SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
6/2016.

JEGYZŐKÖNYV
a bizottság 2016. május 26-án
megtartott üléséről

Határozatok száma: 27-32.
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TARTALOMJEGYZÉK

27/2016.(V.26.) PBH.
Támogatások elszámolásáról szóló beszámolóról

4. oldal

28/2016.(V.26.) PBH.
Éves belső ellenőri jelentésről

5. oldal

29/2016.(V.26.) PBH.
Zárszámadásról

5. oldal

30/2016.(V.26.) PBH.
Kiskun emlékhely kialakításához ingatlanok vásárlásáról

6. oldal

31/2016.(V.26.) PBH.
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

6. oldal

32/2016.(V.26.) PBH.
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás támogatásáról

8. oldal
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016. május 26-án 8 órakor megtartott 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
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 azzal a módosítással, hogy 6. napirendi pontként az egyéb kérdések előtt az óvodai,
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatásáról szóló előterjesztés
megtárgyalását javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a módosított napirendet.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló az önkormányzat által 2015. évben államháztartáson kívül és államháztartáson
belül adott támogatások elszámolásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés éves belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés Kiskun emlékhely kialakításához ingatlanok vásárlásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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5. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Előterjesztés az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Beszámoló az önkormányzat által 2015. évben államháztartáson kívül és államháztartáson
belül adott támogatások elszámolásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az írásos anyagot a bizottság megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés van-e.
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:
27/2016.(V.26.) PBH.
Támogatások elszámolásáról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat által 2015. évben államháztartáson kívül és
államháztartáson belül adott támogatások elszámolásáról szóló határozat-tervezetet az
előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás PB elnök

NAPIREND
2. Előterjesztés éves belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az írásos anyagot a bizottság megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés van-e.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
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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:
28/2016.(V.26.) PBH.
Éves belső ellenőri jelentésről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló határozat-tervezetet
az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás PB elnök

NAPIREND
3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az írásos anyagot a bizottság megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés van-e.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – minősített többséggel a
következő határozatot hozták:
29/2016.(V.26.) PBH.
Zárszámadásról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

NAPIREND
4. Előterjesztés Kiskun emlékhely kialakításához ingatlanok vásárlásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az írásos anyagot a bizottság megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés van-e.
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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:
30/2016.(V.26.) PBH.
Kiskun emlékhely kialakításához ingatlanok vásárlásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Kiskun emlékhely kialakításához a szántó, és a szántó, rét,
legelő ingatlanok vásárlásáról szóló határozat-tervezeteket az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

NAPIREND
5. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az írásos anyagot a bizottság megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés van-e.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-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:
31/2016.(V.26.) PBH.
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
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NAPIREND
6. Előterjesztés az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az írásos anyagot a bizottság megkapta. Megkérdezte, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés van-e.
Patkós Zsolt polgármester
A tekecsapat az NB-II-es bajnokságot megnyerte. Az NB-I-be kerülés feltétele, hogy
panelpályás tekepályánk legyen, a jelenlegi tekepálya NB-I-ben már nem elfogadott, ezen a
pályán nem lehet NB-I-es mérkőzéseket rendezni.
Felmerült annak a lehetősége, hogy nem a jelenlegi tekepályára kerülne a panelpálya, hanem
mellé. Az épület szélességét 9 méterrel lehetne megtoldani, féltetős megoldással. Az
épületrész hozzátoldásának a költsége minimum 15 millió forint lenne.
Ennek a tekecsapatnak van perspektívája NB-I-ben a középmezőnyben. Hosszú távon vinnék
a település hírnevét. Továbbra sem kérnének pénzt, erre nincs is lehetőségünk. Ők lesznek az
egyetlen olyan NB-I-es tekecsapat, akik fizetés nélkül végzik ezt a sportot. Ha elkészülne a
paneles tekepálya, akkor a megyében két helyen lesz ilyen, Tiszakécskén és nálunk. Nagyobb
lenne a szálláshely kihasználtsága is, bár így sincs okunk panaszra, sok a foglalás.
Ez a pályázati lehetőség 65 %-ban támogatott, az épület megtoldása ebből nem valósítható
meg, arra más forrást, támogatókat kell szerezni.
Szabó-Mikor Éva biz. tag
Van-e utánpótlás, vannak-e fiatalabbak?
Patkós Zsolt polgármester
Az iskolában van tekeoktatás, azt látjuk, hogy az utánpótlás biztosítva lenne. Ha megmaradhat
az öntött pálya, akkor az alkalmas tömegsport céljára, a gyerekeknek.
Mucsi László képviselő
Mennyi az átlagéletkora a csapatnak?
Patkós Zsolt polgármester
Idősebbek, de van két fiatal is. Nem azok fognak nevezni az NB-I-be, akik most az NB-II-ben
vannak. Más településekről is vannak érdeklődő sportolók.
Mucsi László képviselő
Kevés az utánpótlás. Komolyabban kell venni az utánpótlást.
Patkós Zsolt polgármester
A településünk és a 70 éves Sportegyesületnek is nagyon fontos ez a lehetőség. Javasolta a
pályázat benyújtását, a határozat-tervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
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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:
32/2016.(V.26.) PBH.
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás támogatásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök

NAPIREND
7. Egyéb kérdések
Nem volt.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 8 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Tóth Mátyás
elnök

Hachbold Gábor
biz. tag
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