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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. november 30-án 15 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak: Zaka László polgármester 
 Csertő István alpolgármester 
 Dr. Folberth György 
 Forczek Ernő 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Provics István 
 Rácz János  
 Vágó György és 
 Varga Ferencné képviselők 
 Ruskó Sándor ÁMK igazgató 
 Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
 Kalmár Sándorné Gond.Kp. vez. 
 Szigeti Károly közoktatási szakértő – napirendhez meghívott 
 Vincze Jánosné jegyző 
 Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.előadó 
Zaka László polgármester 
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a napirendekhez meghívottakat. Megállapította, hogy 
az ülés határozatképes, mert a 10 képviselőből mind a 10 fő jelen van. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Folberth György  és Provics István  képviselőket javasolta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A képviselő-testület egyetértett a napirendekkel. 
Más napirendi javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 10 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 2005/2006-os tanév indításáról szóló 83/2005.(VII.27.)ÖH. sz. határozat 
    végrehajtásáról 
    Előadó: Forczek Ernő PTB elnök 
3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetésének ¾ évi 
     teljesítéséről 
    Előadó: Zaka László polgármester 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójáról 
    Előadó: Zaka László polgármester 
5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 
    Előadó: Zaka László polgármester 



6. Előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ alap és szakmai dokumentumainak 
    módosítására (alapító okirat, SZMSZ, szakmai program) 
    Előadó: Zaka László polgármester 
    Előadó: Kalmár Sándorné intézményvezető 
7. Előterjesztés a 2005. évi pályázatok ösztönzéséről 
    Előadó: Zaka László polgármester 
8. Előterjesztés az önkormányzat adóigazgatási tevékenységéről 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
9. Előterjesztés Általános Művelődési Központ igazgatói állásának pályázati felhívására   
    Előadó: Zaka László polgármester 
10. Egyéb kérdések 
 a) Előterjesztés a Római Katolikus Egyházközség kérelméről 
         Előadó: Zaka László polgármester 
 b) Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházért Alapítvány támogatására 
         Előadó: Zaka László polgármester 
11. Előterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatására 
      Előadó: Zaka László polgármester 
 
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 86/2005. sz. határozatnál a közigazgatási hivatal ellenőrzésére tett intézkedésekről 
számoltunk be. A települési szilárd hulladék kezeléséről szóló rendelet-tervezet nem felel meg 
az előírásoknak, a környezetvédelmi hatóság nem fogadta el, újra át kell dolgozni és fel kell 
terjeszteni a felügyelőséghez. A hulladékokat hetente legalább egyszer össze kell gyűjteni és 
nem lehet zsákokban, gyűjtőedényeket kell kihelyezni. A közszolgáltatás megvalósításáról 
tárgyaltunk a későbbi nagy projekt szolgáltatójával, egy kiskunhalasi céggel. Részleteket a 
költségvetés tervezésénél mond. 
A háziorvosi ügyelet tekintetében nem tudtunk a szomszéd település orvosaival megegyezni. 
A háziorvosok december 31-ig munkanapokon készenlétet, hétvégén és ünnepnapokon 
Jászszentlászló és Szank orvosai közösen ügyeletet tartanak. Január 1-jétől a törvény szerint 
nem lehet készenlétet tartani, csak ügyeletet. A tárgyalások folynak.  
A két ülés között történt eseményekhez elmondja, hogy ma délelőtt többcélú kistérségi 
társulási ülés volt. A koncepciónál beszámol róla. 
Varga Ferencné képviselő 
Az elmúlt döntés-előkészítő megbeszélésnek voltak-e kedvezőtlen hatásai Szankra 
vonatkozóan? 
Zaka László polgármester 
Szólni fog komplexen erről a 2006. évi költségvetés tervezésénél. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
105/2005.( XI.30.)ÖH. 
Beszámoló elfogadásáról 

H A T Á R O Z A T 



Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 86/90/2005.(IX.14.) és a 
93/94/95/2005.(X.10.)ÖH. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel együtt az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
N A P I R E N D 
2. Előterjesztés a 2005/2006-os tanév indításáról szóló 83/2005.(VII.27.)ÖH. sz. határozat 
    végrehajtásáról 
    Előadó: Forczek Ernő PTB elnök 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
Előterjesztés a képviselő-testület rendelkezésére áll. Felkérte a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság Elnökét az előterjesztés kiegészítésére. 
Forczek Ernő PTB elnök 
Polgármester úr megbízta a bizottságot, hogy a 83/2005.(VII.27.) ÖH. sz. határozat 
teljesítését nézze meg, tekintve, hogy igazgató úr jelentése eltér az engedélyezett létszámtól. 
Igazgató új létszámmódosítást kért a képviselő-testülettől. A bizottság szakmai képességét az 
ügy kivizsgálása meghaladta, ezért közoktatási szakértő alkalmazását kérte. A szakértő a 
bizottság felkérésére a törvény által kötelező létszámot hasonlította össze a tényleges 
létszámmal. A bizottság a szakértő által elkészített anyagot megtárgyalta és megállapította, 
hogy igazgató úr nem teljesítette az előírt létszámot, 0,9 fő létszámtöbblet van az 
engedélyezett fölött. A képviselő-testület korábban engedélyezett, illetve hallgatólagosan 
jóváhagyott többletórákat (pld: + 10 óra napközinél étkeztetésre, 2x17 óra fejlesztésre). El 
kell dönteni, hogy maradhat-e és meddig. Minden évben határozatot kell hozni a többletekről, 
tételesen fel kell sorolni, hogy mi maradhat. Javasolja a bizottság, hogy a koncepció 
készítésekor határozza meg a képviselő-testület a következő tanévre vonatkozó létszámot és  
többleteket.  
Zaka László polgármester 
A bizottság a szakértő véleménye alapján megállapította, hogy többletlétszám van az 
intézménynél. Az augusztus végén megkapott tantárgyfelosztásból nem lehetett megállapítani, 
hogy a határozat végre van-e hajtva.  
Szakértői, bizottsági vélemény van, meg kell határozni, hogyan kell az intézményben a 
törvényes működést biztosítani a továbbiakban. 
Ruskó Sándor ÁMK igazgató 
Készített egy táblázatot, amelyben ki van mutatva, hogy mennyi álláshely és hány óra szűnt 
meg, ki van mutatva, mennyi megtakarítást eredményezett. Szeretné, ha tételesen kimondaná 
a képviselő-testület a többletóraszámot. A létszámcsökkentést azért nem tartja jónak, mert 
helyette a túlóra kifizetés 150 %-os pénzügyi szempontból. Szakmailag sem indokolt a 6-8 
óra, ezért tartja jobbnak a túlórák csökkenését. A kimutatásból látszik, hogy 1.5 millió forint 
megtakarítást értek el ebben a félévben. Szeretné, ha a táblázatot mindenki megkapná. 
Zaka László polgármester 
Az ülés előtt kapta meg a levelet, délelőtt nem volt itthon. Lefénymásoljuk, kiosztjuk. 
Forczek Ernő képviselő 
A bizottság kérte a 0,9 létszámcsökkentést 
Ruskó Sándor ÁMK igazgató 
65 fős létszámmal tudja biztosítani a működést, kéri, hogy 65 legyen az engedélyezett 
létszám. Jelenleg 65 fő + 2 felmentett a létszám. A 0,9 státuszhoz tartozó 18 órával lehet 
csökkenteni. Vissza lehet vonni most, akkor eltűnik a rendszerből, önkormányzati határozat 
kell hozzá. 65 a létszám jelenleg, ha 64-nek kell lennie, az már munkajogi kérdés.  
Forczek Ernő képviselő 



Értelmezésbeli különbségek vannak. Ebből azt látja, hogy nem volt tisztázva vagy nem volt 
tisztázható a létszám. 
Csertő István alpolgármester 
Igazgató úr azt mondja, hogy a 0,9 többlet álláshelyet ne kelljen megszüntetni, ne 
változtassuk meg a 65-öt 64-re, hanem a hozzá tartozó óraszámot csökkenti le. A bizottsági 
ülésen elhangzottakhoz képest nincs semmi változás, ha az óraszámot lecsökkenti.  
Ruskó Sándor ÁMK igazgató 
Így van. 
Forczek Ernő képviselő 
A koncepciónál térjünk vissza ezekre a pontokra. 
Zaka László polgármester 
Egyetért a bizottság véleményével, a koncepció tárgyalásakor minden évben tárgyalni kell a 
következő tanév indításáról. A többleteket amikor megadta az önkormányzat, szerinte nem 
úgy gondolta, hogy egy évre adja. Meg kell ismételni évenként a döntéseket, ha kell, akkor a 
módosítást el lehet végezni. Ezen túli problémákról kell döntést hozni most.  
A most kapott kimutatásban igazgató úr levezette a szeptember 1-jétől megszűnő 
álláshelyeket és feladatokat. Elnök úrnak igaza van abban, hogy újabb módosításról van szó. 
Az engedélyezett létszámkeret még mindig túl van lépve, de pénzügyileg helyre állt, a 
túlórakeret csökkentésével oldja meg a határozat egy oldali helyességét. A kialakult helyzet 
megoldását a túlórakeret csökkentésével korrigálja. El tudja ezt a megoldást fogadni. Igazgató 
úrnak ebből le kell vonni a konzekvenciákat, be kell tartani a határozatokat.  
Egyetért elnök úrral, hogy most a koncepció készítésekor végig kell gondolni, meg kell 
határozni a többleteket.  
A határozat végrehajtását így ezzel együtt, a két kimenő nyugdíjassal elfogadhatónak tartja. 
Varga Ferencné képviselő 
A törvény biztosítja az intézmények számára az emelt összegű normatívát a sajátos nevelési 
igényű gyerekek ellátására. Az óvodába 11 gyerekre jár emelt összegű normatíva. A normál 
ellátást igénylő gyerekekre 2189 eFt/fő, a 11 gyerekre pedig 4873 eFt/fő normatíva jár. 
Ezeket a gyerekeket fel kell vállalni. 
Zaka László polgármester 
Bizottsági ülésen is felvetődött a kérdés. Ott is elhangzott, hogy nem szabad arra törekedni, 
minél több sajátos nevelési igényű tanuló legyen, a nagy szám az alapfokú oktatás színvonalát 
kérdőjelezi meg. Felvállaltuk, hogy ilyen intézményt tartunk fenn, nehéz a kis létszámú 
csoportbontást finanszírozni. Elveszítjük a többletet. Egy pedagógus évi 2,5 millióba kerül, ha 
nem tudja a gyerekek ellátását biztosítani, mellette másik pedagógust is alkalmazni kell, már 
duplázódik a költség, évi 5 millióról beszélhetünk. Ha nem 3 gyerek lehetne egy csoportban, 
hanem 8, mint ahogy a törvény azt megengedi, akkor más volna a helyzet. De itt kis iskola 
van, a csoportbontást a szerkezetből fakadóan nem lehet másként megoldani. Ez felér az egy 
szakos tanárok problémájával.  
Varga Ferencné képviselő 
A sajátos nevelési igényű tanulók 10-15 %-os aránya nem csak Szankon jellemző, országos 
tendencia. Emelt normatíváról beszélt, nem a háromszorosról, mert akkor már más 
intézménybe tartozik. Az óvodánál számolta, nem jelenik meg plusz ember. Nem tehetünk 
arról, hogy egyre több ilyen gyerek van.  
Zaka László polgármester 
Nem választotta szét az óvodát és az iskolát, komplexen beszélt a sajátos nevelési igényű 
tanulókról, akikkel a fejlesztő pedagógia mellett nemegyszer logopédus és egy 
gyógypedagógus is foglalkozik.  
Mucsi László képviselő 



A közelmúltban szakmai értekezleten vett részt, ott is vélemények alakultak ki. Ez az egész 
integráció politikai irányzat, az alapfokú oktatást veszélyezteti. Olyan szociális körülmények 
közül jönnek a gyerekek, amely a sajátos nevelési igényű tanulók számának emelkedését 
eredményezi. Az ép képességgel rendelkezők oktatásának rovására megy. A nyugati mintát 
követjük, de ott 1-2 gyerek befogadásáról van szó, nem pedig 10-20 %-ról, mint itt. 
A határozat végrehajtásával kapcsolatban emberséges döntést javasol, nem a 
létszámcsökkentést. 
Zaka László polgármester 
A fejlesztő pedagógia kérdésénél elfeledkezünk a tehetséggondozásról. Nem csak a gyengék 
felzárkóztatása a feladat, amely kimeríti az erőforrásokat. Automatikusan kizárjuk a 
tehetséggondozást és ez nagy baj. A Móra iskolában a speciális oktatásra vannak 
berendezkedve, ott csökken a létszám, elvesszük a tanulókat. 
Varga Ferencné képviselő 
A 10-15 % nem az a határ, akik a Móra iskolába valók. 
Zaka László polgármester 
A 15 %-ból az 5 % igen, és az is itt van. Az a baj, hogy mindent felvállalunk. Nem lehet cél, 
hogy minél több legyen a sajátos nevelési igényű tanuló. Ha elküldjük azokat, akiknek a 
képességei alapján más intézményben jobb ellátást tudnak biztosítani, akkor felszabadítunk 
annyi erőforrást, hogy a tehetséggondozásra is jusson.  
Szigeti Károly közoktatási szakértő 
Megköszönte igazgató úr pozitív hozzáállását, hogy munkájához segítséget nyújtott.  
Alapvető gond az iskolánál, hogy fogy a létszám, a költség pedig nő. Átérzi, hogy milyen 
elbocsátani valakit, ezért nem létszámban, hanem hangsúlyozza, hogy álláshelyben 
gondolkodik. Ezért a túlóra elvonását javasolja, az önkormányzatnak szüksége van a pénzre. 
Az étkeztetés felügyelete nem kötelező. A pedagógusnak 40 órás a munkaideje, ha a kollektív 
szerződésben benne van, akkor kifizethető, ha nincs benne akkor az önkormányzat dönthet 
úgy, hogy nem.  
Úgy látja, hogy az intézmény amit egyszer megkapott, azt nem akarja visszaadni, 
hagyományból él, nem tartja be az önkormányzati határozatokat. 
Igazgató úr elmondta, hogy nem számol töredékeket, de a jogszabály szerint muszáj. Évente 1 
%-kal változik a kötelező óraszám és a választható órák száma.  
Az évenkénti felülvizsgálatot nagyon jónak tartja, támogatja.  
Tartja az álláspontját, nem személyre bontva, ennyi gyerekre ennyi álláshellyel nem 
találkozott, szerinte az intézmény túlfinanszírozott. 
Leírta azt is, hogy szerinte az iskolára ráférne egy átfogó törvényességi vizsgálat. Meg lehetne 
nézni, hogy mit miért fizetnek ki, használja-e további képesítést, és jár-e neki  az 5-8 %-os 
pótlék.  
A törvényben meghatározott kötelező óráktól 74,5 órával többet használ fel. A fejlesztő 
pedagógiára 34 órát számolt, igazgató úr felemelte 39-re, erre nem látott határozatot. A 
fejlesztő foglalkozást is csak törvényességi ellenőrzés tudná kideríteni.  
Igazgató úr elmondta, hogy van az intézményben olyan tanuló, akire háromszoros normatíva 
jár. 
Ruskó Sándor ÁMK igazgató 
Igen van, egy fő. 
Szigeti Károly közoktatási szakértő 
Az sem szabadna, hogy itt legyen. Más intézménybe való, ahol gyógypedagógusok 
foglalkoznak vele.  
Fenntartja az álláspontját, ha a 74,5 órából levonjuk a 34-et, akkor is 2 álláshely marad 
pluszban. Azt, hogy ténylegesen így van-e csak törvényességi vizsgálattal lehet kideríteni.  
 



Dr. Folberth György távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 9 fő. 
 
Csertő István alpolgármester 
Szakmailag egyetért a szakértővel. Kérdés, hogy el kell-e vonni, áll-e olyan rosszul az 
önkormányzat, hogy mindent elvonjon. 
Forczek Ernő képviselő 
Két fővel többet finanszíroz az önkormányzat, mint a törvényileg kötelező. 
Szigeti Károly közoktatási szakértő 
Így van. 
Forczek Ernő képviselő 
Vannak az önkormányzat által adott plusz órák. +10 óra választható óra, +10 óra napközi 
étkezési felügyelet, +5 óra fejlesztőnél csoportbontás miatt,+16 óra van még a fejlesztő 
mellett képességfejlesztésre. Kérdés, maradjanak, vagy ne. Szakmailag mennyire indokolt a 
plusz órák fenntartása? 
Csertő István alpolgármester 
Elmondja érveit. A napközi 5 csoportra 5 csoportvezetővel számolva 5x23=115 óra a kötelező 
105 óra helyett. + 10 óra a különbség. Hogyan használja ezt fel az intézmény? Elosztva a 
csoportok között étkeztetés felügyeletére. Az órák vége után a napközi kezdete előtt 
felügyelet nélkül nem maradhatnak a gyerekek az intézményben. El van osztva a tanárok 
között kb. napi fél órát jelent. 
A plusz órákat a költségvetési rendelet részeként a képviselő-testület minden évben elfogadta, 
korábbi döntéseit hallgatólagosan megerősítette, még ha nem is volt kirészletezve, jogi 
sérelem szerinte nincs. 
A +10 óra a számítástechnikára, nyelvoktatásra, tekére, visszavonható, év közben nem 
javasolja. A + 10 óra a választható órákra, csoportbontásra van, mert nincs megfelelő terem és 
elegendő számítástechnikai eszköz. 
A törvény csökkenti a kötelező órák számát a gyerekek terhelésének csökkentése miatt. A 
csökkentést fokozatosan vezeti be, és ennek arányában nő a választható órák százaléka. A 
képességfejlesztés főként az alsó tagozatban jelentős és fontos, az alapkészségek kialakítása 
érdekében. A munkaerőpiac és a szülők igénye is az, hogy a gyerekek egyre jobban 
teljesítsenek, középiskolában érettségit szerezzenek. A probléma az, hogy a törvény csökkenti 
az óraszámot (pld: matematikából heti 4 órát 3 órára), de nem csökken a követelmény. 
Alulteljesítünk vagy a szülőkre hárítjuk, hogy különórákon szerezze meg a gyerek a 
többlettudást.  
A szakértő úgy fogalmaz elvonható, ebben igaza van. Indokoltnak látja, hogy maradjon, 
költségvetési kérdés, bírja-e az önkormányzat. 3,5 millió kb. az összeg, mindet el lehet vonni, 
vagy egy részét.  
Szigeti Károly közoktatási szakértő 
Minden megadható, amit a fenntartó eldönt, ez az anyagi helyzetétől függ. 
Zaka László polgármester 
Alpolgármester indokolta, hogy miért van szükség a plusz órákra a törvényileg kötelezőn 
felül. El kell dönteni, hogy mit bír finanszírozni az önkormányzat, és meddig. 
Amit alapellátásban biztosítunk az sokszor négyszeresen van megtámogatva és még mindig 
emelkedik a sajátos nevelési igényű tanulók száma. Ezzel szemben nem kiugró a kivételes 
tehetségű gyerekek aránya. Ezt az ügyet a koncepciónál tudjuk a legkisebb sérüléssel 
megoldani. Most már tisztán látjuk, hogy hol vannak a többletórák, amelyeket nem úgy 
adtunk, hanem keletkeztek.  
Forczek Ernő PTB elnök 
A bizottság által javasolt határozat első szakasza a 0,9 álláshely megszüntetéséről szól. E 
helyett el lehet fogadni igazgató úr által ma benyújtott kimutatást. 



Zaka László polgármester 
Amikor a képviselő-testület módosítja a költségvetést, akkor megtörténik a csökkentés. 
Forczek Ernő PTB elnök 
A határozat következő pontja, hogy az ÁMK létszámkeretét minden évben három alkalommal 
át kell tekinteni, azt jelenti, hogy májusban meg lehet határozni az alaplétszámot, amely 
fejlesztő pedagógiából eredően kismértékben változhat, ezért van szükség többszöri 
módosításra. 
A következő szakasz pedig arról szól, hogy az adott többletórákról minden évben a 
koncepciókor dönteni kell, hogy a következő tanévben továbbra is fenntartja vagy nem. 
Zaka László polgármester 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság által javasolt határozatot teszi fel szavazásra 
azzal a módosítással, hogy a 83/2005. sz. határozatot az igazgató úr által benyújtott kimutatás 
elfogadásával tekintse teljesítettnek. A költségvetés módosításakor a kimutatott összegekkel 
az ÁMK költségvetését módosítani kell. A plusz órákat minden évben meg kell határozni. 
Szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
106/2005.(XI.30.)ÖH. 
A 2005/2006-os tanév indításáról szóló 
83/2005.(VII.27.)ÖH.sz.határozat végrehajtásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 83/2005.(VII.27.)ÖH. sz. 
határozat végrehajtását. 
Az ÁMK alkalmazotti létszámát 2005. szeptember 1-től 65,16 fő álláshelyben határozza meg.  
 
2. Az ÁMK igazgatója által benyújtott 2005. szeptember 1-jétől megszűnő álláshelyek, 
feladatok, és a hozzájuk kapcsolódó személyi juttatások kimutatását elfogadja.  
Elrendeli az ÁMK finanszírozásának csökkentését a kimutatásban szereplő személyi 
juttatások 1.508.572,-Ft és munkaadókat terhelő járulékok 482.724,-Ft összegekkel.  
 
3. Az ÁMK létszámkeretét minden évben három alkalommal: május, június és augusztus 
hónapokban felül kell vizsgálni. 
 
4. Minden évben a költségvetési koncepció készítésekor megállapítja a következő tanév 
indításának létszámkeretét és meghatározza a közoktatási törvényben előírt kötelező 
feladatokon túl az önként vállalt feladatokat. 
 
Határidő: 2. pont:  a KT soron következő ülése  
      3. pont: minden év május 31. június 30. augusztus 31. 
                4. pont:  minden év november 30. 
Felelős: Zaka László polgármester 
 
Szigeti Károly közoktatási szakértő távozott az ülésről. 
 
N A P I R E N D 
3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetésének ¾ évi 
     teljesítéséről 



    Előadó: Zaka László polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
Fizetőképesek vagyunk, a költségvetés végrehajtható, a várható pénzmaradvány 45 millió 
forint. 
Forczek Ernő PTB elnök 
Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja. Egy kérdés 
volt, hogy a Gondozási Központnál a készletgazdálkodásnál tervezési hiba volt-e vagy 
megtakarítás várható. Hiányzott a szabályozottság, ez megoldódott és megtakarítást 
eredményez. Ez máshol is tanulság lehet. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az önkormányzat és 
intézményei 2005. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló tájékoztatót.  
 
Ruskó Sándor ÁMK igazgató távozott az ülésről. 
 
N A P I R E N D 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójáról 
    Előadó: Zaka László polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
A 2006. évi költségvetés számai úgy mutatják, hogy visszalépés várható. Az állami 
normatívák jelentősen visszaesnek, a fajlagos költségek, mutatószámok kedvezőtlenül 
alakulnak. A PTB ülésen felmerült a gyermeklétszám csökkenése. Elkészítettünk erre egy 
kimutatást, amelyből látszik, hogy a gyermeklétszám csökkenés folyamatos tendencia.  
Az önkormányzat legjelentősebb saját bevétele az iparűzési adó tekintetében is visszaesés 
várható. Információnk van arról, hogy 2007-ben teljesen megszűnik. 2006-ban az egyik adózó 
megszünteti telephelyét és gépparkját, így jelentős mértékű iparűzési adótól és gépjármű 
adótól elesik önkormányzatunk. Az előterjesztés 1. sz. melléklete mutatja, hogy a 2005. 
évihez képest 2006-ban 41.220 e. Ft-tal kevesebb bevétel várható. Nem marad fejlesztésre.  
A felhalmozási kiadások tekintetében a Megyei Területfejlesztési Tanács előre láthatólag nem 
fog kiírni pályázatot vagy csak igen kis mértékben. A régiós pályázatok (AVOP, ROP) nem 
tudni, hogy mikor nyílnak meg. Gond az is, hogy az uniós pályázatok utófinanszírozottak.  
Jelenleg az látszik, hogy a működés feléli a költségvetést. Ha felhasználjuk a működésre a 
pénzmaradványt, akkor a következő ciklus önkormányzatát nagyon nehéz helyzetbe hoznánk, 
ennek nem szabad megtörténnie. 
A bizottsági ülésen kialakult a költségvetési tervezési irányelvekben néhány módosítási 
javaslat. 
Át kell tekinteni az intézményeknél a felvállalt feladatokat.  
A problémát fokozza a többcélú kistérségi társulás. Korábban egységes szociális intézmény 
felállításáról volt szó. A többcélú kistérségi társulást gyors döntéssel készítették elő, részben 
értünk el eredményt. Figyelmeztető, hogy a 2005-ös támogatás elszámolása nem olyan 
egyszerű mint a leigénylése. Gondunk van a 2,7 millióval, amit a bentlakásos otthon 
működési kiadásaira kaptunk. Kétféleképpen értelmezi a jogosságot, a támogatást adó és az 
azt kapó. Valószínűleg vissza kell fizetni amit kaptunk. Személyes meghallgatást kért a 
minisztériumtól a támogatás megtartása ügyében. A Kormány amit elvesz az önkormányzatok 
normatív támogatásából azt odaadja a többcélú társulásoknak. A lehetőség még mindig 



fennáll, hogy a két bentlakásos intézményt intézményfenntartó társulásban üzemeltessük, így 
hozzájuthatnánk a 8 millió forinthoz.   
Sok a bizonytalansági tényező sok adat még nem ismert pontosan. Javasolja, hogy fogadja el 
a képviselő-testület a módosított irányelveket. Amikor ismert lesz a központi költségvetés, 
akkor tartunk egy döntés előkészítő megbeszélést, ahol számba vesszük a kötelező és a 
felvállalt feladatokat minden intézménynél. Ennek ideje kb. január elejére várható. Január 
végére tervezzük a közmeghallgatást, február végén kell a költségvetést jóváhagyni. 
Forczek Ernő PTB elnök 
A bizottság javasolja, hogy a bevételi oldalon csak a biztosra vehető bevételek számíthatók. 
Ha mégis lesz többletbevétel, annak felhasználásáról év közben lehet dönteni.  
Az iparűzési adóból 90-100 milliós bevétele volt az önkormányzatnak, ez 2007. január 1-jétől 
már nem lesz. Ezt az önkormányzati bevétel kiesést az állam valahogy korrigálja, de biztos, 
hogy lényegesen kevesebb lesz. Nagy valószínűséggel 40-60 millió kiesés várható. Látjuk, 
hogy egyik évről a másikra nem lehet 40 milliót megtakarítani. Előre készülni kell rá.  
A személyi juttatások emelése a kormányzati döntés alapján csak akkor kerüljön be a 
költségvetésbe, ha több mint 50 %-ban fedezik, egyébként a képviselő-testület döntse el.  
A bizottság a dologi kiadások tervezését a 2005. évi eredeti szinten javasolja. Az ÁFA 
csökkenés miatt a 25 % ÁFÁ-ból 5 % megmarad, ez elég lesz az inflációra.   
A támogatásoknál 3,5 millió forinttal kevesebb kerüljön bele. A konkrét támogatásokat (pld. 
gyermekek nyári táborozásának támogatása) előre döntse el a képviselő-testület, hogy fel 
lehessen rá készülni. 
Nagyobb fejlesztés nincs. Az iskola konyhájának bővítése, felújítása tekintetében meg kell 
várni a költségvetést, a várható költségek ismeretében a képviselő-testület eldönti, hogy fel 
tudja-e vállalni vagy a korábbi határozatot visszavonja. A fejlesztéseknél valamennyi 
tartalékot hagyni kell arra, ha megjelenne számunkra kedvező pályázat, lépni tudjunk.  
8 % tartalék kell ahhoz, hogy a januárt finanszírozni lehessen, mert ha ez nincs, akkor az 
önkormányzat hitellel fogja kezdeni az évet.  
Meg kell határozni, hogy a vállalt feladatok közül melyeket tudjuk továbbra is finanszírozni 
és milyen szinten. Intézményenként részletes kimutatást kell készíteni a többletfeladatokról. 
Dönteni lehet és kell. 
Zaka László polgármester 
A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogyha a konyha bővítése mellett döntünk, akkor be kell 
tervezni elsődleges feladatként, és utána a maradékot szétosztjuk a feladatokra. Vagy pedig 
vissza kell vonni a bővítés elrendeléséről szóló határozatot. 
Feltétlenül indokoltnak látja bemutatni a többcélú kistérségi társulásból eredő előnyöket. Az a 
döntés született, hogy teljes mértékű és részletes hatástanulmányt kell készíteni a szociális 
ágazatra vonatkozóan pénzügyi és szakmai szempontból. Július 15-ig van lehetőség állami 
támogatás pótigény benyújtására. 
Csertő István alpolgármester 
A feladatfinanszírozó tervezés be lesz vezetve vagy nem? 
Zaka László polgármester 
Feladatfinanszírozás tekintetében kétféléről beszélünk. A szakértő javaslata szerinti a szakmai 
munkát dolgozza ki, az másfajta feladatfinanszírozás, mint amit mi gyakorlunk. A mostani 
elképzelés, hogy részletes költségvetés készül feladatonként be kell mutatni, indokolni kell 
annak szükségességét, el lehet dönteni, hogy a képviselő-testület kiveszi a költségvetésből 
vagy nem. 
Csertő István alpolgármester 
Itt lehet végiggondolni, ha rosszabb lenne a költségvetés, ha nem lenne maradvány, honnan 
vonnánk el. Mikor kell ezt a lépést megtenni, hogy időben hozzájuthassunk a pénzhez. A 



bevételeket alultervezettnek érzi, a gyakorlat az, hogy mindig hozzájuthatunk többletekhez. 
Reméljük, hogy most is így lesz.  
A kistérség jó dolog lenne ha nyernénk, ha a költségvetésben, a munkáltatásban egyetértési 
jogunk volna, nem lenne gond a társulás.  
A gyereklétszám csökkenés most azért probléma, mert most billen át a határon. A legnagyobb 
költség két 15 fős osztályt fenntartani, ha lecsökken 29-re, akkor már a törvény szerint egy 
osztály indul. 
Zaka László polgármester 
A többcélú kistérségre vonatkozóan ha elkészül a hatástanulmány, tisztábban lehet látni. A 
társult települések polgármesterei beleszólási jogot kapnak. A költségvetés tekintetében 
kistérségi költségvetés készülne. Amit pályázaton nyerünk az ott van, ha valaki többet akar 
megvalósítani, az a sajátjából pótolja. A munkáltatói jog, a vezetői kinevezések a társulási 
tanács kezében vannak. Kompromisszumra lehet jutni.  
Forczek Ernő PTB elnök 
Várható a Kormány elvonása. Ezzel akarják az önkormányzatokat együttműködésre 
kényszeríteni. Nem úgy kellene hozzáállni, hogy csak a pénzért beszállni. Foglalkozni kell 
vele, de csak óvatosan, amit az ésszerűség diktál, azt megvalósítani. 
A koncepció szintjén ilyen többlettel nem lehet számolni. 
Mucsi László képviselő 
Az zavaró, hogyha a szociális ágazatot bevonjuk a kistérségbe, akkor a vagyont elviszi az 
állam. Viszont hiába van, ha nem ad pénzt az állam a működtetésre. 
Zaka László polgármester 
Nem kerül be a vagyon a társulásba, csak a működtetés. A vagyon tulajdonban marad. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a PTB által javasolt 
módosításokkal a tervezési irányelveket. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
107/2005.(XI.30.)ÖH. 
2006. évi költségvetés koncepciójáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. évi 
költségvetésének tervezetési irányelveit az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. 
§-a alapján az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1) A 2006. évi költségvetést a jogszabályokban meghatározott tartalommal és szerkezettel 

intézményenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként részletezve kell 
elkészíteni.  

 
2) A bevételeket a költségvetés készítésekor ismert mértékben kell számba venni.  
 
3) Működési kiadásoknál a 2005. évi módosított költségvetéshez viszonyított változásokat 

számszerűen és szöveges indoklással részletesen be kell mutatni.  
 
4) A személyi juttatásokat intézményenként csökkenteni kell a megszűnő és növelni az új 

feladatok előirányzataival. Többletként a jogszabályok szerinti kötelező illetmény 
elemeket: a soros előrelépők, jubileumi jutalmak, a képviselő-testület által a 
polgármester javadalmazásának és a képviselői tiszteletdíjak megállapított növekedését, 



az étkezési hozzájárulás adómentes felső értékhatárának emelése miatti és egyéb 
jogszabály által előírt növekedéseket lehet figyelembe venni. Személyi juttatás többletet 
a 2006. évi költségvetési törvényben meghatározott mértékben és kifizetési jogcímen 
csak abban az esetben lehet a költségvetés tervezésénél a képviselő-testület döntése 
nélkül számba venni, ha a központi költségvetés legalább a személyi juttatás többlet 50 
%-át biztosítja. Ha a többlet személyi juttatás forrásának legalább 50 %-át a központi 
költségvetés nem biztosítja, csak képviselő- testület döntése alapján tervezhető meg a 
személyi juttatás többlet. 

 
5) A munkaadókat terhelő járulékokat a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben kell 

tervezni. 
 
6) A dologi kiadásoknál számba kell venni, és rangsorolni kell az ellátandó feladatokat.  

Bizonyítani kell a célok és feladatok indokoltságát. Felül kell vizsgálni a feladatok 
rangsorolását szükségesség és hatékonyság szempontjából. Tételesen be kell mutatni a 
2005. évi költségvetésben egyszeresen felmerülő kiadásokat. A 2006. évi 
költségvetésben az előző évi egyszeres kiadások közül csak az ismét felmerülő kiadások 
tervezhetők, melyek indokoltságát a szöveges előterjesztésben kell alátámasztani. Az 
időközbeni központi és helyi jogszabályok miatti változások hatása a forrás 
biztosításával együttesen kerülhet többletként a költségvetésbe. Új feladatok tervezése a 
2005. évi eredeti előirányzathoz képest csak részletes indoklással, a szükségességre 
rámutatva lehetséges. Tervezési módszerként javaslom a 2005. évi eredeti előirányzatok 
szintjén történő tervezést. Önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzata 
átlagában nem haladhatja meg a 2005. évi eredeti előirányzatok szintjét. A költségvetés 
tervezésénél rangsorolni kell a feladatokat, a kötelezően ellátandó feladatok 
tervezhetőek a képviselő-testület döntése nélkül. A nem kötelező feladatok ellátásáról 
dönt a képviselő-testület. Meghatározza, hogy milyen többlet feladatokat tud felvállalni 
az önkormányzat a 2006. évben.   
Intézményeinknél az eszközbeszerzéseket a kötelező eszközjegyzék alapján való 
beszerzések előtérbe helyezésével kell tervezni. Szükséges a tervezésnél a kötelező 
eszközjegyzék alapján történő beszerzésekre külön előirányzatokat képezni. 
 

7) Az intézmények finanszírozása csak az intézmények által előre elkészített finanszírozási 
ütemterv alapján történhet. Az ütemterv az önkormányzathoz benyújtott költségvetés 
mellékletét kell, hogy képezze. 

 
8) A pénzeszköz átadások - támogatások, működési céltartalékok intézményenként 2005. 

évi eredeti költségvetési szinten tervezhetők. A társadalmi szervezetek támogatásának 
indokoltságát szükséges, tervezés előtt részletesen felülvizsgálni. A gyermekek 
táboroztatásával összefüggő pénzeszköz átadások indokoltságának vizsgálatát 
kiemelkedő feladatként szükséges kezelni. 

 
9) A felhalmozási kiadásoknál a hulladékgazdálkodás területén 2006. évre előre 

prognosztizált szinten az ellátandó feladatok számbavételével kell tervezni. A 
közbeszerzési törvényben előírt, fejlesztésekhez kapcsolódó kötelező közbeszerzési 
eljárások költségeinek forrására előirányzatot kell képezni. A beszűkült pályázati 
lehetőségek miatt inkább a kisebb, esetleg pályázati lehetőség híján saját forrásból 
megvalósítható fejlesztések előtérbe helyezését javaslom. A nagyobb beruházások, 
felújítások tekintetében a pályázatok beadására való felkészülést kell kiemelten előtérbe 
helyezni. A folyamatosan változó pályázati lehetőségek, melyek általában rövid beadási 
határidővel kerülnek kiírásra teszik szükségessé a többféle pályázatra való felkészülést.  

 



N A P I R E N D 
5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 
    Előadó: Zaka László polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratába 2005. november 1-től bele kell tenni a háziorvosi 
szolgálatot és 2006. január 1-től a védőnői szolgálatot. A törvényesség biztosítása miatt van a 
módosításra szükség. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
108/2005.(XI.30.) ÖH. sz. hat. 
Polgármesteri Hivatal Alapító  
Okiratának módosításáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján Szank Községi Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának 9. pontját 2005. november 1. napjával az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
          9. 1. állami feladatként ellátandó alaptevékenység: 
 
                  k, egészségügyi szolgálatok:   -  háziorvosi szolgálat működése 
 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján Szank Községi Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának 9. pontját 2006. január 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 
          9. 1. állami feladatként ellátandó alaptevékenység: 
 
                 k, egészségügyi szolgálatok:   -  védőnői szolgálat működése 
 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az Alapító 
Okirat egységes szerkezetbe foglalását végezze el. 

 
     Határidő: 2005. december 15. 
     Felelős: Vincze Jánosné – jegyző 
 
N A P I R E N D 
6. Előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ alap és szakmai dokumentumainak 
    módosítására (alapító okirat, SZMSZ, szakmai program) 
    Előadó: Zaka László polgármester 
    Előadó: Kalmár Sándorné intézményvezető 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
Az Alapszolgáltatási Központra nem kaptuk meg a működési engedélyt. Ezért az előterjesztés 
szerinti módosításokat meg kell tenni. Ki kell venni a védőnői egészségügyi alapellátást, nem 



tartozhat szociális alapellátás körébe. Reméljük így már megfelelnek a Bács-Kiskun Megyei 
Szociális és Gyámhivatal a dokumentumok. 
Hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az Alapszolgáltatási 
Központ alapító okiratát. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
109/2005.(XI.30.)ÖH. 
Alapszolgáltatási Központ  
Alapító Okiratának módosítása 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (4) bekezdése, a 86. § (3) bekezdése, valamint a 
92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján – az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának 
módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
A polgármester szavazásra tette fel az Alapszolgáltatási Központ SZMSZ-ét.. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2005.(XI.30.)ÖH. 
Alapszolgáltatási Központ  
SZMSZ módosítása 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (4) bekezdése, a 86. § (3) bekezdése, valamint a 
92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján – az Alapszolgáltatási Központ SZMSZ módosítását az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
 
A polgármester szavazásra tette fel az Alapszolgáltatási Központ szakmai programját és 
házirendjét. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
111/2005.(XI.30.)ÖH. 
Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának  
és a házirendek módosításáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (4) bekezdése, a 86. § (3) bekezdése, valamint a 
92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján – az Alapszolgáltatási Központ szakmai program és a 
házirendek módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
N A P I R E N D 
7. Előterjesztés a 2005. évi pályázatok ösztönzéséről 
    Előadó: Zaka László polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 



Zaka László polgármester 
A 9/1999.(II.15.) ÖH. sz. határozatban foglaltak alapján terjesztjük elő a 2005. évben 
benyújtott nyertes pályázatok anyagi elismerését. Külön szerepelnek a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatok. 
Forczek Ernő PTB elnök 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, mivel korábban a képviselő-testület által 
jóváhagyott feladat teljesítéséről van szó, a bizottság a határozat-tervezetetek változtatás 
nélkül, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Varga Ferencné képviselő 
Az ÁMK-ból azért nem szerepel több név, mert sajnos nincsenek olyan pályázati kiírások 
amire pályázni lehetne.  
Forczek Ernő képviselő 
A következő évben másutt is így lesz. 
Zaka László polgármester 
Sajnos egyre kevesebb a pályázási lehetőség. 
 
Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a 2005. évi pályázatok 
ösztönzéséről szóló határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
112/2005.(XI.30.)ÖH. 
2005. évi pályázatok ösztönzéséről 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/1999.(II.15.) ÖH. számú határozata 
alapján - a költségvetés általános tartaléka terhére - 2005. évben nyertes pályázatok anyagi 
elismeréseként 35.500,-Ft kifizetését rendeli el az alábbiak szerint: 
 
 Dr. Tóth Mária részére bruttó 5.000,-Ft 
 Nagy Klára részére bruttó 6.500,-Ft 
 Szakács Ottó részére bruttó 3.500,-Ft 
 Ruskó Sándor 3.500,-Ft 
 Cserényi Lajosné részére bruttó 8.500,-Ft 
 Szabó-Mikor Éva 5.000,-Ft 
 Rokolya Balázsné részére bruttó 3.500,-Ft 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zaka László polgármester 
 
A polgármester szavazásra tette fel a 2005. évi területfejlesztési pályázatok ösztönzéséről 
szóló határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
113/2005.(XI.30.)ÖH. 
2005. évi területfejlesztési 
pályázatok ösztönzéséről 

H A T Á R O Z A T 
 



Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési 
Tanácshoz benyújtott 2005. évben nyertes pályázatok anyagi elismeréseként 300.000,-Ft 
kifizetését rendeli el a költségvetés általános tartaléka terhére az alábbiak szerint: 
 
 Zaka László részére bruttó 120.000,-Ft 
 Dr. Tóth Mária részére bruttó 70.000,-Ft 
 Nagy Klára részére bruttó 65.000,-Ft 
 Szakács Ottó 45.000,-Ft 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zaka László polgármester 
 
N A P I R E N D 
8. Előterjesztés az önkormányzat adóigazgatási tevékenységéről 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
A helyi adók az önkormányzat bevételének jelentős százalékát (30 %) teszik ki. Az 
adóigazgatási tevékenységről elég régen volt beszámoló. Az írásos beszámoló végén lévő 
táblázat bemutatja, hogy 2001-től hogyan alakul a tevékenység. Kintlévőségek vannak, túl 
nagy problémát nem lát. 
Forczek Ernő PTB elnök 
A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
114/2005.(XI.30)ÖH. 
Adóigazgatási tevékenységről 
szóló beszámolóról 

H A T Á R O Z A  T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adóigazgatási tevékenységről szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
N A P I R E N D 
9. Előterjesztés Általános Művelődési Központ igazgatói állásának pályázati felhívására   
    Előadó: Zaka László polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
Az ÁMK igazgatója jelenleg megbízott igazgatóként látja el feladatát. A törvény szerint 
pályázatot kell kiírni az igazgatói állás betöltésére. A pályázati kiírás mindenkinek a 
rendelkezésére áll. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 
Forczek Ernő képviselő 
Értékelés szempontjából a plusz végzettség előírása könnyítette volna a döntést. 
Zaka László polgármester 
Kérdés, hogy tegyünk-e bele többletet, mert az szűkíti a pályázók körét. 
Mucsi László képviselő 



Javasolja, legyen benne a kiírásban, hogy pedagógiai szakvizsgával rendelkezzen. Nem csak a 
jó szándék kell hozzá, hanem végzettség is. Aki tudatosan készül erre a feladatra, az meg 
tudta szerezni ezt a képzettséget, ez egy értékmérő.  
Csertő István alpolgármester 
Kiírhatunk ilyen feltételt. Ilyen értelemben kiírhatnánk azt is, hogy legyen nyelvi középfokú 
végzettsége. Viszont ha nem feltétel, akkor is figyelembe vesszük. Lehet előnyben részesíteni. 
Ha nem írjuk ki, több közül választhatunk. 
Zaka László polgármester 
Ha feltételként kint van és mégis másikat választunk, bírósághoz fordulhat. 
Csertő István alpolgármester 
Akkor nem is pályázhat más. 
Mucsi László képviselő 
Minőségi szűrőként beletenné. 
Csertő István alpolgármester 
Nem biztos, hogy nagyobb minőségi szűrő, mint például a nyelvvizsga. 
Zaka László polgármester 
Nem csak iskolaigazgatót keresünk, hanem ÁMK igazgatót. Javasolja, hogy úgy kerüljön 
bele, hogy előnyben részesül, aki pedagógiai szakvizsgával rendelkezik. 
Vágó György képviselő 
Először kerüljön a módosítási javaslat szavazásra. 
Zaka László polgármester 
Más módosító indítvány van-e? 
 
Nem volt. A polgármester szavazásra tette fel, hogy feltételként kerüljön bele a pályázati 
kiírásba a pedagógiai szakvizsga, mint követelmény. 
 
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 8 nem szavazattal nem szavazta meg a 
módosítást. 
 
A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet az előterjesztés szerint. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 
 
115.hat. 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a szanki 
Általános Művelődési Központ igazgatói állás betöltésére az alábbiak szerint: 

 

A munkahely neve:  Szanki Általános M űvelődési Központ 
                     címe: 6131 Szank, Béke u. 73. 
 
A vezetői megbízás feltételei: 
- büntetlen előélet, 
- pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és 

tanári végzettség, 
- az ÁMK-ban pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló 

alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben 
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás 



- 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó szakmai életrajzát 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok – közjegyző által hitelesített – hiteles 

másolatát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel. 
 
A megbízás határozott időre, öt évre szól 2006. augusztus 15-től 2011. 
augusztus 15-ig. 
 
Az alapilletmény és vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. alapján kerül megállapításra. 
 
Önkormányzati bérlakás szükség esetén megoldható. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási Közlönyben való   
                                                             megjelenést követő 30 nap 
 
A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát  

                                                            követő 30 napon belül, illetve a 30.   

                                                            napot követő első testületi ülés 
 
A pályázatot 1 példányban Zaka László polgármesternél kell benyújtani (6131 
Szank, Béke u. 33.) 
 
Az intézmény tevékenységéről információk beszerezhetők Zaka László 
polgármesternél (77/495-040) telefonon. 

 
 
N A P I R E N D 
10. Egyéb kérdések 
      a) Előterjesztés a Római Katolikus Egyházközség kérelméről 
         (Kérelem és határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
A Római Katolikus Egyházközség kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy nyújtson 
anyagi segítséget a templom harangjainak és állványzatának felújításához. 
Forczek Ernő PTB elnök 
Onnan ered a probléma, hogy az 50-es években tűzjelző berendezés volt beszerelve a 
toronyba. Azért, hogy hozzá lehessen férni, el kellett vágni egy gerendát, ezzel a szint 
statikailag meggyöngült. Ez a tény, és az azóta eltelt idő szükségessé tette a helyzet 
megoldását, mert veszélyes is lehet. A hívek adományából az önkormányzat támogatásából és 
az érseki hivatal támogatásából összejöhet a felújításhoz szükséges saját erő, és pályázatot 
tudnak benyújtani. A bizottság a kérelmet megtárgyalta, és az előterjesztéshez képest 
módosító javaslata van, 400.000,-Ft támogatást javasolt. 



Csertő István alpolgármester 
Egyetért. 
 
Más módosító indítvány, javaslat nem volt.  A polgármester szavazásra tette fel a Római 
Katolikus Egyházközség 400.000,-Ft-os támogatását. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
116/2005.(XI.30.)ÖH.  
Római Katolikus Egyházközség támogatásáról 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - helyt adva az Egyházközség kérelmének - 
400.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a katolikus templom harangjainak 
és állványzatának felújításához. 
 
A támogatást a 2005. évi költségvetés általános tartalékából fedezi. 
 
Határidő: 2005. december 25. 
Felelős: Zaka László polgármester 

 
N A P I R E N D 
10. Egyéb kérdések 
 b) Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházért Alapítvány támogatására 
         Előadó: Zaka László polgármester 
        (Kérelem és határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
A megyei kórház támogatását fél tévé árával javasolja az előterjesztés szerint. 
Forczek Ernő PTB elnök 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúan elfogadásra javasolja. 
Csertő István alpolgármester 
Milyen jó lenne, ha a tévére rákerülhetne egy matrica Szank címerével, és jobbulást kíván a 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felirattal.  
Varga Ferencné képviselő 
Egy egész tévé vásárlását javasolja. 
Vágó György képviselő 
Egyetért a tévé vásárlásával.  
Csertő István alpolgármester 
Egyetért a tévé vásárlásával, azzal a feltétellel, ha rákerülhet az embléma. 
 
Más hozzászólás nem volt, a polgármester a módosító javaslatokkal együtt szavazásra tette fel 
a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
117/2005.(XI.30.) ÖH. 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Kórházért Alapítvány támogatásáról 

 



 
H A T Á R O Z A T 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Kórházért Alapítványnak támogatást nyújt egy darab közép kategóriájú televízió vásárlásával. 
Elrendeli, hogy a tévére matrica kerüljön Szank község címerével és a következő felirattal:  
„Jobbulást kíván Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.” 
  
A támogatást a 2005. évi költségvetés általános tartalékából fedezi. 
 
Határidő: 2005. december 31. 
Felelős: Zaka László polgármester 
 
N A P I R E N D 
10. Egyéb kérdések 
 c) Márki János és felesége ingatlan ügye 
                Előadó: Forczek Ernő PTB elnök 
                (Ajánlat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Forczek Ernő PTB elnök 
A képviselő-testület határozatára válasz érkezett Márki Jánoséktól, amely szerint az utolsó 
ajánlat 300 Ft/m2 az ár az egész területre vonatkozóan. A képviselő-testület határozata szerint 
csak az út megvásárlására szólt az ajánlat 200 Ft/m2 áron, a többi területre nem. 
Az önkormányzatnak nincs szüksége telekre. Ha az utca ki lesz nyitva az ahhoz szükséges 
terület megvásárlásával, ott építési telkek alakulnak ki, amelyekért jó árat kaphatnak. 
Befektetési céljai és lehetőségei az önkormányzatnak jelenleg nincsenek. Ezért a bizottság 
javasolja, hogy a képviselő-testület az eredeti döntését továbbra is tartsa fenn. 2006. 
decemberig még van idejük megfontolni ajánlatunkat. 
Zaka László polgármester 
Javasolja, hogy a képviselő-testület az eredeti határozatot tartsa fenn. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
118/2005.(XI.30.)ÖH. 
Márki János és felesége ingatlan ügye 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Márki János és felesége ingatlan ügyével 
kapcsolatban továbbra is fenntartja a 101/2005.(X.26.) ÖH. sz. határozatát. 
 
N A P I R E N D 
10. Egyéb kérdések 
      d.) Nyugdíjas Klub támogatás kérése 
            Előadó: Zaka László polgármester 
            (Kérelem a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László polgármester 
A Nyugdíjas Klub kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a közelgő ünnepek 
(mikulás, karácsony) megrendezéséhez anyagi segítséget nyújtson. A rendezvények 
látogatottsága 80 fő felett van. Az Idősek Klubjában is a bentlakásos otthonban is lesznek 
ünnepségek az intézmény keretéből. A Nyugdíjas Klub támogatására 100 e Ft-ot javasol. 
Forczek Ernő PTB elnök 



A bizottság egyetértett az előterjesztéssel, a társadalmi szervezetek támogatásából javasolja a 
Nyugdíjas Klub 100.000,-Ft-os támogatását. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
119/2005.(XI.30.)ÖH. 
Nyugdíjas Klub támogatásáról 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjas Klubnak 100.000,-Ft 
támogatást nyújt a mikulás és karácsony ünnepek megrendezéséhez a 2005. évi költségvetés 
társadalmi szervezetek támogatása tartaléka terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zaka László polgármester 
 
N A P I R E N D 
10. Egyéb kérdések 
      e.) Szennyvíz-csatorna hálózattal kapcsolatos kérdések 
 
Rácz János képviselő 
A csatornázás befejezése után többen beköttettek egy másik vízmérő órát. Ezzel kapcsolatban 
az a kérés merült fel, hogy a számlán tüntessék fel a mellékmérő számát és az óraállást. Ezért 
nem tudja az ember követni. A számlázásokkal kapcsolatban egyébként ezen kívül nincs 
kifogás. Felmerül a kérdés, hogy azért nem történik meg, mert nem ismerik el hitelesnek? Mi 
hiteles mérőórát vettünk, úgy is fizettük ki az árát. 
Vágó György képviselő 
A másik probléma, hogy a vízszámlát aznap, vagy később kapják meg a lakosok, mint ami a 
befizetési határidő (november 25-e). Időben fel kellene adni. 
Zaka László polgármester 
Intézkedni fog a GÁZÉPSZERKER KFT-nél. 
Mucsi László képviselő 
A szennyvízzel kapcsolatban probléma, hogy időnként a lakásokban feljön a bűz. Náluk és a 
szomszédoknál tapasztalták. 
Zaka László polgármester 
Milyen időközönként? 
Mucsi László képviselő 
Kb. két hetenként. 
Zaka László polgármester 
Olyakor van probléma, amikor az átemelőből síkárkefe kerül ki. Nagy fokú a 
fegyelmezetlenség a lakosság részéről. Többször elakadt a szennyvíz emiatt.  
Mucsi László képviselő 
Minden hónapban van probléma, ez nem természetes dolog. 
Zaka László polgármester 
Nem természetes, az ilyen problémákat a Közmű Kft. vezetőjének, Kurucsai Lászlónak kell 
jelezni. 
 
N A P I R E N D 
10. Egyéb kérdések 
      f.) Előterjesztés önkormányzati lakás bérlőjének kijelölésére 



           Előadó: Zaka László polgármester 
 
N A P I R E N D 
11. Előterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatására 
      Előadó: Zaka László polgármester 
 
A 10.f.) és 11. napirendet a képviselő-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a, pontja alapján 
zárt ülésen tárgyalta. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 19,30 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f.  
 

 
 
 
        Zaka László   Vincze Jánosné   
       polgármester jegyző 
 
 
  
 
 
 
 
 
     Dr. Folberth György                Provics István 
           jkv. hitelesítő                                                                                   jkv. hitelesítő 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


