 8 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Tóth Mátyás elnök
Hachbold Gábor
Szabó-Mikor Éva
Rékasiné Dr. Oláh Gizella és
Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Mucsi László képviselő
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 Hachbold Gábor 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 meghívó szerinti napirendet.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés Ízek Háza bérbeadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés konyha üzemeltetésére bérleti szerződés megkötéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Előterjesztés Ízek Háza bérbeadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Megkérdezte polgármester urat, hogy van-e az írásbeli előterjesztéshez kiegészítése.
Patkós Zsolt polgármester
Kiegészítése 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 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
25/2016.(IV.21.) PBH.
Ízek Háza bérbeadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az Ízek Háza bérbeadásáról szóló határozat-tervezetet az
előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás PB elnök

NAPIREND
2. Előterjesztés konyha üzemeltetésére bérleti szerződés megkötéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Szerződés-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Megkérdezte polgármester urat, hogy van-e kiegészítése.
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztés bérleti szerződés megkötéséről szól, ezáltal a konyha üzemeltetője
határozatlan időre a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolája lenne.
A későbbiekben sor kerül az egyházzal vagyonkezelői szerződés megkötésére is. Erre a bérleti
szerződés megkötésére van szükség ahhoz, hogy a működési engedélyeket meg tudja szerezni
az intézmény.
Tóth Mátyás elnök
A második pontban szereplő dátumra kérdezett rá.
Patkós Zsolt polgármester
A konyhabővítés beruházás támogatási szerződésében vállalt kötelezettség 2016. augusztus
31-én lejár. A vállalt kötelezettséget biztosítani kell, augusztusban a pályázatnak
végellenőrzése lesz.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Azt, hogy más az üzemeltető, a pályázat kezelővel közölni kell?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, tájékoztatni kell őket, ezt eddig is megtettük.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a bérleti szerződéstervezet elfogadását.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
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26/2016.(IV.21.) PBH.
Konyha üzemeltetésére bérleti szerződés megkötéséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a konyha üzemeltetéséről szóló bérleti szerződés-tervezetet az
előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás PB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 8 óra 15 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Tóth Mátyás
elnök

Hachbold Gábor
biz. tag
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