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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a képviselő-testület 2005. október 26-án 15 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak: Zaka László polgármester 
 Csertő István alpolgármester 
 Dr. Folberth György 
 Forczek Ernő 
 Nyerges Zoltán 
 Provics István 
 Rácz János 
 Vágó György és 
 Varga Ferencné képviselők 
 Vincze Jánosné jegyző 
Zaka László polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselőből 9 fő jelen van, Mucsi László előre jelezte távolmaradását az ülésről.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forczek Ernő és Rácz János képviselőket javasolta. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplő 
napirendet tárgyalja meg a testület. Más napirendi javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N A P I R E N D 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről  
    Előadó: Zaka László polgármester 
2. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és 
    Működési Szabályzatáról szóló 4/1995.(IV.4.) számú  rendelet módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
3. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre a gyermekek védelméről szóló 16/1997.(XI.28.) 
    számú  rendelet módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
4. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre a gyermekvédelmi személyes gondoskodást  
    nyújtó ellátásokról szóló 2/2000.(II.7.) számú  rendelet módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
5. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
    ellátásokról szóló 10/2000.(IV.26.) számú  rendelet módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
6. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre közigazgatási hatósági eljárásban az  
    elektronikus ügyintézésről 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
7. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre a közterület használatról  
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 



8. Előterjesztés a kunfehértói üdülőterületen lévő gyermek- és ifjúsági tábor közös 
    fenntartására  
    Előadó: Zaka László polgármester 
9. Javaslat a Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Táborban lévő résztulajdon értékesítésére 
    Előadó: Zaka László polgármester 
10. Előterjesztés Dél-alföldi ivóvízminőség-javító konzorciumi szerződés jóváhagyására  
      Előadó: Zaka László polgármester 
11. Előterjesztés tanyagondnoki hálózat létrehozásáról szóló pályázat benyújtására 
      Előadó: Zaka László polgármester  
12. Egyéb kérdések  
 
N A P I R E N D 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről  
    Előadó: Zaka László polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
A két ülés közti eseményekhez elmondta, hogy az I. számú háziorvosi körzet helyettesítésére 
6 hónapra sikerült háziorvost találni. 
Megjelent az információs anyag arról, hogy 2006-ban az önkormányzatoknak milyen 
rendszerű lesz a finanszírozása. A támogatások mértéke jelentősen eltér a többcélú kistérségi 
társulásban végzett feladatok és az önkormányzat saját feladatellátása között. Az állami 
normatíva jelentősen magasabb társulási formában végzett feladat finanszírozás esetén. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
 
96/2005.(X.26.)ÖH. 
Beszámoló elfogadásáról 

H A T Á R O Z A T 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/44/2005.(IV.13.), az 55/2005.(VI.8.), 
a 77/2005.(VII.27.) és a 87/2005.(IX.14.)ÖH. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel együtt az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Zaka László polgármester 
Elmondta, hogy fontos ügyben azonnal telefonálnia kell, ezért átadta az ülés vezetését 
alpolgármester úrnak és távozott az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő. 
Csertő István alpolgármester 
Átvette az ülés vezetését. 
 
N A P I R E N D 
2. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és 
    Működési Szabályzatáról szóló 4/1995.(IV.4.) számú  rendelet módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Csertő István alpolgármester 
Megkérdezte, hogy jegyző asszony kívánja-e kiegészíteni az írásbeli előterjesztést. 
Vincze Jánosné jegyző 
Nem kívánta kiegészíteni. 



Varga Ferencné ÜB elnök 
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Csertő István alpolgármester 
Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény, javaslat van-e. 
Az SZMSZ tartalmazza, hogy a képviselő-testület jegyzőkönyve hol jelenjen meg. 
Állampolgári kezdeményezésre javasolta, hogy az önkormányzat internetes honlapján is 
elérhető legyen. Ez csak kényelmi szempont, akik nem tudnak a könyvtárba elmenni, otthon 
is megnézhessék. 
Vincze Jánosné jegyző 
A rendeletmódosítás 2. §-a lesz, az utána következő paragrafusok eggyel magasabb sorszámot 
kapnak. 
Csertő István alpolgármester 
Szavazásra tette fel a kiegészített rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2005.(…….) számú rendelete 

Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
 4/1995.(IV.4.) számú rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szank 
Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1995.(IV.04.) számú 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § A R. 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
        (3) A képviselő-testület rendes üléseit szerdai napon 15 órai kezdettel  
              tartja. 
 
2. § A R. 35. § (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

               A testületi ülések jegyzőkönyve megjelenik Szank Községi Önkormányzat hivatalos 
               honlapján is.  
 

3. A R. 45. § (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 
        f) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat  
            támogatás 
 
4. § A R. 47. § (1) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki: 
        i) közterület-használat engedélyezése 
 
5. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
        (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 45 § (3) bekezdése, az  
              50. § (4) bekezdése és (7) bekezdése, valamint az 51. § (3)  
              bekezdése hatályát veszti. 

 
N A P I R E N D 
3. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre a gyermekek védelméről szóló 16/1997.(XI.28.) 
    számú  rendelet módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 



   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Csertő István alpolgármester 
Átadta a szót jegyző asszonynak. 
Vincze Jánosné jegyző 
Szóbeli kiegészítése nincs. 
Varga Ferencné ÜB elnök 
Az előterjesztést az ÜB megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
Csertő István alpolgármester 
Kérdés, vélemény van-e? 
Nem volt. 
Szavazásra tette fel a rendelet módosítást. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2005.(…..) számú rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 16/1997.(XI.28.)sz.  
rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 157. § /5/ bekezdésében  és a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről szóló 16/1997(XI.28.) 
számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § A R. 4.§-a az alábbi /4/ bekezdéssel egészül ki: 
 
       /4/ A rendeletben biztosított eljárási cselekmények elektronikus úton 
            nem gyakorolhatók. 

 
      2. § A R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
             9. § Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban lehet részesíteni azt a gyermeket,  
                    akinek eltartásáról családja más módon nem tud  gondoskodni, illetve az   
                    alkalmanként jelentkező többletkiadások, - különösen a szociális  
                    válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek  
                    fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek  
                    családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való  
                    visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi  
                    segítségre szorulnak. 
       

3 §. /1/ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
       /2/ E rendelet 1. §-ában foglaltakat 2005. november 1. napjától kell alkalmazni. 

             /3/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 10. §-a, 13.-14. §-a. 
 
N A P I R E N D 
4. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre a gyermekvédelmi személyes gondoskodást  
    nyújtó ellátásokról szóló 2/2000.(II.7.) számú  rendelet módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 



Vincze Jánosné jegyző 
A gyermekétkeztetési támogatás szeptember 1-től adható az általános iskola 1-4. osztályos 
gyermekei számára. Ezek a gyerekek eddig már 50 % támogatásban részesültek, a 
fennmaradó 50 %-ra kaptunk 531.533,-Ft-ot. Az elbíráláshoz kell meghatározni a 
szabályokat. Célszerű igazgató úr hatáskörébe utalni a támogatás elosztását, mert így 
egyszerűbb. Ha önkormányzati hatáskörben marad, akkor minden családnál 
környezettanulmányt kell készíteni  és egyedi határozatot hozni. Értekezleten is elhangzott, 
hogy más településeken is így jól működik. 
Varga Ferencné ÜB elnök 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 2006. 
január 1-jétől a törvény változni fog, új rendeletet kell alkotni. Ez a szabályozás 2005. 
december 31-ig tartó időszakra szól. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2005.(…...) számú rendelete 

a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2000.(II.7.) sz. 
rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a 2/2000.(II.7.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. § A R. az alábbi 6/A. §-sal és címmel egészül ki: 
 
         6/A. § Szociális gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményei: 

 
(1) A gyermekétkeztetést igénybevevők részére (általános iskola 1-4. osztályos 

tanulók) rászorultsági alapon adható kiegészítő támogatást az intézmény 
vezetője az alábbi feltételek fennállása esetén állapíthat meg: 

a)  a gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül,         
  vagy 

                                       b)  a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy 
c)  a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi     

                                            nyugdíjminimum 150 %-a alatt van, vagy 
                                       d)  a gyermeket nevelő törvényes képviselő egyedülálló, vagy 
                                       e)  a gyermeket nevelő törvényes képviselő rendszeres pénzellátásban                    
                                            részül. 
 

2. § A R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
         A rendeletben biztosított eljárási cselekmények elektronikus úton nem  
         gyakorolhatók. 

 
3. § A R. 8. §-ának számozása 9. §-ra változik. 

 
4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 



               (2) E rendelet 1. §-ában foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
               (3) E rendelet 2. §-ában foglaltakat 2005. november 1-től kell alkalmazni. 
 
N A P I R E N D 
5. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
    ellátásokról szóló 10/2000.(IV.26.) számú  rendelet módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyző 
A rendelet első részében a rendkívüli segélyről van rendelkezés. Az aktív korú nem 
foglalkoztatott személyek esetében kötelező törvényi előírás beillesztésére került sor. A 
lakásfenntartási támogatásnál fontos, hogy összege nem lehet kevesebb havi 2.500,-Ft-nál. 
Mindenki kapott egy táblázatot, amely mutatja, hogy milyen a támogatási arány. Az 
előterjesztés szerint a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 30 %-át meghaladja. E miatt többen kiesnek ebből a rendszerből. Ha 20 %-
ra csökkenti a testület, akkor többen igénybe tudják venni. A normatív lakásfenntartási 
támogatás 90 %-át visszakapjuk. E rendelet alapján megállapított támogatás költségét viszont 
100 %-ban az önkormányzatnak kell viselnie. 
Vieszné Újfalusi Edit szoc. ügyintéző 
1-2 személyes háztartások, idős, nyugdíjas emberek a jogosultak. A 30 %-nál sokan kiesnek. 
Nem ismerjük a lakosok nyugdíjait, így nem tudjuk mennyi lesz a beérkező kérelem, mekkora 
kiadása keletkezik az önkormányzatnak. 
Rácz János képviselő 
Sokan kapnak normatív lakásfenntartási támogatást. Ezen felül kérhetnek-e helyi 
lakásfenntartási támogatást is? 
Vincze Jánosné jegyző 
Nem, vagy az egyik, vagy a másik. 
Vieszné Újfalusi Edit szoc. ügyintéző 
Eddig 98 fő igényelt normatív lakásfenntartási támogatást. Ennek szeptember 30-ig a költsége 
2.544.400,-Ft volt. 
Vincze Jánosné jegyző 
Akinek meg van állapítva a helyi lakásfenntartási támogatás, az egy évre szól, egy család 
esetében évi minimum 30.000,-Ft kiadást jelent. 
Varga Ferencné ÜB elnök 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a 20 % mellett döntött, mert így többen igénybe tudják 
venni. Két hónap van ebből az évből, pénze van még az önkormányzatnak, tapasztalat alapján 
derül ki, hogy jövőre elbírja-e vagy sem.  
Csertő István alpolgármester 
Az előterjesztés 30 %-ról szól. 
Varga Ferencné ÜB elnök 
Az ÜB 20 %-ot javasol. 
Rácz János képviselő 
Az átmenti segélyek így csökkenhetnek. 
Vieszné Újfalusi Edit szoc. ügyintéző 
Átmeneti segélyt szoktak kérni fűtésre, világításra. Aki kapja a lakásfenntartási támogatást, 
ilyen célra (lakás rezsire) már nem kér, ezáltal csökken az átmeneti segélyek száma. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester a módosító javaslatot (20 %)  tette fel 
először szavazásra. 
 



A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a rendelet 6. § lakásfenntartási 
támogatásról szóló részében a 20 %-ot fogadta el. 
 
Alpolgármester a módosítással együtt szavazásra tette fel a rendet módosítást. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2005.(…...) számú rendelete 

                        a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  
                                     10/2000.(IV.26. )sz. rendelet módosításáról 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 37/D. § (5), 38. § /1/, /9/, 43/B. § /1/ bekezdésében és a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 160. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2000./IV.26./ÖR. sz. önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § A R. 3.§ (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
   b) Átmeneti és rendkívüli segély iránti kérelmet bárki előterjeszthet, aki                     
          tudomást szerez az ellátásra szoruló helyzetéről. 

 
2. §  A R. 7/A.§-sal egészül ki: 
          7/A. § A rendeletben biztosított eljárási cselekmények elektronikus úton nem  
                       gyakorolhatók. 
 
3. §  A  R. 8. §-a a következő új /8/. ponttal egészül ki: 
        /8/ rendkívüli segély 
 

      4. §  A R.  9. §-a a következő új /6/. ponttal egészül ki: 
        /6/ rendkívüli segély 
 
5. §  A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul. 
        11. /1/ § Az aktív korú nem foglalkoztatott kérelmező az együttműködési           
                      kötelezettség keretében szociális helyzetéhez és mentális állapotához  
                      igazodó – munkaügyi központ kirendeltsége által szervezett, beilleszkedést     
                      segítő - programokon  köteles részt venni. 
              /2/ A beilleszkedést segítő programok típusai: 

a) közhasznú, közcélú, közmunka, alkalmi munkavégzésben való részvétel, 
b) munkavállalási tanácsadás /egyéni vagy csoportosan szervezett/ 
c) pszichológiai szakszolgálat /egyéni foglalkozás/ 
d) pályamódosítást, pályaváltást elősegítő program /3 napos, napi 4 órás/ 
e) álláskeresési technikák oktatása /3 napos csoportos foglalkozás/ 
f) rehabilitációs tanácsadás /egyéni vagy csoportosan szervezett/ 
g) Munkaügyi Központtal történő kapcsolattartás és szolgáltatásai 

igénybevétele az egyéni írásos megállapodás alapján. 
              /3/ A /2/ bekezdésben felsorolt programok valamelyikén való részvételre  
                   kötelezést – elrendelés esetén – a rendszeres szociális segélyt megállapító  
                   határozatnak tartalmaznia kell. 



                   Azt, hogy a kérelmező mely programon köteles részt venni a hatáskör   
                   gyakorlója a kérelmező szociális helyzete és mentális állapota alapján  
                   egyénileg dönti el. 
              /4/ Az aktív korú rendszeres szociális segélyt kérelmező, illetve segélyben   
                   részesülő köteles együttműködni a Munkaügyi Központtal és a Szanki  
                   Önkormányzattal. 
                   Kiközvetítéseken köteles megjelenni, távollétének okát hitelt érdemlően  
                   igazolni. A segélyezett a munkát köteles megkezdeni a munkáltató által  
                   meghatározott időpontban. 
              /5/  Az együttműködési kötelezettség önhibából eredő megszegése a rendszeres  
                    szociális segély folyósításának megszüntetését vonja maga után  
                    a kötelezettség szegésről való tudomásszerzést követő hónap 1. napjától. 
 
6. § A R. Lakásfenntartási támogatásról szóló fejezete az alábbiak szerint módosul: 

           12. § Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában  
                     az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori   
                     legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi  
                     költsége a  háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. 
           13. § A lakásfenntartás elismert havi költsége a helyi lakásfenntartási támogatásnál is  
                    megegyezik a szociális törvényben meghatározott elismert havi lakásfenntartási  
                    költséggel. 
           14. § /1/ A helyi lakásfenntartási támogatás összege 2.500,-Ft-nál kevesebb nem  
                         lehet. 
                    /2/ A megállapított ellátás az eljárási szabályokban foglaltak alapján a jogosult  
                         részére kerül kifizetésre. 
                    /3/ Indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján például 

                   - a jogosult kérelmére 
                   - a jogosult akadályoztatása miatt, vagy 
                   - az előzmények alapján a célszerinti felhasználás biztosítása érdekében   

                   a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltatást végző személy, szervezet,                 
                   pénzintézet folyószámlájára kerül átutalásra.  
            15. § A szolgáltató részére történő átutalással egy időben a Szociális és Egészségügyi  
                   Bizottság a támogatottak nevét, lakcímét és az átutalt támogatás összegét a   
                   közüzemi szolgáltatóval, hitelintézettel írásban közli. 
      

7. § A R. 20. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
           20. § (1) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött   
                        tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, ha családjában az    
                        egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi   
                        nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló esetén annak 200 %-át.                                      
 
     8. §. A R. 29-30. §-a az alábbiak szerint módosul: 

    29. § A Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott  
             pályázatokat a jegyző döntés céljából a Szociális és Egészségügyi Bizottság elé  
             terjeszti a pályázatok benyújtásának határidejét követő 5 munkanapon belül. 
    30. § A Szociális és Egészségügyi Bizottság a támogatás odaítéléséről és a támogatás  
              mértékéről határozattal dönt. 
 
9 §.  (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő  
              ügyekben is kell alkalmazni.. 



        (2) E rendelet 2. §-ában foglaltakat 2005. november 1-től kell alkalmazni. 
              (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 16-19. §-a, valamint  
                    a 25. § /2/ bekezdése és a 26/A. § /6/ bekezdése.      
 
N A P I R E N D 
6. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre közigazgatási hatósági eljárásban az  
    elektronikus ügyintézésről 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Csertő István alpolgármester 
Átadta a szót jegyző asszonynak. 
Vincze Jánosné jegyző 
Nincs kiegészítése. 
Varga Ferencné ÜB elnök 
Az előterjesztést a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Forczek Ernő képviselő 
Ez azt jelenti, hogy ameddig nincs meg a technikai háttere, addig nem lehet az elektronikus 
ügyintézést bevezetni. 
Vincze Jánosné jegyző 
Igen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2005.(…….) számú rendelete 

a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 160. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a 
következőket rendeli el. 
 

1. § 
 

A közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek elektronikus úton – azon ügyek kivételével, 
amelyek esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az 
elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét – nem intézhetők.  
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2005. november 1-én lép hatályba. 
 
N A P I R E N D 
7. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre a közterület használatról  
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyző 
Szóbeli kiegészítése nincs. 
Varga Ferencné ÜB elnök 



A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, három módosító javaslata van: 
A rendelet 3. § (2) bek. b) pontjában a „szökőkút, alapzatos zászlórúd” közé vesszőt kell 
tenni. 
A 7. § (4) bekezdés mondata kiegészül: „ , a határozatban foglaltak szerint.” 
A 10. § (3) bekezdés mondata kiegészül a „tartós” szóval: „Ha az engedélyes a tartós 
közterület használatot…..” 
A módosításokkal együtt elfogadásra javasolja. 
Forczek Ernő PTB elnök 
A PTB módosítás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, alpolgármester szavazásra tette fel az Ügyrendi Bizottság által 
javasolt módosításokat. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosításokat. 
 
Alpolgármester a módosításokkal együtt szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szank községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2005.(…...) számú rendelete 

a közterület-használatról 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
16. §-ának (1) bekezdése alapján és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42. §-sa, 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 160. § (1) bekezdése alapján a helyi sajátosságokra tekintettel a közterületek 
használatára és a közterület-használat engedélyezésére az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Általános rendelkezések 

1. § 
 

A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek településképi, 
településrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági valamint tulajdonosi 
szempontok figyelembe vételével határozzák meg a közterület-használat, továbbá a 
falragaszok, reklám és hirdetőtáblák elhelyezésének szabályait. 

 
A rendelet hatálya 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya Szank község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a vásári és piaci helyhasználat szabályaira, 

amelyet az önkormányzat önálló rendeletben szabályoz. 
 

A közterület-használati engedély 
3. § 

 
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-

használat) engedély szükséges. 



(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
a) Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, 

üzleti védőtető (előtető) ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám) 
továbbá cég- és címtábla elhelyezéséhez. 

b) Szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló 
hirdető-berendezés, köztárgyak, figyelmeztető és tájékoztató táblák 
elhelyezéséhez. 

c) Távbeszélő fülke, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezéséhez. 
d) Közterületen 15 napot meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány, 

építőanyag és törmelék elhelyezéséhez, tüzelő-anyag tárolásához. 
e) Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez. 
f) Alkalmi és mozgó árusításhoz, javító, szolgáltató tevékenységhez. 
g) Előkert vendéglátó-ipari célra történő igénybevételéhez. 
h) Kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvény, továbbá mutatványos 

tevékenység, cirkusz céljára terület igénybevételéhez.  
i) Családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekhez.  
j) Lakodalmi és egyéb célú sátor közterületen történő elhelyezéséhez. 
k) Zöldfelület bármilyen célú igénybevételéhez. 
l) Közterületen utcabál tartásához. 
m) Gépjárművek, haszonjárművek időszakos tárolásához. 

(3) Nem kell közterület-használati engedély: 
a) A közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút 

(járda) területének elfoglalásához. 
b) A közterületen síkosság elleni védelemre szolgáló homok tárolásához.  
c) Az úttartozékok és közút közlekedés irányítását szolgáló berendezés 

elhelyezéséhez. 
d) A közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek 

hibaelhárítása érdekében végzett munkához. 
e) Szank Község Önkormányzata rendezvényeinek szervezéséhez. 
f) A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó 

rendezvényekhez. 
(4) Nem adható közterület-használati engedély: 

a) Zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tűzijáték – 
gyakorlására, erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, szeszesital 
(kimért és palackozott) forgalmazására. 

b) Közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére. 
c) Község- és utcaképbe nem illeszkedő berendezések létesítésére. 
d) Sátorgarázs létesítésére. 
e) Üzletek környékén áru és göngyöleg tárolására. 
f) Zöldség, gyümölcs, virág árusítására.  
g) Gépjárművek, haszonjárművek állandó tárolására. 
h) Üzemképtelen járművek tárolására. 

 
Engedélyező hatóság 

4. § 
 

A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat Szank 
község polgármestere látja el.  

Az engedély iránti kérelem 
5. § 



(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni 
kívánja.  

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) Az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- és telephelyének címét. 
b) A közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az 

engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni. 
c) A közterület-használat helyének, módjának mértékének pontos 

meghatározását.  
d) A közterület-használat helyszínrajzát, az elhelyezni kívánt építmény 

bemutatására szolgáló képet, vagy vázrajzot indokolt esetben a kérelemhez 
mellékelni kell. 

(3) A rendeletben biztosított eljárási cselekmények elektronikus úton nem gyakorolhatók. 
 

Az engedély megadása 
6.§ 

 
(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az Országos Településrendezési és 

Építési követelményeket, hatályos önkormányzati rendeleteket, valamint Szank 
község településrendezési tervét.  

(2) Az engedélynek tartalmazni kell: 
a) Az engedélyes nevét és állandó lakó- és telephelyének címét. 
b) A közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt hogy az engedély milyen 

feltételek bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű. 
c) A közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos 

meghatározását. 
d) Az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot 

helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását. 
e) Közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és 

fizetésének módját.  
f) A keletkezett hulladék elszállítására vonatkozó kötelezettséget. 

(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, 
hogy a tárolás csak a munka- baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt 
módon történhet. A közterület-használati engedélyben utalni kell arra, hogy az 
közérdekből kártalanítási kötelezettség nélkül bármikor visszavonható.  

(4) Az engedély meghatározott idő elteltéig, illetve visszavonásig érvényes. A 
meghatározott időre szóló engedély érvénye - az engedményesnek az engedélyezett 
időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére - meghosszabbítható, 
illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető. 

 
Közterület-használati díj 

7. § 
 

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. 
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, 

illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 
köteles megfizetni.  

(3) A fizetendő közterület-használati díj fizetésére kötelezettek az 1. számú mellékletben 
szereplő díjtételeket kötelesek megfizetni. 

(4) A közterület-használati díjat a közterület-használat megkezdése előtt kell az 
önkormányzat számlájára befizetni, a határozatban foglaltak szerint. 



(5) Reklámtáblák, hirdető-berendezések, cég- és címtáblák felületének kiszámításánál a 
hirdető felület területét kell figyelembe venni.  

 
Mentesség a közterület-használati díj megfizetése alól 

8. § 
 

(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
a) A fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, 

továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére. 
b) A közműveknek (elektromos-, gáz- távfűtő-, víz- és csatornázási művek), 

valamint a köztisztasági szerveknek a feladatok ellátását szolgáló közérdekű 
létesítményei elhelyezésére. 

c) A postai és távközlési tevékenységekkel kapcsolatos létesítmények és 
berendezések elhelyezésére. 

d) A közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek igénybevétele 
esetén.  

(2) A közterület-használati díj megfizetése alól mentes: 
a) Az állami, önkormányzati szervek és intézményei, 
b) A civil szervezetek és egyházak alkalmanként szervezett rendezvényei. 

(3) Az engedélyező hatóság – kérelemre – a használó szociális helyzetére tekintettel, a 
közterület-használati díj megfizetésére részletfizetési kedvezményt adhat, vagy a díj 
megfizetése alól felmentést adhat.  

 
 

Közterület- használatra vonatkozó tilalmak és korlátozások 
9. § 

 
(1) A Béke utcai parkokban, játszótéren mutatványos tevékenység, választási kampányra 

szolgáló önálló hirdető-berendezés nem helyezhető el. 
(2) Tilos falragaszt elhelyezni helyi védettség alatt álló épületek falára, kerítésére, köztéri 

szobrokra, padokra, közlekedési jelzőtáblákra, és élő fára. 
(3) Épület falára, kerítésre választási plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, 

illetőleg az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetén a vagyonkezelői jog 
gyakorlójának hozzájárulásával lehet. 

(4) Választási célú falragasz elhelyezője a választás befejezését követő 8 napon belül 
köteles a falragaszt eltávolítani és az eredeti állapotot saját költségén visszaállítani. 
Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a Polgármesteri Hivatal a szükséges 
munkálatokat annak költségére végezteti el, akinek érdekében került a falragasz 
kihelyezésre.  

(5) Közterületen szeszesital árusítása és fogyasztása tilos. 
(6) Közterületen szexuális jellegű áru, szeszes ital, dohányárú, valamint játékterem nem 

reklámozható.  
(7) A község közterületein fémhulladék lerakása és tárolása tilos. 
(8) Közúton és közparkolóban gépjármű árusítása tilos. 

 
Közterület- használat megszüntetése és az engedély megvonása 

10. § 
 



(1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az 
engedélyes részére – kérelmére másutt kell a közterület-használat lehetőségét 
biztosítani. 

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedély a közterületet nem az engedélyezett célra 
és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig 
nem tesz eleget. 

(3) Ha az engedélyes a tartós közterület használatot meg kívánja szüntetni, köteles ezt a 
szándékát az engedély egyidejű visszavonása mellett az engedélyező hatóságnak 
bejelenteni. 

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti 
állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.  

(5) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már 
esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. 

 
Közterület engedély nélküli használatának jogi következményei 

11. § 
 

(1) A közterület-használat engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a 
használó a polgármester felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület 
eredeti állapotát saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 
Ellenkező esetben saját költségére és veszélyére a polgármester a végrehajtást 
elrendelheti. 

(2) A közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó – 
amennyiben a használat megfelel az engedélyezés feltételeinek – utólagos kérelmére a 
polgármester a közterület használatát engedélyezheti.  

(3) Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a 
közterületet engedély nélkül, az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja, és a 
rendelet 9. §-ában felsorolt tilalmakat, korlátozásokat megszegi. 

 
Záró rendelkezések 

12. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) E rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltakat 2005. november 1-től kell alkalmazni.  
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterület-használatról szóló 1/1991.(I.30.) 

ÖR. számú rendelet, valamint ennek módosítására kiadott 10/1991.(VI.19.) ÖR. 
számú, és az 5/2000.(II.29.) ÖR. számú rendeletek hatályukat vesztik. 

 
 
 
 1. sz. melléklet 

Díjtételek 
 
 

 
Ssz. Megnevezés Díj 
1. A közterületbe 10-cm-en túl benyúló üzlethomlokzat 

(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető) 
ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám) továbbá 
cég és címtábla elhelyezése  

 
 
 
30,- Ft/m2/hó 

2. Köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak  



elhelyezése 100,- Ft/m2/hó 
3. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, 

törmelék 
50,- Ft/m2/hó 

4. Alkalmi és mozgó árusítás 100,- Ft/m2/nap 
5. Vendéglátó-ipari terasz 300,- Ft/m2/hó 
6. Kiállítás, sport- és kulturális rendezvény 20,- Ft/m2/nap 
7. Cirkusz 100 m2-ig 

             100 m2 felett 
5.000,- Ft/nap 
10.000,- Ft/nap 

8. Mutatványos tevékenységgel kapcsolatos területfoglalás 
(lakókocsi, céllövölde, tehergépkocsi parkolása 

15,- Ft/m2/nap 

9. Hirdetőtábla, hirdető-berendezés 
1 m2 táblaméret alatt 
1 m2 feletti rész után m2-enként 
reklám célú zászlórúd elhelyezés (db) 

 
2.000,- Ft/m2/év 
+ 500,- Ft/m2/év 
300,- Ft/db/év 

10. Választási kampányt szolgáló, önálló hirdető berendezés  
10,- Ft/m2/nap 

11. Lakodalmi sátor és egyéb célú sátor 300,- Ft/nap 
12. Gépjármű, haszonjármű tárolása 1.000,- Ft/hó/jármű 

 
 

 
 
 
Vincze Jánosné jegyző 
Megköszönte, hogy a képviselő-testület elfogadta a rendeletet. A rendelet végrehajtásához 
kérte a képviselő-testület segítségét. Mivel közterület felügyelő nincs, így a közterületek 
rendeltetéstől eltérő használatáról nincs mindig tudomásunk. 
Provics István képviselő 
Mindenkit érint, ezért a Kisbíróban szó szerint meg kell jelentetni a rendeletet. 
Dr. Folberth György képviselő 
Nincs benne, hogy a köztéren elhelyezett virágládára kell-e engedélyt kérni. 
Vincze Jánosné jegyző 
Nem kell engedélyt kérni. A köztisztaságról másik rendelet szól, abban van benne, hogy 
konyhakerti növényeket nem lehet az utcára ültetni.  
 
Vieszné Újfalusi Edit távozott az ülésről. 
Dr. Folberth György távozott az ülésről, Zaka László visszajött az ülésterembe. A 
jelenlévő képviselők száma 8 fő. 
 
Zaka László polgármester visszavette az  ülés vezetését. 
 
N A P I R E N D 
8. Előterjesztés a kunfehértói üdülőterületen lévő gyermek- és ifjúsági tábor közös 
    fenntartására  
    Előadó: Zaka László polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
A kunfehértói tábor fenntartására 1996-ban kötött megállapodás nem felelt meg a 
követelményeknek, ezért egyeztetés után elkészült az új tervezete. Ez a megállapodás 
határozott időre szól, addig amíg a négy tulajdonostárs valamelyike tulajdonát el nem adja. A 
döntésekhez legalább 3 egybehangzó döntés szükséges, azért, hogy a kisebb részben 
tulajdonosokat se lehessen leszavazni. 



Forczek Ernő PTB elnök 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az új 
megállapodásra törvényesség miatt van szükség, ezért a bizottság elfogadásra javasolja.  
A 8. pontban konkrétan meg van határozva az eladással kapcsolatos eljárási rend. A 
következő napirendnél ez kérdéses lehet. 
Zaka László polgármester 
Elővásárlási jogukkal az önkormányzatoknak 30 napon belül élni kell. 
Forczek Ernő PTB elnök 
Mikor lép ez hatályba? Kiskunhalas bejelentette eladási szándékát, de nem a 8. pont alapján? 
Zaka László polgármester 
Nem ez alapján, a régi megállapodásban ilyen pont nincs. Kiskunhalas eladási szándéka e 
megállapodás hatályba lépését követően él. A többi tulajdonostárs is gondolkodik a 
táborrészek eladásáról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
97/2005.(X.26.) ÖH. 
Kunfehértói tábor fenntartására 
megállapodás jóváhagyásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kunfehértói „Gyermek- és Ifjúsági 
Tábor” közös fenntartásáról szóló megállapodást jóváhagyja.  
A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zaka László polgármester 
 
N A P I R E N D 
9. Javaslat a Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Táborban lévő résztulajdon értékesítésére 
    Előadó: Zaka László polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
A kunfehértói tábor legnagyobb tulajdonosa Kiskunhalas Önkormányzata. Nem tudja a részét 
kihasználni, ezért tulajdonrészének (60 %) értékesítéséről döntött, a hivatalos értékbecslés 
szerinti értéken. Ha a tulajdonostársak nem tudják megvásárolni, akkor külső személynek 
kerül értékesítésre, aki többségi tulajdonhoz jut. Kisebbségi tulajdonosként kényszerhelyzetbe 
kerülhetünk.  
Elég drágán üdülünk a kunfehértói táborban. Az értékbecslés szerint 4 milliót ér a részünk. 
Három év alatt több mint 1,5 millió fenntartási költséget fizettünk. Ennyi pénzért változó 
helyen lehetne üdülést biztosítani a gyerekek számára.  
Forczek Ernő PTB elnök 
A bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést. Felmerült, hogy jó állapotban 
fenntartott ingatlanról van szó, értéke növekszik vagy növekedhet. A fenntartási költség 
értéknövelést hozott. Az is felmerült, hogy az önkormányzat megvásárolhatná Kiskunhalas 
részét. 



Véleménye szerint megvásárolni nem tudjuk, a másik két kisebbségi tulajdonos sem 
valószínű, hogy meg tudja vásárolni. Az új tulajdonos többségi tulajdonba kerül, a kisebbségi 
tulajdonosokat hátrányos helyzetbe hozhatja. Másnak nem tudjuk eladni részünket, 
önkormányzatunkat kisemmizhetik. A többségi tulajdonos eladási szándéka mellékelve van az 
előterjesztéshez. Javasolja, hogy önkormányzatunk csatlakozzon az eladási szándékhoz. 
Lehetőleg a többi társtulajdonossal együtt az egész ingatlant értékesítsük forgalmi értéken.  
Kiskunhalas döntésével nem foglalkoztunk, mint ajánlattal. Kiderült, hogy még nem is kellett 
volna. Az értékbecslés szerinti ár a minimális, amelyért értékesíteni lehet. Ezért a bizottság 
úgy foglalt állást, hogy minimum 4 millió forintért az önkormányzat értékesítse 
tulajdonrészét. Akik ott jártak, az a véleményük, hogy valószínűleg nagyobb az értéke ettől. 
Zaka László polgármester 
Másik kisebb társtulajdonos is gondolkodik az együtt értékesítésről. Voltak, akik a mellett 
érveltek, hogy a tábor jó állapotban van, maradjon meg. Mérlegelés kérdése. 
Varga Ferencné képviselő 
Volt mind a három táborban. Legjobb állapotban a kunfehértói van. Előnye még, hogy közel 
van. Viszont bekerülési költsége aránytalanul magas. Nem a szankiak használják ezt ki.  
Korábban szó volt Nagygalambfalván épület megvásárlásáról táborozási célra. Kompenzálná 
e tábor eladását. 
Utána azon is el lehet gondolkodni mi legyen a másik két táborral. 
Zaka László polgármester 
A kunfehértói táborban résztulajdonosok vagyunk. Balatonakalin és Sikondán valószínűleg 
nem lehet megszerezni a tábor tulajdonjogát. Balatonakali belterületén van a tábor, az 
önkormányzati törvény alapján a tábor területe Balatonakalit illeti meg, erre be is jelentette 
igényét. Sikondai tábor ügyében a Mecsek-vidéki Erdő Rt. és a VAKÁCIÓ KHT. közötti 
tárgyalásokban előrelépés nem várható. A táborok állapota Balatonakalin nagyon gyenge, a 
gáz és szennyvízcsatorna bekötés megtörtént, de az épületek állapota rossz. Sikondán a 
vizesblokk felújítása történt meg, az épületek rossz állapotúak.  
Nagygalambfalván volt elképzelés táborozás céljára épület vásárlására. Az ottani 
polgármestertől tudja, hogy majd áruba bocsátják a kúria épületet. A pékséget üzemeltető 
céggel kellene felvenni a kapcsolatot. Viszont egyedül nehéz volna a tábor kihasználtságáról 
gondoskodni. 
 
A bizottság a kunfehértói tábor értékesítése mellett foglalt állást. Más vélemény van-e? 
Nem volt. 
 
A polgármester szavazásra tette fel a tábor értékesítését a bizottság javaslata alapján. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
98/2005.(X.26.) ÖH. 
Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor 
értékesítéséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kunfehértói „Gyermek- és Ifjúsági 
Tábor” 2/20-ad tulajdoni hányadát forgalmi értéken értékesítésre kijelöli.  
 
Határidő: 2005. december 31. 
Felelős: Zaka László polgármester 



 
N A P I R E N D 
10. Előterjesztés Dél-alföldi ivóvízminőség-javító konzorciumi szerződés jóváhagyására  
      Előadó: Zaka László polgármester 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
A törvény kimondja, hogy minden településen egészséges ivóvizet kell biztosítani. Az ivóvíz-
minőség javítást településünkön 2009-ig kell végrehajtani. Erre a célra EU-s támogatást lehet 
igénybe venni. Az UNIÓ nagyobb egységeket támogat, ezért az egész Dél-alföldi régió együtt 
pályáz. A jelenlegi pályázás a tervezésre szól. 
Ma érkezett egy módosító javaslat. Az előkészítők számításokat végeztek és a határozat-
tervezetben javítani kell a 4. pontban a 25 Ft/lakost 22 Ft/lakosra, az 5. pontban 125 Ft/lakost 
128 Ft/lakosra. 
Forczek Ernő PTB elnök 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek jóváhagyásra javasolja. 
Ezekből a régiós konzorciumokból nem érdemes kimaradni. Az UNIÓ csak a régiós 
összefogásokat támogatja.  
Zaka László polgármester 
Hozzá kell tenni, hogy a projektnek nem része a vezetékrendszer cseréje. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a módosított határozat-
tervezetet. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
99/2005.(X.26.) ÖH. 
Ivóvízminőség-javító program 
konzorciós szerződés elfogadásáról 

 
H A T Á R O Z A T 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy részt 

kíván venni a Dél-alföldi régió Ivóvízminőség-javító Programjában. 
Kinyilvánítja szándékát, hogy be kíván lépni a Program tervezésére megalakuló 
Konzorciumba. 

 
2.  A Képviselő-testület a jelen határozat mellékleteként jóváhagyja 

az általa megismert a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 
megalapítására vonatkozó Konzorciós Szerződést. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Zaka László polgármestert az Konzorciós 

Szerződés aláírására.  
 
4. A Képviselő-testület az Konzorcium munkaszervezetének működéséhez való 

hozzájárulásként 22 Ft/lakos összeget mely Szank község esetében 55.748,-Ft,  a 
2005. évi költségvetéséből biztosítja, azt a megalakuló Konzorcium 
bankszámlájára 2005. november 1-ig átutalja. 

 
5. A Képviselő-testület a tervezési feladatok önerejének biztosítására vállalja a 

teljes tervezési költség 25%-ának lakosságszám-arányos számítással 



meghatározott rá jutó részét. A 2005-ben felmerülő költségek kiadásokra a 
megalakuló Konzorcium bankszámlájára 2005. november 1-ig átutal 128 
Ft/lakos összeget, amely összesen 324.352,-Ft.  

 
6. A Képviselő-testület a programban a település kapcsolattartójaként Zaka László 

polgármestert jelöli meg. 
 
Határidő: 2005. december 1. 
Felelős: Zaka László polgármester 
 
N A P I R E N D 
11. Előterjesztés tanyagondnoki hálózat létrehozásáról szóló pályázat benyújtására 
      Előadó: Zaka László polgármester 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázatot tett közzé új 
tanyagondnoki hálózat kiépítésére. Kicsit más és több ez, mint a házi szociális gondozás. 
Nemcsak a betegek gondozását, a rászorulók problémáját öleli fel, hanem minden tanyán 
lakót érinthet. A pályázat célja járműbeszerzés, jó minőségű terepjáró beszerzését teszi 
lehetővé. A feladatellátáshoz állami normatíva jár, csak akkor valósul meg, ha sikeres lesz a 
pályázat. Javasolja a pályázat benyújtását. 
Forczek Ernő PTB elnök 
A PTB az előterjesztést megtárgyalta. Működtetésével kapcsolatos kérdésként felmerült, hogy 
az állami költségvetésben magasabb a normatíva, mintha társulási formában valósul meg. 
Ezért megpályázzuk, ha sikerül nyerni, utána bevihetjük a többcélú kistérségi társulásba. A 
bizottság véleménye az, hogy próbáljuk meg, hozzájuthatunk egy gépkocsihoz. 
 
Kérdés, más vélemény nem volt, a polgármester szavazásra tette tel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
100/2005.(X.26.)ÖH. 
Tanyagondnoki szolgálat felállítása, 
pályázat benyújtása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Szank község 

területén 2006. január 1-től sikeres pályázás esetén a tanyagondnoki szolgálat 
működjön. 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Ifjúsági, 
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz, „új falu- vagy 
tanyagondnoki szolgálat kialakítása” címmel gépjármű vásárlásra. 

3. A beruházás összköltsége bruttó 6.500.000,-Ft, a pályázaton elnyerhető vissza nem 
térítendő támogatás összege 6.000.000,-Ft, önkormányzati saját forrás 500.000,-Ft. 

4. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházáshoz 500.000,-Ft saját forrást 
sikeres pályázás esetén az önkormányzat éves költségvetéséből az általános tartalék terhére 
biztosítja.  
 

Határidő: 2005. október 31. 



Felelős: Zaka László polgármester 
 

N A P I R E N D 
12. Egyéb kérdések 
 
Márki János és felesége ingatlan ügye 
 
Forczek Ernő PTB elnök 
Márki János és felesége újabb levelet küldött, korábbi ajánlatát felére csökkentette, kéri, hogy 
a képviselő-testület tárgyalja újra.  
Az ügy 2003-ban küldött levelével kezdődött, amelyben kérte, hogy az önkormányzat a 
Kossuth és Vörösmarty utcák folytatásában lévő ingatlanából az utca területét sajátítsa ki. 
Jogértelmezés szerint nem lehet szó kisajátításról, csak adás-vételről. Polgármester úr 
megkezdte a tárgyalásokat, elkészültek a változási vázrajzok. A képviselő-testület 
megtárgyalta és 200,-Ft/m2-ben hagyta jóvá az egész terület megvásárlását. Ezt nem fogadták 
el, 800,-Ft/m2 árért csak az utat ajánlották fel. A képviselő-testület újra tárgyalta és úgy 
döntött, hogy a 200 és a 800,-Ft/m2 között akkora különbség van, amely nem tárgyalási alap, 
ezért nem is adtunk újabb ajánlatot.  
A mostani ajánlat szerint felére(400,-Ft/m2) csökkentette az árat. Nincs leírva, hogy ez az útra 
vagy az egész területre vonatkozik-e.  
A vázrajzok lejárnak, meghosszabbítást kell kérni.  
A PTB álláspontja az, hogy 200,-Ft/m2 ajánlatot tegyünk az út megvásárlására. Ha elfogadják, 
két szabadon értékesíthető telek alakul ki, amelyek értéke lényegesen magasabb lesz, ha az út 
megnyitásra kerül. Az önkormányzat csak az út kinyitásához szükséges területet vásárolná 
meg, folytatódna a Kossuth utca és a Vörösmarty utca is. Gondolják végig az ajánlatunkat 
2006. december 20-ig. 
Csertő István alpolgármester 
Elfogadja a bizottság javaslatát. 
Provics István képviselő 
Szintén elfogadja a javaslatot. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
101/2005.(X.26.) ÖH. 
Márki János és felesége ingatlanának 
megvásárlásáról 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Márki János és felesége által felajánlott 
686/13 hrsz-ú 1181 m2 és a 699/1 hrsz-ú 2041 m2 területű ingatlanokat 200,-Ft/m2 áron 
megvásárolja. 
  
Határidő: 2006. december 20. 
Felelős: Zaka László polgármester 
 
Tájékoztató a háziorvosi ellátásról, ügyeletről 
 
Zaka László polgármester 



Az orvosi ellátásról már szó esett. A háziorvosi rendelő a védőnői szolgálat volt helyén (Béke 
u. 40.) lesz. A hatóság jónak tartja. Kiépített parkoló nincs. Az illetékes közúti hatósággal 
áttekintették a helyzetet. A közlekedési szabályok szerint a kereszteződéstől számított 15 
méteren belül megállni, parkolót kiépíteni nem lehet. Gyakorlatilag a polgármesteri hivatal 
ajtajától balra nem lehet megállni. A Béke u. 40. számú épület előtt 4-5 kocsi parkolására lesz 
lehetőség. Ki lesz téve a mozgáskorlátozott tábla, azért, hogy a valóban rászorultak közel meg 
tudjanak állni a rendelőhöz. A többiek a Rákóczi utcai parkolóban parkolhatnak. 
Kerékpártároló kihelyezésére is szükség van. A polgármesteri hivatalba érkezők és a hivatali 
dolgozók nem tudnak hol parkolni. Az udvar alkalmas lenne parkolásra, ha valamilyen 
burkolatot kapna, mert jelenleg télen nem lehet beállni. A Béke utcáról lehetne a bejárat, a 
Rákóczi utcára pedig a kijárat, így nem lenne olyan balesetveszélyes, jobb a kilátás. Az udvar 
burkolása pénzbe került, egyetért-e ezzel a képviselő-testület? 
Vágó György képviselő 
A Rákóczi utcáról érkezők nem látnak ki a parkoló autók miatt. Nagyon indokolt az udvaron 
parkoló kijelölése.  
Zaka László polgármester 
A következő ülésen a költségvetési rendelet módosításakor hozza erre vonatkozóan a 
költségvetést. A képviselő-testület a feladat megvalósítását el tudja-e fogadni? 
Csertő István alpolgármester 
Igen, egyetért. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
102/2005.(X.26.) ÖH. 
Parkoló kiépítéséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a polgármesteri hivatal udvarán 
parkoló kiépítésével, melynek költsége a költségvetésbe beépítésre kerül.  
 
Határidő: 2005. december 31. 
Felelős: Zaka László polgármester 
 
Zaka László polgármester 
Ma sikerült választ kapni, a következő 6 hónapban biztosan lesz orvosunk. A további 
lehetőséget magában hordozza, hogy itt is marad. Az orvos Dr. Nárai Tibor a kiskunhalasi II-
es belgyógyászat orvosa. Két hetet kellett várni a válaszra, mert a főorvos úr szabadságon 
volt. A munkáltatói jog gyakorlója 6 hónap fizetés nélküli szabadságot engedélyezett, így 
megkapta a lehetőséget Nárai úr, hogy Szankon dolgozzon. 
Dr. Elek József működési engedélye október 31-ével megszűnik. Nárai doktor működési 
engedélyének megszerzése legalább két hetet vesz igénybe. Két hétig jogilag ellátatlan lesz az 
I. számú háziorvosi körzet. Megpróbáljuk gyorsabban intézni, amennyire csak lehet.  
Doktor úr holnap tud eljönni a szerződést megbeszélni, amelyet a képviselő-testületnek jóvá 
kell hagynia. Ezért kéri a képviselőket, hogy péntek reggel fél nyolckor a rendkívüli ülésen 
jelenjenek meg. Utána rögtön benyújtjuk az ÁNTSZ-hez engedélyezésre. 



A doktor úr kiskunmajsai lakos, úgy vállalta a praxis működtetését, hogy onnan jár ki. A 
készenléti ügyeletet is onnan látja el. A rendelő Béke utcai falára ki lesz írva az ügyeletes 
orvos elérhetősége.  
Eddig úgy volt, hogy a háziorvosok hét közben a rendelési idő végétől, másnap a rendelési idő 
kezdetéig készenlétben voltak. Hétvégén és ünnepnapon változó telephellyel mindenki a saját 
rendelőjében ügyelt a beosztás szerint. Szank és Jászszentlászló orvosai közösen oldották ezt 
meg. Egy új rendeletet 2006. január 1-től a készenlétet megszünteti. A rendelési idő végétől a 
következő kezdetéig ügyelet lesz minden nap, amely teljes mértékben munkaidőnek számít és 
meg kell fizetni. E rendelet behatárolja, hogy az orvos heti 40 órán túl 8 óra túlmunkára 
kötelezhető + 12 órát vállalhat, maximum heti 60 órát. Ez azt jelenti, hogy az orvos maximum 
14 órát dolgozhat egyfolytában.  
Arról, hogy 2006. január 1-jétől milyen rendszerben valósítjuk meg az ügyeletet, folynak a 
tárgyalások Jászszentlászlóval, Kiskunmajsával, az Országos Mentőszolgálattal. Nincs annyi 
orvos, hogy külön ügyeleti rendszer valósuljon meg a háziorvosok nélkül. 12 háziorvosi + 2 
gyermekorvosi körzet van, 14 vagy 7 naponként kerülne egy-egyre sor (vita van arról is, hogy 
1 orvosos vagy 2 orvosos legyen az ügyelet). Az ország jelentős részén egy orvossal és 
szakasszisztenciával látják el az ügyeletet. Január 1-től minimális feltétel lesz a gépkocsi, 
gépkocsivezetővel, felszereléssel. Kiskunmajsán van jól felszerelt rendelő, ott van mellette 
szükség esetén a két kocsis mentőállomás. Orvosaink erősen tiltakoznak, az egyeztetés folyik, 
január 1-jéig valamilyen megoldást találni kell. Az a rendszer ami eddig működött, hogy a 
négy orvos változó telephellyel ellátta az ügyeletet, nem tartható fenn, mert nem hiszi, hogy 
bármelyik önkormányzat is fel tudná vállalni anyagi vonzatait. A vállalkozó háziorvosnak 
meg kell oldani a problémát, a vállalkozási szerződésben kötelezettséget vállaltak az ügyelet 
ellátására is. Központi ügyelettel lehet kiszolgálni ezt a rendszert. 
Vágó György képviselő 
A gyakorlatban november 1-től lesz az új orvos, mostani tudásunk szerint november 1-től 
Elek doktornak sem lesz működési engedélye. Akinek orvoshoz kell a jövő héten menni az 
mit csináljon? 
Csertő István alpolgármester 
Hol vannak a kártyák? 
Zaka László polgármester 
A betegkártyák Elek doktornál vannak, majd Nárai doktor adja át. Betegek anyagát orvos csak 
orvosnak adhatja át. 
Csertő István alpolgármester 
Folberth doktor jogosult, szerinte oda fognak menni az emberek. 
Zaka László polgármester 
Az a legfontosabb, hogy sikerüljön holnap megállapodni, a szerződés jóváhagyása után az 
ÁNTSZ-nek pénteken benyújtani. Nárai doktor úr november 8-áig szabadságon van 
egyébként is.  
Amikor az orvosok szabadságon voltak, egymást helyettesítették, akkor sem volt adatátvitel, a 
beteg ellátásra került, utána az orvosok tájékoztatták egymást.  
Varga Ferencné képviselő 
Eddig úgy volt, hogy az óvoda orvosa Elek doktor volt, most automatikusan az új orvos lesz? 
Zaka László polgármester 
Igen. 
Provics István képviselő 
Szerdán ha valaki orvost keres hová menjen? 
Zaka László polgármester 
Folberth doktor úr a jövő héten a helyettesítést ellátja. Valamilyen mértékű anyagi áldozatot 
kell hozni ebben az ügyben.  



Szórólapot küldünk ki a lakosságnak, amelyben tájékoztatást adunk a helyzetről. 
 
Rácz János képviselő 
Nagygalambfalváról a polgármester, jegyző és a képviselőtársak jókívánságait tolmácsolja. A 
községháza teljes mértékben fel van újítva, irodatechnikával ellátott, környéke parkosított. A 
református templom teljes felújítás alatt áll. Tetőszerkezete újszerű, a kupola része teljesen új. 
Most cserélik az ajtókat, ablakokat, a kórus faszerkezetét, haranglábakat, folyik a 
villanyszerelés. Tolmácsolja a tiszteletes úr köszönetét, az önkormányzatunk által küldött 
pénzt a kupolára használták fel.  
Volt szó év elején arról, ha a költségvetés engedi, további támogatást nyújtunk a felújításhoz. 
Személy szerint is kéri a képviselő-testületet, és az ottaniak kérését is tolmácsolja ezzel. 
Zaka László polgármester 
Megköszönte a tájékoztatást, visszatérünk erre. 
Varga Ferencné képviselő 
Kapott egy felhívást az önkormányzat által fenntartott intézmények felújításáról szóló 
pályázatra. Átolvasta, ez a pályázat tulajdonképpen kedvezményes hosszú lejáratú hitelről 
szól. Nem gondolja, hogy az önkormányzat felújításra hitelt kíván felvenni. 
Zaka László polgármester 
Átolvastuk, ismerjük a pályázatot. A ROP-os „XXI. század iskolája” című projektről van szó. 
Hosszú lejáratú hitel kamattámogatásáról szól. Szerinte még várni kell. 
 
Halottak napján a szokásokhoz híven fél 5-re várja a képviselőket, hogy először az 
emlékműnél majd a temetőben koszorút helyezzenek el. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18,30 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 

 
 
 
 
 
 
          Zaka László   Csertő István   
          polgármester alpolgármester 

Vincze Jánosné 
jegyző 
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           jkv. hitelesítő                                                                                   jkv. hitelesítő 
 

 
 
 


