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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2017. február 27-én 8 órakor megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: Tóth Mátyás elnök 

 Hachbold Gábor 

 Rékasiné Dr. Oláh Gizella és 

 Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tagok 

 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 4 fő jelen van, Szabó-Mikor Éva bizottsági tag igazoltan van távol.  

 

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 az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet  

    módosításáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletre 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

3. Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi kiadásainak elszámolásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

4. Előterjesztés a Szanki Kisbíró időszaki lap további szerkesztéséről és kiadásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

5. Előterjesztés Református Egyházközség támogatás iránti kérelméről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

6. Egyéb kérdések 
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NAPIREND 

1 Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet  

   módosításáról 

   Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Tóth Mátyás elnök 

Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztőknek 

kiegészítése. 

Nagy Klára főtanácsos 

A költségvetési rendelet-módosításból látszanak az átcsoportosítások, amelyek az elmúlt 

időszakban történtek. Az előterjesztés tételesen tartalmazza a módosításokat, amelyek a 2016. 

évi beszámoló elkészítéséhez szükségesek. A felmerülő kérdésekre válaszol. 

 

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: 

 

7/2017.(II.27.) PBH. 

2016. évi költségvetés módosításáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

4/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az 

előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: a KT soron következő ülése 

Felelős: Tóth Mátyás PB elnök 

 

 

NAPIREND 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletre 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Tóth Mátyás elnök 

Az előterjesztést írásban mindenki megkapta, van-e szóbeli kiegészítés? 

Nagy Klára főtanácsos 

Az írásbeli előterjesztés tartalmazza a fontosabb tételeket. A felmerülő kérdésekre válaszol. 

Tóth Mátyás elnök 

A szöveges részben az 5. oldal végén és a 6. oldal elején van szó a személyi juttatásokról, 

hogy a központi költségvetés illetménynövekedést nem tartalmaz. Van-e elképzelés a 

kompenzálásra? 

Nagy Klára főtanácsos 

A közszolgálati törvény biztosítja a jogot a munkáltatónak, hogy a teljesítmény alapján 

eltérítheti a béreket. 

Vincze Jánosné jegyző 

Igen a személyi előirányzaton belül el fogjuk téríteni a béreket. 
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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: 

 

8/2017.(II.27.) PBH. 

2017. évi költségvetésről 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: a KT soron következő ülése 

Felelős: Tóth Mátyás PB elnök 

 

 

Tóth Mátyás elnök 

Az előterjesztéshez kapcsolódik a Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezése tárgyú 

határozat-tervezet. Kérte a határozat-tervezet elfogadását. 

 

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: 

 

9/2017.(II.27.) PBH. 

Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezéséről 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezéséről szóló 

határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: a KT soron következő ülése 

Felelős: Tóth Mátyás elnök 

 

 

NAPIREND 

3. Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi kiadásainak elszámolásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Tóth Mátyás elnök 

Az írásbeli előterjesztést a bizottság megkapta. Megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítés. 
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Nagy Klára főtanácsos 

A 2017. évi költségvetés tartalmazza ezt a 1,5 milliós kiadást. 

 

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: 

 

10/2017.(II.27.) PBH. 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  

2016. évi kiadásainak elszámolásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi kiadásainak 

elszámolásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: a KT soron következő ülése 

Felelős: Tóth Mátyás PB elnök 

 

 

NAPIREND 

4. Előterjesztés a Szanki Kisbíró időszaki lap további szerkesztéséről és kiadásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Tóth Mátyás elnök 

Az előterjesztést írásban megkapták. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés. 

Vincze Jánosné jegyző 

A szerkesztő személyében történt változás. Az újságíró 100 ezer Ft/hó díj ellenében végzi ezt 

a tevékenységet. Az apróhirdetések a lakosság számára továbbra is ingyenesek. Az üzleti 

hirdetések térítési díja a vállalkozót illeti meg.  

Tóth Mátyás elnök 

Van-e különbség az újság előző fenntartási költsége és a mostani között? 

Nagy Klára főtanácsos 

Körülbelül ugyanannyiba kerül, mint eddig. Eddig megbízási díjat fizettünk két 

szerkesztőnek, a megbízási díjak a járulékokkal együtt hasonló összegek voltak. 

Tabajdi Gábor képviselő 

A hirdetések nem lesznek drágábbak? 

Vincze Jánosné jegyző 

Nem tudjuk, hogy mennyi lesz, az üzleti jellegű hírdetések árát a vállalkozó határozza meg. 

 

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: 
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11/2017.(II.27.) PBH. 

Szanki Kisbíró időszaki lap 

további szerkesztéséről és kiadásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Szanki Kisbíró időszaki lap további szerkesztéséről és 

kiadásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: a KT soron következő ülése 

Felelős: Tóth Mátyás PB elnök 

 

 

NAPIREND 

5. Előterjesztés Református Egyházközség támogatás iránti kérelméről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Tóth Mátyás elnök 

Az előterjesztést a bizottság megkapta. A határozat-tervezetben nincs meghatározva az 

összeg. 

Vincze Jánosné jegyző 

Hasonló kérelmet nyújtott be idén a Református Egyházközség, mint tavaly a hittanos tábor 

megszervezéséhez. Akkor is a Pénzügyi Bizottság tett javaslatot a támogatási összegre.  

Tóth Mátyás elnök 

Mennyivel támogatta tavaly az önkormányzat a táborszervezést? 

Vincze Jánosné jegyző 

Tavaly a támogatás 45 ezer forint volt. 

Tóth Mátyás elnök 

Javasolta, hogy most is legyen ugyanannyi a támogatás. 

 

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: 

 

12/2017.(II.27.) PBH. 

Református Egyházközség támogatásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Református Egyházközség hittanos táborának szervezéséhez 

45.000,-Ft támogatást nyújtson. 

 

Határidő: a KT soron következő ülése 

Felelős: Tóth Mátyás PB elnök 
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NAPIREND 

 

6. Egyéb kérdések 

 

6/A. Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme 

       (Kérelem a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Vincze Jánosné jegyző 

Felolvasta a Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelmét. 

Tabajdi Gábor képviselő 

Állami feladatot látnak el. Elég szomorú, hogy ilyen eszközök hiányoznak, és emiatt 

akadozhat az ellátás. 

Mucsi László képviselő 

Javasolta, hogy valamilyen összeggel támogassa az önkormányzat az alapítványt, mert 

életeket ment. Javasolta a bizottságnak, hogy határozzon meg támogatási összeget, 100 ezer 

forintot elfogadhatónak tartana. Etikátlan, hogy sürgősségi életmentő eszközökre kéregetni 

kell. 

 

Patkós Zsolt polgármester megérkezett az ülésre. 

 

Tóth Mátyás elnök 

Megkérdezte a támogatásról polgármester úr véleményét, javaslatát. 

Patkós Zsolt polgármester 

Nem önkormányzatunk feladata a Medicopter Alapítvány támogatása. A cél támogatandó, az 

egészségügyi ellátás javítása. Javasolta a Medicopter Alapítvány 50.000,-Ft-os támogatását. 

 

A bizottság egyetértett a javaslattal. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel Medicopter 

Alapítvány 50 e Ft-os 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: 

 

13/2017.(II.27.) PBH. 

Medicopter Alapítvány támogatásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Medicopter Alapítványt (1083 Budapest, Rákóczi út 51.) 

50.000,-Ft-tal támogassa a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

Határidő: a KT soron következő ülése 

Felelős: Tóth Mátyás PB elnök 
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6/B. Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelméről 

       (Kérelem a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Patkós Zsolt polgármester 

A Rákóczi Szövetség is támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. Ebben az 

esetben is támogatandó a cél, a külhoni magyar gyerekek magyar nyelven történő oktatásának 

támogatása. Meg is tették a képviselők eddig is, többnyire magánúton. Javasolta a Rákóczi 

Szövetség 50 ezer forintos támogatását. 

 

A bizottság egyetértett a javaslattal. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel Rákóczi Szövetség 

50 e Ft-os 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: 

 

14/2017.(II.27.) PBH. 

Rákóczi Szövetség támogatásáról 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Rákóczi Szövetséget (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV/1.) 

50.000,-Ft-tal támogassa a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

Határidő: a KT soron következő ülése 

Felelős: Tóth Mátyás PB elnök 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 9 órakor bezárta az ülést. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Tóth Mátyás Hachbold Gábor 

 biz. elnök biz. tag 


