PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 3707-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának
2017. augusztus 18-án (péntek) 08:00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről
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Az ülés helye:

Pátyi Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem,
2071 Páty, Kossuth utca 83.

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:
Dr. Monostori Ernő elnök
Temesszentandrási Gábor alelnök
Dr. Bognár András tag
Dr. Balló Zsófia külsős tag
Boros Géza külsős tag
Hiányzik:

-

Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Székely László polgármester
Az ülésre meghívást kapott személyek:
Polgármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Veres Erika aljegyző
Gál Judit pénzügyi irodavezető
Király Anna adóigazgatási irodavezető
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető
Báldogi Éva jegyzőkönyvvezető
Napirendi pontokhoz:
Czentár László, PVK Nkft. ügyvezetője

*****

Dr. Monostori Ernő elnök:
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel (teljes
létszám) jelen van, határozatképes.
Elmondja, hogy az augusztus 24-ére tervezett rendkívüli ülés várható napirendjeihez
kapcsolódó előterjesztések nem készültek el, így azokat tárgyalni nem tudja a Bizottság.
Szavazásra teszi fel a Meghívó szerinti napirendi pontokat.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
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102/2017. (VIII. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: A 2017. augusztus 18-i nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2017. augusztus 18i nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Belső ellenőri jelentések bizottsági áttekintése: „Személyzeti döntések, besorolások,
bérgazdálkodás vizsgálata” (ZÁRT ÜLÉS)
2. Páty Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának előkészítése
3. Tájékoztatás Páty Község Önkormányzata pénzügyi helyzetéről
4. Egyebek

*****

1. napirend
Előterjesztő: Dr. Monostori Ernő képviselő
Belső ellenőri jelentések bizottsági áttekintése: „Személyzeti döntések, besorolások,
bérgazdálkodás vizsgálata” (ZÁRT ÜLÉS)

Dr. Monostori Ernő elnök:
Elmondja, személyes döntése volt, hogy nem várva arra, hogy jegyző úr, vagy polgármester
úr kezdeményezze a belső ellenőrzési jelentések tárgyalását, kikérte az elkészült jelentéseket,
és a Bizottság elé terjesztette. Miután a téma személyes adatokat tartalmaz, ezért az ülés
tárgyalása zárt.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság innen ZÁRT ÜLÉSEN
tárgyalta, melyről külön jegyzőkönyv készült.
Az előterjesztés vonatkozásában az alábbi határozatot hozta a Bizottság:
103/2017. (VIII. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Belső ellenőri jelentések bizottsági
besorolások, bérgazdálkodás vizsgálata”

áttekintése: „Személyzeti

döntések,

Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága az alábbi
megállapításokat teszi:
1. A belső ellenőrzés 2015. évre vonatkozó megbízásának megfelelően 2016. júliusaugusztus hónapban elvégezte a tárgyalt című vizsgálatot, és 2016. augusztus 8-i
dátummal leadta.
2. A Hivatal akkori jegyzője, Dr. Tarjányi Tamás, a jelentést záradékolta 2016. augusztus
(nap nincs megjelölve) dátummal azzal, hogy az ellenőrzési jelentés tartalmát
megismerte, és 8 napon belül intézkedési tervet készít, amit megküld a belső
ellenőrzési vezető részére.
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3. Az e tárgyban megkapott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a hivatal
jegyzője, (ez időben Dr. Tarjányi Tamás) intézkedési tervet nem készített, és azt nem
küldte meg a belső ellenőr részére.
4. Készült ugyanakkor intézkedési terv 2017. május 31-i dátummal, immár az ebben az
időben a hivatalt vezető Dr. Hekman Tibor jegyző aláírásával.
5. Az intézkedési terv végrehajtásáról a megjelölt határidőkig, 2017. februártól 2017.
szeptemberéig bezárólag a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság tagjainak
nincsen konkrét információja.
6. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javasolja, hogy a Hivatal az intézkedési
tervet tételesen egészítse ki a végrehajtás tényével, időpont megjelölésével és a
végrehajtás módjával, majd nyújtsa be a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság,
később pedig a Képviselő-testület napirendjére.
Javasolt határidő: 2017. szeptember vége.

*****

2. napirend
Előterjesztő: Dr. Monostori Ernő képviselő
Páty Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának előkészítése

Dr. Monostori Ernő elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Hozzáfűzi, ahhoz, hogy a költségvetés számai jók
legyenek, felelősen meg kell határozni azokat a főbb témákat, amelyekkel mielőbb
foglalkozni kell. Kéri a bizottság tagjait, hogy a határozati javaslat mellékletében
meghatározott főbb irányvonalakról alakítsák ki véleményüket, tegyenek javaslatot, esetleg
mivel egészítsék még ki.

Dr. Bognár András bizottsági tag:
Elmondja, ebben az évben többször is volt példa arra, hogy a költségvetés elfogadása után
érkeztek civil szervezetektől támogatási kérelmek; véleménye szerint megoldást kellene
találni ezekre a „beeső” kérelmekre, mert ezeket csak a tartalék terhére tudja az önkormányzat
teljesíteni, holott ezeknek a civil szervezetek támogatására elkülönített keret lenne a tényleges
előirányzata, amit emiatt nehéz pontosan tervezni.
Temesszentandrási Gábor alelnök:
Ha a koncepció döntési pontjait költséghelyeknek tekintik, akkor célszerű végig menni a
sorokon az intézményvezetőkkel és a gazdasági társaság vezetőjével; továbbá, ha elfogadják a
döntési pontokat, akkor ütemtervet kellene készíteni, hogy visszamenőleges lépésekként
miket kell megtenni.
Dr. Balló Zsófia külsős bizottsági tag:
Véleménye szerint a civil szervezeteket abba az irányba kellene terelni, hogy időben adják be
a kérelmeiket, és ne érkezzenek utólag kérelmek, mert akkor azokat nem tudja az
önkormányzat teljesíteni. Felveti továbbá, hogy a beruházásokra vonatkozóan kellene egy
eljárásrend, hogy ne fordulhasson elő az, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
nem tud egy beruházásról, mert azt rendkívüli ülésen tárgyalta a Képviselő-testület. Elmondja
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még, hogy a döntési pontokban a 4. d) pontot, a meglévő vagyontárgyak karbantartását
kiegészítené az infrastruktúrával; ezt azért tartja fontosnak, mert a településen számos
lakásépítés zajlik, ami forgalommal jár, ami az új utakra nézve nagyobb terhelést jelent, éppen
ezért ki kellene jelölni „lakásépítő forgalom útvonalat”, ezzel védve az új utakat. Továbbá
célszerű lenne tervezni HÉSZ-szel kapcsolatos költségvetési tételeket is, pl. földkábel
létesítésének költsége.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Javasolja, hogy menjenek végig a koncepció pontjain. Az 1. ponthoz nincs észrevétel. A 2.
pontnál (önálló költségvetési szervek) vetődne fel az Idősek Napközi Otthona kérdése. A 3.
ponttal (gazdasági társaságok) is most kellene foglalkozni, hogy mi legyen a PVK Nkft. sorsa.
Kérdezi a jelenlévő Czentár László ügyvezetőt, van-e elképzelése valamiféle változtatásra az
Nkft-vel kapcsolatban.
Czentár László, a PVK Nkft. ügyvezetője:
A PVK Nkft. létszáma a jelenlegi tevékenységek végzéséhez elegendő, de nyilvánvalóan, ha a
tulajdonos önkormányzat úgy dönt, hogy a jövőben számos nagyobb tevékenységet is kell
végezni az Nkft-nek, akkor bővíteni kell a létszámot. Pozitívum, hogy sikerült képzett
szakembereket felvenni, és a gépek, járművek vonatkozásában is jól állnak.
Szeretné még felhívni a figyelmet a hulladék kérdésére; elképesztő állapotok vannak a
faluban, az Nkft. napi szinten igyekszik felszámolni az éjszakánként kialakult állapotot;
probléma, hogy a Torbágyi úti telephely még nincs bekerítve, dönteni kellene, hogy mekkora
területet kerítsenek be, továbbá célszerű lenne bekamerázni is. Ezek miatt javasolja, hogy a
határozati javaslat 2. pontjában ne csak az intézmények szerepeljenek, hanem egészítsék ki a
közterületekkel is.
Dr. Bognár András bizottsági tag:
Elmondja, az ország nagyon sok településén található faluház; sok millió forintot elköltöttek
már épületek vásárlására, jó lenne, ha Pátyon is lenne egy faluház, akár egy régi parasztház,
akár újépítésű.
Dr. Boros Géza külsős bizottsági tag:
A 4. b) ponttal kapcsolatban (megvásárolandó vagyontárgyak kijelölése) javasolja, hogy már
a költségvetésben határozzanak meg egy átgondolt összeget vagyontárgyak vásárlására,
elkerülendő az év közben tartalékkeret terhére történő vásárlásokat.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Elmondja, inkább a célok tekintetében kellene rendet tenni, ugyanis nem minden beruházás
befektetés, és nem minden befektetés beruházás; erre kellene figyelni.
Dr. Bognár András bizottsági tag távozott, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
létszáma 4 fő, határozatképes.
Dr. Balló Zsófia külsős bizottsági tag:
Elmondja, neki az ingatlanfejlesztés a vesszőparipája, és sajnos erőteljesen leszavazták,
amikor azt javasolta, hogy az önkormányzat befektetés céljából vásároljon ingatlant.
Dr. Boros Géza külsős bizottsági tag:
Felveti az óvodaépítés kérdését, fel kellene mérni, hogy óvodakorú gyermekkel kell számolni
a következő években.
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Dr. Monostori Ernő elnök:
Senki előtt nem kérdés, hogy az óvodaépítés ügyében lépni kell, de felelős döntést csak akkor
tudnak ez ügyben hozni, ha már eldől a pályázat sorsa; sajnos addig várni kell.
Dr. Balló Zsófia külsős bizottsági tag:
Kérdezi, hogy készül-e a falu létszámnövekedésével kapcsolatos hatástanulmány.
Temesszentandrási Gábor alelnök:
Tudomása szerint készül hatástanulmány, de más szempontok alapján.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Úgy tudja, hogy egy véleménykérés volt a polgármester részéről valakitől a
kormányhivatalban, hogy a létszámnövekedés és a lakásépítések engedélyezése
szempontjából hol tud gátat vetni az önkormányzat a beruházói vágynak.
7. pont, pályázati stratégia: mindenre pályázni kell, amire lehet.
9. pont, bevételek: észrevételek?
Dr. Balló Zsófia külsős bizottsági tag:
A 4. ponthoz javasol egy e) alpontot, egy olyan előirányzat meghatározását, ami az
infrastruktúra előrelátható tönkremenetelének kompenzálására vonatkozna. A behajtási
engedélyekből származó bevételekre gondol, mivel abból az összegből soha nem jön össze az
a pénz, amennyiből az utat meg lehet újítani.
Temesszentandrási Gábor alelnök:
Javasolja, hogy a költségvetési koncepció döntési pontjai is (amit most kiegészítenek egy-két
helyen), kerüljenek a Képviselő-testület elé, mint a határozat melléklete.
Boros Géza külsős bizottsági tag:
Egyetért Dr. Balló Zsófia által elmondottakkal; véleménye szerint nem is annyira az egyéni
építkezőknél jelentkezik ez a probléma, hanem ott, ahol egy beruházó lakóparkot épít, ezért az
önkormányzatnak a beruházókat kellene hozzájárulásra kényszeríteni.
Több érdemi hozzászólás nem volt.
Dr. Balló Zsófia külsős bizottsági tag:
Javasolja még, hogy a többi szakbizottság is tegye meg a javaslatait a koncepcióval
kapcsolatban.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Összefoglalja a javaslatokat, mely szerint:
-

az előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját kiegészítik a „közterületek”
szövegrésszel;
az előterjesztés határozati javaslatát kiegészítik az alábbi 4. ponttal:
„A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén elhangzottakkal kiegészített
koncepció tervezetben megjelölt döntési pontok mentén a Képviselő-testület vizsgálja
meg a lehetséges alternatívákat és hozzon határozatokat a 2018. évi költségvetésbe
történő beépíthetőség érdekében.”
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-

-

az előterjesztés 2. mellékletét képező 2018. évi költségvetési koncepció döntési pontjai
az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre:
4. d) alpontban a zárójeles rész kiegészül az alábbi szöveggel: „infrastruktúra”;
4. pont kiegészül az alábbi e) alponttal: „megújítási alap az infrastruktúra
előrelátható tönkremenetelének kompenzálására”;
az előterjesztés határozati javaslatát kiegészítik az alábbi 5. ponttal:
„A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság felkéri az önkormányzat
szakbizottságait, hogy a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó javaslatait mielőbb
fogalmazza meg.”

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
104/2017. (VIII. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Páty Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának előkészítése
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja:
1. A Jegyző tegyen javaslatot a Hivatal hatékonyabb munkavégzését elősegítő
szervezeti struktúrára és létszámra.
2. A PVK Kft., a műszaki csoport és az intézményvezetők bevonásával mérje fel az
intézmények állapotát és a közterületeket, és készítsen 2018. évre vonatkozóan
részletes karbantartási tervet.
3. Az intézményvezetők tegyenek javaslatot a 2018. évre vonatkozó intézményi
beszerzésekre, felújításokra.
4. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén elhangzottakkal kiegészített
koncepció tervezetben megjelölt döntési pontok mentén a Képviselő-testület
vizsgálja meg a lehetséges alternatívákat és hozzon határozatokat a 2018. évi
költségvetésbe történő beépíthetőség érdekében.
5. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság felkéri az önkormányzat
szakbizottságait, hogy a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó javaslatait mielőbb
fogalmazza meg.
*
*A 2018. évi költségvetési koncepció döntési pontjai a Jkv. 1. mellékletét képezi.

*****
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3. napirend
Előterjesztő: Dr. Monostori Ernő képviselő
Tájékoztatás Páty Község Önkormányzata pénzügyi helyzetéről
Írásos előterjesztés nem készült, az ülés előtt került kiosztásra a Pénzügyi Iroda által készített
„2017. évi költségvetés 1-7. havi teljesítést” tartalmazó 1. tábla, valamint a „Tartalék
analitika” 2. tábla.

Dr. Monostori Ernő elnök:
Elmondja, szintén saját kérésére került a Bizottság napirendjére ez az előterjesztés. Felkéri
Gál Judit pénzügyi irodavezetőt, hogy röviden ismertesse a táblázatokat.
Gál Judit pénzügyi irodavezető:
Az 1. tábla mutatja az önkormányzat július 31-ig teljesített bevételeit az eredeti, illetve
módosított előirányzatokhoz képest; a második oldalon találhatóak a kiadások. Jól látszik a
táblákból, hogy a bevételek összességében 82%-ban teljesültek, míg a kiadások csak 50%ban. Az egyenleg 640 millió forint körül van, ez jelenti a július végi számlapénzt, tehát ennyi
pénze van az önkormányzatnak. A bevételek ilyen szintű teljesítése az adóbevételeknek
köszönhető, amelyek nagyon szép arányban folytak be már most, és az adófizetés második
üteme szeptemberben esedékes, tehát ez csak nőni fog. A kiadások alacsony arányú teljesítése
egyrészt a nagyarányú tartalékképzés miatt adódik, másrészt pedig abból, hogy a beruházások
nagy része még nem valósult meg. Az előző tájékoztatóhoz képesti változást a 2. tábla
mutatja; itt lehet látni a tartalékokat, az első oldalon az általános tartalékot, a 2. oldalon a
címzett, vagy céltartalékokat; a kicsit sötétebbre szinezett sorok mutatják az előző
tájékoztatóhoz képesti változásokat, amelyekről a testület döntést hozott, ezek az
előirányzatok kerültek beépítésre az előző táblázatba előirányzat szinten.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Megköszöni az ismertetést, hozzáfűzi, a táblázatok még egy laikus számára is áttekinthetőek.
Temesszentandrási Gábor alelnök:
A már korábban említett „később beeső” kérelmek valószínűleg az általános tartalékból
kerültek felhasználásra; kérdése, hogy a jövőben lehetséges-e ezeket megcímezni, mivel ezek
egyébként várható tételek lesznek.
Gál Judit pénzügyi irodavezető:
Mindenképpen célszerű megtervezni azt, amit szeretne az önkormányzat, és ahhoz képest
gazdálkodni majd az év során, és tényleg csak olyan dolgokat tartalékba tenni, amiről még
nem körvonalazódott, hogy pontosan mennyibe fog kerülni, és pontosan mit is akarnak.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Dr. Monostori Ernő elnök:
Szóbeli határozati javaslatként szavazásra teszi fel, hogy a Bizottság tudomásul veszi a
pénzügyi beszámolót.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
105/2017. (VIII. 18.) pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági határozata
Tárgy: Tájékoztatás Páty Község Önkormányzata pénzügyi helyzetéről
Páty Község Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága tudomásul vette az
Önkormányzat 2017. évi költségvetés 1-7. havi teljesítéséről szóló beszámolót.

*****

4. napirend
Egyebek

Dr. Monostori Ernő elnök:
Kérdezi, szeretne-e valaki hozzászólni az „Egyebek”-ben.
Dr. Balló Zsófia külsős bizottsági tag:
Kérdezi, hogy alakul majd a Liget utcában kivágandó fák sorsa. Ki végzi a munkát?
Véleménye szerint a rönköket tűzifaként lehetne használni és odaadni a rászorulóknak.
Czentár László, a PVK Nkft. ügyvezetője:
Ahhoz, hogy ezt a munkát a PVK Nkft. végezze el, idő kell, dolgozó kell és megfelelő
műszaki felszerelés. A telephelyen már így is kazal nagyságú gallyak vannak, de a PVK Nkft.
gépeivel, és humán kapacitásával képtelenség feldolgozni. Tudomása szerint a Liget utcai
fakivágást egy vállalkozó már végzi.
*
Dr. Monostori Ernő elnök:
Az alábbi információkat közli a Bizottsággal:
- a jövőben a pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsági üléseket a képviselő-testületi
ülések előtti héten tartják;
- havonta egyszer tárgyalják a pénzügyi iroda tájékoztatóját és a belső ellenőrzési
jelentéseket;
- a következő képviselő-testületi ülés előirányzott időpontja szeptember 14. napja,
onnantól kezdődne a kéthetes ülésszak, tehát előreláthatóan a következő bizottsági
ülés időpontja szeptember 7. napja, csütörtök.

*****
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Dr. Monostori Ernő elnök:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

*****

határozatok: 102-től 105-ig

Kmf.

Dr. Monostori Ernő
elnök

Temesszentandrási Gábor
alelnök
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