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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2006. január 31-én 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
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
Kalmár Sándorné Gond.Kp. vez.
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.előadó
Zaka László polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselőből 9 fő jelen van, Mucsi László később érkezik.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csertő István és Vágó György 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
napirendeket tárgyalja meg a testület. Más napirendi javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Zaka László polgármester
2. Előterjesztés a …../2006.(……) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2005. évi
költségvetéséről szóló 4/2005.(II.24.) rendelet módosítására
Előadó: Zaka László polgármester
3. Előterjesztés az ÁMK alapító okiratának módosítására
Előadó: Zaka László polgármester
4. Előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ működési és szakmai dokumentumainak
módosítására
Előadó: Zaka László polgármester
Előadó: Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vezető
5. Előterjesztés a ……/2006.(……) rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző

6. Előterjesztés a védőnői szolgálat további működtetésére
Előadó: Zaka László polgármester
7. Előterjesztés címzetes főjegyzői cím adományozására felterjesztésről
Előadó: Zaka László polgármester
8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2006. évi munkateljesítmény
követelményeinek alapját képező célok meghatározására
Előadó: Zaka László polgármester
9. Előterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatásáról szóló
kérelemről
Előadó: Zaka László polgármester
10. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Elmondta, hogy Nárai doktor megkapta a jogot a praxis működtetésére. Előkészítés alatt van a
végleges szerződés.
Dr. Tóth Mária GYED-en lévő jegyző írásban bejelentette, hogy február 12-től visszatér a
munkába. A közmeghallgatáson már részt vesz.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
1/2006.(I.31.)ÖH.
Beszámoló elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2005.(II.23.), a 116/117/2005.(XI.30.)
és a 121/2005.(XII.21.)ÖH. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel együtt az előterjesztés
szerint elfogadja.
NAPIREND
2. Előterjesztés a …../2006.(……) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2005. évi
költségvetéséről szóló 4/2005.(II.24.) rendelet módosítására
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Az előterjesztés lényegében az állami források beemeléséről, az utolsó rendeletmódosítás óta
bekövetkezett változásokról szól. Tartalékunk tovább gyarapodott több mint 4 millióval.
Az átengedett SZJA összegét az államháztartási céltartalék összegével kellett csökkenteni
jogszabály alapján.
A felújítások tekintetében a Rákóczi u. 20. szám alatti önkormányzati ingatlan felújításának
munkálatai folynak. A kivitelező 2005-ben nem nyújtott be számlát, a kivitelezés 2006-ban
megtörténik.
Elképzelésünk szerint a várható pénzmaradvány 45 millió forint lesz.
Forczek Ernő PTB elnök

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, módosítás nélkül elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
NAPIREND
3. Előterjesztés az ÁMK alapító okiratának módosítására
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Az előterjesztés írásban a képviselők rendelkezésére áll. Az alapító okirat módosítása
regisztrálása annak a folyamatnak, amelyet a 2005/2006-os évindítással kapcsolatos döntés
követett. Az iskolai könyvtáros feladatot el kell látni, de más módon. Jogszabály adta
lehetőségek között tettük azt a javaslatot, hogy az iskolai könyvtáros feladatát a nyilvános
könyvtár könyvtárosa lássa el. Nem lesz a munkaideje és illetménye sem több, a nyitvatartási
idő egyeztetésével meg lehet valósítani.
Forczek Ernő PTB elnök
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A döntés már korábban megszületett, most az
alapító okiratban is rögzítésre kerül. A könyvtáros munkaidő beosztása és a nyilvános
könyvtár nyitvatartási idejének meghatározása is igazgató úr hatáskörébe tartozik. Úgy kell
kialakítani, hogy egy személy mindkét feladatot el tudja látni. Így a bizottság javasolja az
alapító okirat módosítását az előterjesztés szerint.
Varga Ferencné képviselő
A gyerekek délután tudják igénybe venni az iskolai és a nyilvános könyvtárat is. Ha egy
személy látja el a két feladatot, akkor amíg az iskolai nyitva lesz, a községi könyvtár szünetel.
Jó lesz-e ez a megoldás? Szóba került-e a PTB-n, hogy tud egyszerre két feladatot ellátni?
Zaka László polgármester
Igen, szóba került. Úgy kell megszervezni a dolgozó munkaidejét és a nyitvatartási időket,
hogy eleget tudjon tenni mindkét olvasó közönségnek. Meg kell nézni az olvasási szokásokat.
Az iskolai könyvtár nem önálló, most is része a nyilvános könyvtárnak, a nyilvántartás itt van,
össze is lehet vonni.
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
A kistérségben azt a többletfeladatot vállaltuk, hogy heti 23 óra alá nem csökkentjük a
könyvtár nyitvatartását. A gyerekek az 1-es 3-as és fél 5-ös busszal érkeznek, ilyenkor megnő
a könyvtárban a forgalom, nem lehet bezárni. Összevonás esetén 3 év a feldolgozási idő. Az
iskolában akkor is működtetni kell könyvtár szobát. Az természetes, hogy a nyilvántartást
mindkét könyvtár esetén egy kézben kezeljük.
A szándék az, hogy minél inkább olcsóbban, hatékonyabban valósítsuk meg a feladatokat. Ha
nem lenne az iskolában könyvtár, akkor hátrányba kerül 150 napközis és 100 menzás, mert
nem közlekedhetnek a két intézmény között. Úgy látja, hogy a feladathoz nem rendelünk
létszámot. A dolgozó vagy túlmunkában végzi el a feladatot, ha képes rá, vagy más kolléga.
Egy személy egy időben két helyen nem lehet. Most egyébként szépen emelkedik a könyvtári
látogatottság.
Zaka László polgármester
Mennyi a munkaideje a dolgozónak?
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
Heti 40 óra, ebből a nyitvatartási idő 23 óra, a többi raktározásra van.
Zaka László polgármester
Az intézmény másképp meg tudja-e oldani a feladatot, van-e másik ilyen végzettségű
dolgozó?
Ruskó Sándor ÁMK igazgató

Igen.
Zaka László polgármester
A túlórák terhére ellátható a feladat?
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
Igen.
Zaka László polgármester
Akkor ha szakmailag megoldható, azt javasolja, hogy oldja meg az intézmény belső
átcsoportosítással.
Dr. Folberth György képviselő
Eddig ki volt a könyvtáros?
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
Az iskolai könyvtáros Radvánszkiné volt, a községi könyvtáros Felföldi Frigyes, aki
nyugdíjba ment, így került a községi könyvtárba Iványiné Földi Ágnes kolléga. Maradt annyi
embere, hogy a feladatot el tudja látni.
Zaka László polgármester
Az alapító okirat módosítását változatlanul javasolja, az, hogy ki látja el a feladatot, belső
kérdés.
Csertő István alpolgármester
Az átcsoportosítási engedély meddig érvényes? Visszavonásig? Javasolja, hogy a képviselőtestület adjon jogi keretet, amelyre később hivatkozhat, hogy miért került bele ilyen dolog. Az
oktatási törvény szerint ez nem támogatott.
Zaka László polgármester
Igazgató úr olyan szakkört szervez a túlórák terhére, amilyet jónak lát. Például irodalmi
szakkört.
Csertő István alpolgármester
Nem ellenzi, csak ne legyen belőle probléma.
Forczek Ernő képviselő
Korábban az okozott problémát, hogy valamire pluszt adott a képviselő-testület. Most
pluszról nincs szó.
Csertő István alpolgármester
Nem kerül többletpénzbe, de a jogszabályi ellentét akkor is megvan. Ezért szabályozni kell,
hogy mennyi ideig kapja az intézmény.
Zaka László polgármester
Hatálya: ameddig az alapító okirat módosításra nem kerül, vagy a törvény másképp nem
rendelkezik.
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
A jogforrásról is vitatkozna, mert a közoktatásról szóló törvény előírja, hogy kötelező a heti
10 óra, napi 2 óra.
Csertő István alpolgármester
Azt a döntést hozta a képviselő-testület, hogy a községi könyvtárban a könyvtárosi feladatok
ellátásához nem kell egész státusz. A heti 40 óra munkaidőt lecsökkentettük 30 órára, a
fennmaradó 10 órát az iskolai könyvtárban töltheti. Munkaidejét az igazgató osztja be. Az
engedményt nem tudja értelmezni.
Forczek Ernő képviselő
Maradjunk az eredeti elképzelésnél.
Csertő István alpolgármester
Azt kell megnézni, hogy 30 órában működtethető-e a községi könyvtár. A nyilvános könyvtár
látta el eddig is az iskolai könyvtár raktári, nyilvántartási munkáit. Itt az a kérdés, hogy lehete naponta 2 órát az iskolai könyvtárban.
A kérdés tisztán történő megoldását javasolja, nem a hallgatólagost.

Mucsi László megérkezett az ülésre, így a jelenlévő képviselők száma 10 fő.
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
Szeretné, ha néven nevezhetné az iskolai könyvtárost és bekerülhetne a tantárgyfelosztásba.
Zaka László polgármester
Kérte, hogy jegyző asszony olvassa fel az iskolai könyvtáros alkalmazásával kapcsolatos
állásfoglalást.
Vincze Jánosné jegyző
Felolvasta az Oktatási Minisztérium Tanügyi Főosztály vezetőjének az állásfoglalását.
(A jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Az iskolai könyvtáros alkalmazása kötelező volt, de az oktatási törvény más kötelező
feladatok ellátását rendelte el, és kivette a kötelezően ellátandó feladatok közül. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a nem kötelezően ellátandó feladatot nem vállaljuk fel. Korábban ez
nem volt lehetséges, mert a községi könyvtár dolgozójának nem volt megfelelő végzettsége
ahhoz, hogy az iskolai könyvtárosi feladatot is ellássa. A törvény kimondja, hogy amennyiben
a nyilvános könyvtárban könyvtáros tanító van alkalmazva, akkor elláthatja az iskolai
könyvtárosi feladatot is. Ehhez az alapító okirat módosítása szükséges, így a jogszabálynak
megfelelő a feladat ellátása.
Ezért javaslatát visszavonja, hogy jogilag tisztában legyen az ügy, az eredeti előterjesztést
javasolja.
Vágó György képviselő
Tegnap, a bizottság ülésén már hallotta az állásfoglalást. Úgy fogta fel, hogy a feladatra
megmarad a 10 óra. Ha a nyilvános könyvtár dolgozójának munkaidejét, a 40 órát
lecsökkentjük 30 órára, akkor ott marad a 10 óra. A könyvtárba nyilvánvalóan akkor megy el
az olvasó, amikor ki van írva, hogy nyitva van, ez mindenütt így van. Feladat van, meg kell
oldani. Nem ismeri pontosan a községi könyvtár forgalmát, de szerinte el tudná látni egy
személy mindkét feladatot. Kitart szavazata mellett. El kell gondolkodni, hogy mire való az
önkormányzati ülés és az előkészítés hogy zajlik.
Mucsi László képviselő
Ellentmondásokat hallott a jogértelmezéssel kapcsolatban. Kötelező feladat az iskolai
könyvtáros vagy nem? Az előkészítés során a szakmával beszélgetett volna el, szakmai
oldalról közelítené meg a kérdést. A könyvtárossal beszélgetett, szépen alakul a forgalom.
Csak akkor támogatja, ha nem sérül a szakma.
Zaka László polgármester
Kérte jegyző asszonyt, hogy ismertesse a jogszabály ide vonatkozó részét.
Vincze Jánosné jegyző
Az iskolai könyvtáros nem kötelező feladat. A kötelező feladatokat csillaggal jelzi a törvény
melléklete. A közoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletének „További foglalkoztatás a
nevelési-oktatási intézményben” címszó alatt szerepelnek a speciális végzettségű
szakemberek. A foglalkoztatható létszámot a fenntartó dönti el, hogy foglalkoztatja vagy
sem..
Zaka László polgármester
Az alapító okirat módosítását terjesztettük elő a szakmai állásfoglalás és a törvény előírása
szerint. Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön az alapító okirat módosításáról vagy tegyen
további javaslatot.
Mucsi László képviselő
Az alapító okirat módosítását megérti, ezzel a törvényes állapot helyreállítása történik meg.
Hatását azonban ellenzi, amely a fiatalok közművelődésére kihat. Ezért nem tudja elfogadni.

Zaka László polgármester
Más indítvány van-e?
Nem volt. A polgármester szavazásra tette fel az ÁMK alapító okiratának módosítását az
előterjesztés szerint.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta:
2/2006.(I.31.) ÖH.
ÁMK Alapító Okiratának módosításáról, a korábbi módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 37. § (5) bekezdése, 102. § (2) bekezdése valamint az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése alapján az Általános Művelődési Központ Alapító
Okiratát módosítja, és a következők szerint hagyja jóvá:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Költségvetési szerv neve:
Általános Művelődési Központ
2. Költségvetési szerv székhelye: 6131 Szank, Béke u. 73.
3. Az intézmény alapító szerve:
Szank Községi Tanács, alapító okirat: 8/1982. (VII.30.) th.
6131 Szank, Béke u. 33. felülvizsgálás: 45/1992. (VI.24.)ÖH
4. Az intézmény fenntartója:
Szank Község Önkormányzata
5. A fenntartó székhelye:
6131 Szank, Béke u. 33.
6. Az intézmény felügyeleti szerve: Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6131 Szank, Béke u. 33.
7. Intézmény típusa:
Többcélú intézmény: Általános Művelődési Központ
8. Szakmai tekintetben önálló intézményegységek, tagintézmények, telephelyek:
8.1.Gy. Szabó Béla Általános Iskola
6131 Szank, Béke u. 73.
- évfolyamok száma: 8
- osztályok száma: 16
- felvehető maximális tanulói létszám: 388 fő 3
- napközis csoportok száma: 5, felvehető tanulói létszám: 138 fő (egység)
8.2. Napköziotthonos Óvoda
6131 Szank, Béke u. 27.
- csoportok szám: 4
- felvehető maximális gyermek létszám: 100 fő
8.3. Közművelődési Központ
- Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
6131 Szank, Rákóczi u. 22.
- Közösségi Ház (Közművelődési Könyvtár, Gy. Szabó Béla Képtár)
6131 Szank, Béke u. 40/a.
9. Állami feladatként ellátandó alaptevékenység:
9.1. Az óvodai és általános iskolai nevelés, oktatás feladatainak az ellátása
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9.2. Felzárkóztató oktatás (fejlesztő pedagógiai szolgáltatás1), integrált nevelés-oktatás2.
9.3. A gyermekek tanórán kívüli foglalkozásainak megszervezése.

9.4. A gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő intézményi étkeztetés biztosítása az
óvodásoknak és az általános iskola tanulóinak, az ÁMK dolgozói részére munkahelyi,
étkeztetés, vendéglátás biztosítása (engedélyszám: 13.593/1971. max.: 300 fő
részére).
9.5. Kulturális, művészeti, közművelődési feladatok ellátása.
9.6. A nyilvános könyvtár iskolai könyvtári feladatokat is ellát. 4
10. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
- gazdálkodás megszervezésének módja szerint: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
- előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv
- vállalkozási tevékenységet nem folytat
11. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Szank Községi
Önkormányzat 11/1993. (XII.31.) ÖR. számú rendelete és az éves költségvetési
rendeletekben meghatározottak szerint köteles eljárni.
12. A feladatellátást szolgáló vagyon:
12.1. Az ingatlanok korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak.
- iskolaépület, tornacsarnok
6131 Szank, Béke u. 73.
- óvodaépület
6131 Szank, Béke u. 27.
- közösségi ház épülete
6131 Szank, Béke u. 40/a.
- művelődési ház épülete
6131 Szank, Rákóczi u. 22.
- iskolai gyakorlókert
6131 Szank, Arany János u. 70.
12.2. Intézményi működéshez kapcsolódó forgalomképes vagyontárgyak:
- számítástechnikai és ügyviteli eszközök
- gépek, berendezések, felszerelések
- oktatástechnikai eszközök és felszerelések
12.3. Gy. Szabó Béla Képtárban elhelyezett és nyilvántartott hagyaték csak
kölcsönözhető, korlátozottan forgalomképes vagyontárgy.
13. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Jogszabályban előírt módon, pályázattal, határozott időre szóló kinevezéssel.
1

106/2000. (IX.27.) ÖH számú határozat alapján módosítva
55/2002. (IX. 25.) ÖH számú határozat alapján módosítva
3
64/2003.(XI.18.) ÖH számú határozat alapján módosítva
4
2/2006.(I.31.) ÖH számú határozat alapján módosítva
2

NAPIREND
4. Előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ működési és szakmai dokumentumainak
módosítására
Előadó: Zaka László polgármester
Előadó: Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vezető
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester

Új feladat a tanyagondnoki szolgáltatás bevezetése. A házi szociális gondozás és a
tanyagondnoki szolgáltatás között lényeges különbség van. A szolgáltatás irányultsága
szerteágazó. A tanyán élő lakosság kiszolgálását, az ott élőkkel napi kapcsolatot jelent. Több,
mint a házi szociális gondozás. A feladat jelentős részét már eddig is elláttuk a szociális
étkeztetés és a házi szociális gondozás keretében, de nem tudtunk erre a célra normatívát
igénybe venni, ezért van szükség a módosításra.
Pályázatot nyújtottunk be a tanyagondnoki szolgálat bevezetésére, de nem nyertünk. A
pályázat szakmailag alátámasztott volt, az elutasítás indoklása, hogy még csak először
pályáztunk.
Tavaly 2,5 milliót nyertünk pályázaton a bentlakásos otthon belső felújítására, azonban ezt a
vagyonjogi következmények miatt nem vállaltuk fel. Ha a tanyagondnoki szolgálat
bevezetésre kerül, a többcélú kistérségi társulás keretein belül engedélyezték, hogy ezt az
összeget SUZUKI IGNIS gépjármű beszerzésére fordíthatjuk.
Az idősek klubja tekintetében a személyi állományon belső átszervezéssel változtattunk. Arra
számítunk, hogy a 20 fő regisztrált klub tagon felül plusz 10 fő felvételére kerül sor.
Sem tárgyi, sem személyi feltételeken nem kell változtatni. A feladatok ellátása és az ellátotti
létszám növelése az állami normatíva igénybevételének emelését jelenti.
Mucsi László képviselő
Több helyen látta, hogy a községekben járnak a terepjárók tanyagondnoki felirattal. Örül,
hogy ez nálunk is megvalósul. A tanyán élő embereknek - akik ki vannak téve az időjárás és a
közbiztonság viszontagságainak - biztonságot nyújt.
Dr. Folberth György képviselő
Úgy emlékszik, hogy Karó Lászlóné régebben hasonló feladatokat látott el, más néven
működött, szép eredményeket ért el.
Idősek klubjával kapcsolatban nemrég még arról volt szó, hogy elsiettük az intézmény
létrehozását, most meg fejlesztésről beszélünk.
Zaka László polgármester
Karó Lászlóné házi szociális gondozó volt, azokhoz járt ki, akik kérték és fizettek érte. Ez a
szolgáltatás egy kicsit több ennél, nem csak azokhoz megy, akiket gondozni kell, hanem
megkérhetik a tanyán élők például, hogy menjen be a postára stb. A tanyagondnok munkáját
úgy kell szervezni, hogy a tanyán élők szociális étkeztetését is el tudja látni.
Rácz János képviselő
Kb. 1 évvel ezelőtt, amikor a sorozatos lopások, betörések történtek, volt róla szó, hogy a
tanyán élő lakosságot ellátjuk mobiltelefonnal. Erről, azóta nem hallott. A tanyagondnokkal
kapcsolatban ez hasznos lenne, elég beszólni neki, hogy hová menjen ki, mit vigyen.
Zaka László polgármester
A rendőrség és a megyei önkormányzat korábbi szándéka még várat magára. Igényünk be van
jelentve, reméljük 2006-ban lesz továbblépés az ügyben.
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez.
A szociális ellátások között szerepel az idősek körében jelzőrendszer kiépítése, amely hasonló
az előző megoldáshoz. Csak egy gombot kell lenyomni, és a központban csörög a telefon. Így
a tanyagondnok célzatosan is tud közlekedni.
Zaka László polgármester
Ez két különböző dolog. Jelen pillanatban még nem kötelező feladat.
Forczek Ernő képviselő
Az idősek klubjának működtetése 2000 fő feletti településen kötelező volt, utána már a 3000
fő feletti településen tették kötelezővé. Tehát most községünkben nem kötelező feladat, ettől
függetlenül az állami támogatást kapjuk, ezért érdemes felfejleszteni. Ugyanaz a helyzet, mint
a tanyagondnoki szolgálatnál, a támogatást így vehetjük igénybe. Ezért javasolja az
előterjesztés elfogadását.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az Alapszolgáltatási
Központ alapító okiratának módosítását.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
3/2006.(I.31.)ÖH.
Őszirózsa Otthon Szociális és Egészségügyi Intézmény
Alapító Okiratának módosításáról,
a korábbi módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratról
HATÁROZAT
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 Őszirózsa Otthon Szociális és Egészségügyi
Intézmény alapító Okiratáról szóló 15/1997.(IV.10.) ÖH. sz. határozatát az alábbi
módosításaival
együtt
–
79/1997.(XI.27.),
42/1999.(V.20.),
48/1999.(VI.29.),
75/1999.(X.21.), 83/2003.(XII.03.), 23/2005.(II.23.), 77/2005.(VII.27.) és a 109/2005.(XI.30.)
ÖH. számú határozat – 2006. február 1. napi hatállyal egységes szerkezetbe foglalva az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az intézmény neve: Alapszolgáltatási Központ
2. Székhelye: Szank, Kossuth u. 18.
Az idősek klubja és az idősek otthona szolgáltatás nyújtásának telephelye a székhelytől
különböző:
idősek klubja: Szank, Rákóczi u. 25.
idősek otthona: Szank, Jókai u. 2.
3. Illetékességi területe: Szank község közigazgatási területe, kivéve
- Őszirózsa Idősek Otthona szakosított ellátás: szabad kapacitás esetén: elsősorban
Kiskunmajsa kistérség területe további szabad kapacitás esetén: egyéb terület
- Gyermekjóléti Szolgálat: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepüléseinek
közigazgatási területe (Szank, Kiskunmajsa, Csólyospálos, Kömpöc)
4. Működési kör:
a) gyermekjóléti alapellátás
b) felnőttek szociális ellátása
5. Alapító szerv: Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6. Felügyeleti szerv: Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7. Az intézmény jogállása:
a gazdálkodás megszervezésének módja szerint: részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv
a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint: rész jogkörrel
rendelkező

A 7. pont szerinti részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező intézmény
pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét a Polgármesteri Hivatal és az Alapszolgáltatási Központ között
az 1 sz. melléklet tartalmazza.
8.

A vezető kinevezésének rendje:
pályázat alapján a képviselő-testület nevezi ki, határozatlan időre

9. Az Alapszolgáltatási Központ tevékenységi köre:
a. szociális alapellátási körben: szociális információs szolgáltatás, tanyagondnoki
szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás (idősek klubja)
b. gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői ellátás,
c. szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézményként: idősek otthona
10. Az Alapszolgáltatási Központ:
a) a családsegítés feladatait 1 önálló családgondozóval,
b) a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 4 családgondozó foglalkoztatásával
c) a helyettes szülői ellátást 2 fő önálló helyettes szülő útján biztosítja
d) a tanyagondnoki szolgáltatást 1 önálló gondozóval működteti.
11. Vállalkozói tevékenységet az intézmény nem végez.

1. sz. melléklet
egységes szerkezetben
217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (5)-(6) bekezdés alapján
Tervezés: az Alapszolgáltatási Központ vezetője által szolgáltatott információk alapján a
Polgármesteri Hivatal végzi.
Pénzkezelés: az Alapszolgáltatási Központ házipénztárának vezetése az intézményben
történik. A házipénztár kezelését az intézményvezető által megbízott közalkalmazott végzi.
Az intézmény készpénz kezelésének szabályzata a Polgármesteri Hivatal pénzkezelési
szabályzatának része. A készpénzes vásárlásokat 2 fő házi szociális gondozó bonyolítja.
Vásárlás céljára előleg kiadása a házi szociális gondozók részére, továbbá az intézményvezető
által esetenként kijelölt dolgozók részére lehetséges. A vásárlási előlegek elszámolásának
rendjét a polgármesteri hivatal pénzkezelésre vonatkozó szabályzata tartalmazza.
Térítési díjak beszedésének módjai:
- A szociális étkeztetés és házi gondozás térítési díjait a házi szociális gondozók számla
ellenében tárgyhót követő hónap 10. napjáig szedik be az ellátottaktól. A beszedett készpénzt
naponta befizetik az intézmény bankszámlájára.
- A bentlakásos otthon térítési díjai:
a, A fizetésre kötelezett lakók esetén nevükre szóló lakossági folyószámlájukról történik a
térítési díjak megfizetése, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig. Az intézményvezető által
szolgáltatott adatok alapján a Polgármesteri Hivatal készíti el a térítési díjakról a
számlákat a lakók nevére. A számlák átadásáról a lakók részére az intézményvezető
gondoskodik, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig.

b, A hozzátartozók által fizetendő személyi- és intézményi térítési díj különbözet
megfizetése átutalással vagy postai csekken az intézmény bankszámlájára történik
tárgyhót követő hónap 10. napjáig. A számlák elkészítését a polgármesteri hivatal végzi
az intézményvezető által közölt adatok alapján. A számlák megküldéséről a
hozzátartozók részére tárgyhót követő hónap 5. napjáig az intézményvezető gondoskodik.
Pénzellátás: Az intézmény finanszírozására külön pénzforgalmi bankszámla szolgál. A
bankszámla felett a polgármester, a jegyző és a jegyző által megbízott gazdálkodási előadó
rendelkezhet. A Polgármesteri Hivatal finanszírozási terv szerint teljesít átutalást az
Alapszolgáltatási Központ pénzforgalmi bankszámlájára.
Kötelezettségvállalás: az Alapszolgáltatási Központ vezetője jogosult, a költségvetésben
jóváhagyott előirányzatok összegéig.
Az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje:
Az Alapszolgáltatási Központ vezetője a költségvetés kiemelt előirányzatait önállóan nem
módosíthatja, de a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre, 500.000 forint
összegig. Amennyiben költségvetési év közben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
válik szükségessé, az Alapszolgáltatási Központ vezetője köteles azt a polgármesternek
bejelenteni.
Utalványozás: az Alapszolgáltatási Központ vezetője jogosult, a költségvetésben jóváhagyott
előirányzatok összegéig.
Ellenjegyzés: a jegyző feladata.
Érvényesítés: a Polgármesteri Hivatal – ezzel az Ügyrendben megbízott – gazdálkodási
előadója végzi.
Számvitel: a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportja végzi.
Analitikus nyilvántartás: a térítési díjak, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
klubja, idősek otthona szükséges analitikus nyilvántartásainak vezetése az intézményben
történik, az intézményvezető által megbízott dolgozó végzi. A készletek nyilvántartását a
fogyóeszközök tekintetében az intézményben az intézményvezető által megbízott dolgozó
végzi. A tárgyi eszközök és kis értékű eszközök nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalban
történik.
Információáramlás, szolgáltatás: az intézményvezető a gazdálkodást és pénzügyeket érintően,
a Polgármesteri Hivatal vezetője által megbízott gazdálkodási előadóval áll napi munka
kapcsolatban. A szakmai együttműködés a fenntartó által jóváhagyott intézményi szervezeti
és működési szabályzatban és szakmai programban került részletes szabályozásra.
Beszámolás: évente egyszer.
Működtetés, tárgyi eszköz javítások, karbantartási munkálatok: az Alapszolgáltatási Központ
vezetőjének feladata.
Beruházás, felújítás, vagyonkezelés: a Polgármesteri Hivatal végzi.

A polgármester szavazásra tette fel az Alapszolgáltatási Központ SZMSZ-ének módosítását.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
4/2006.(I.31.)ÖH.
Alapszolgáltatási Központ
SZMSZ módosítása
HATÁROZAT
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 programjának
módosítását.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
5/2006.(I.31.)ÖH.
Alapszolgáltatási Központ
szakmai programjának módosításáról
HATÁROZAT
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 programjának
módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.
NAPIREND
5. Előterjesztés a ……/2006.(……) rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
Elmondta, hogy a nagy módosítás miatt egységes szerkezetben került a rendelet
előterjesztésre. Az előterjesztésben az étkezési térítési díjnál a 2. és 4. oszlop csak tájékoztató
jellegű, a rendeletben az nem fog szerepelni, mert ha az öregségi nyugdíj módosul, akkor ezt
is kellene módosítani. A rendeletbe ezért százalékos arányokat érdemes beletenni.
Zaka László polgármester
A 2006. évi költségvetési törvényben változás történt a szociális ellátás körében és módjában
is, ezért kellett a rendeletet módosítani. Az állami normatívák hozzájutási feltételei változtak,
korábban 800 fő után járt egy szociális gondozó, most a gondozottak után jár az állami
normatíva. A rendeletünket úgy kell módosítani, hogy minél többen hozzáférjenek a
szolgáltatás igénybevételéhez. A házi segítségnyújtás 400 Ft-os óradíját magasnak tartjuk,
ezért azt 250 Ft-ra javasoljuk visszavenni. A szociális étkeztetés tekintetében is a térítési díjak
csökkentését javasoljuk, így az alacsony jövedelműeknek kevesebbet kell fizetniük. Úgy

gondoljuk, hogy ezzel a lehetőséggel az ellátotti kört jobban ki tudjuk elégíteni, többen fogják
kérni a gondozást, több helyi lakost tudunk az ellátottak körébe bevonni. Az előterjesztést a
PTB is megtárgyalta.
Forczek Ernő PTB elnök
Elmondta, hogy többlet támogatási lehetőségek vannak, a jogszabályi lehetőségeket érdemes
kihasználni. Ez az előterjesztés azt segíti elő, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközökből és
az állami támogatásból minél többen részesüljenek. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a
rendelet-tervezetet és azt elfogadásra javasolja.
Varga Ferencné ÜB elnök
Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a
testületnek. A tanyagondnoki szolgáltatást üdvözölték és örültek annak, hogy a településen ez
megvalósult. Az idős emberek megfizethető áron kapnak szolgáltatást az otthonban a
környező településekhez viszonyítva.
Több hozzászólás, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat
2/2006. (…...) számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a, a többször módosított helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő intézményi térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya Szank Községi Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási
Központban nyújtott személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokra
terjed ki.
(2) E rendelt hatálya kiterjed – alapellátások vonatkozásában – a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ában meghatározott
személyekre.
(3) E rendeletben szabályozott szakosított ellátási kötelezettségek a település lakosságára,
valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve az
idősek otthona szakosított ellátás, mely szolgáltatásra: szabad kapacitás esetén:
elsősorban Kiskunmajsa Kistérség területéről, további szabad kapacitás esetén: egyéb
területről is fogad jelentkezőket.
A személyes gondoskodás formái
2. §
(1) alapellátások:
a) tanyagondnoki szolgálat
b) étkeztetés

c) házi segítségnyújtás
d) családsegítés
e) szociális információs szolgáltatás
f) nappali ellátás: idősek klubja
(2) szakosított ellátás:
ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona
Házigondozási körzet működésének szabályai
3. §
(1) A házigondozó a gondozási feladatokat gondozói körzetben végzi.
(2) A gondozási körzet területe az időskorú lakosság számának figyelembevételével a
házi orvosi körzetekkel egyezik meg. A körzetek területi lehatárolása:
I.
gondozási körzet: Kiskunmajsa felé irányuló 5404. számú közút
jobboldali része a település közigazgatási határáig.
II.
gondozási körzet: Kiskunmajsa felé irányuló 5404 számú közút
baloldali része a település közigazgatási határáig.
Tanyagondnoki szolgáltatás működésének szabályai
4. §
(1) A tanyagondnok a gondozási feladatokat tanyakörzetekben végzi.
(2) Az 5 tanyakörzet egy ellátási területet képez a település külterületén.
A gondozási terület közterület elnevezései:
Kiszsombosdűlő
Félegyházi út
Izsáki út
Kisasszony dűlő
Vonadűlő
Az ellátás igénybevételének módja
5. §
(1) Szociális alapellátások igénybevételére irányuló kérelmet közvetlenül az ellátást
nyújtóintézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) A kérelmet az intézmény vezetője bírálja el.
(3) Ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezésre irányuló kérelmet 2 példányban a
szanki polgármesteri hivatalban kell benyújtani.
(4) A szanki idősek otthonában az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény
fenntartójának beutaló határozata alapozza meg.
(5) A szanki idősek otthonába szabad kapacitás esetén szanki lakóhellyel nem
rendelkezők elhelyezési igényének kielégítésére (beutalására) csak akkor kerülhet
sor, ha az ellátást igénylő vagy helyette más személy írásbeli nyilatkozatával vállalja
a mindenkori intézményi térítési díj megfizetését.
(6) A szanki idősek otthonában történő elhelyezésre irányuló kérelem esetén, ha nincs
olyan nyilatkozat amelyben az ellátást igénylő vagy más személy szerződésben
vállalt kötelezettséget az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére,
akkor be kell csatolni a vagyon-nyilatkozatot a vagyont igazoló okiratokkal (pld.
tulajdoni lap másolat, értékpapír igazolás) együtt, nyilatkozatot tartási, öröklési

szerződés létéről (ha van, csatolva a szerződés hiteles másolatát) és nyilatkozatot a
tartásra kötelezhető hozzátartozókról. Ebben az esetben a kérelem elbírálásához be
kell csatolni a tartásra kötelezhető hozzátartozóknál készített környezettanulmányt és
jövedelem igazolásokat.
(7) A kérelmet döntésre a polgármesteri hivatal ügyintézője és az ellátást nyújtó
intézmény vezetője készíti elő. A (3)-(4) bekezdésben leírt nyilatkozatok, igazolások
és egyéb dokumentumok beszerzése az ügyintéző feladata.
Külön eljárás keretében biztosítható, illetve
külön eljárás nélküli ellátás nyújtásának szabályai
6. §
(1) Az Alapszolgáltatási Központ vezetője külön eljárás keretében soron kívüli szakosított
ellátást akkor rendelhet el kérelem, illetve jogerős beutaló határozat alapján, ha az igénybe
vevő:
a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról
gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával
sem oldható meg,
b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,
c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be,
amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,
d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul
megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.
(2) Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben, illetve a beutaló határozatban
fel kell tüntetni.
(3)Valamennyi soron kívüli elhelyezési kérelem esetén az Alapszolgáltatási Központ
vezetője a soron kívüli igény kielégítésének megalapozottságáról, illetve kielégítésének
sorrendjéről az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének bevonásával dönt. A
fenntartó képviselője a mindenkori alpolgármester.
(4) Amennyiben van üres férőhely, a bizottság egyetértésével az Alapszolgáltatási Központ
vezetője az igénylő mielőbbi elhelyezéséről gondoskodik. Ha nincs üres férőhely, a
megállapított soron kívüli kérelmek elhelyezési sorrendjében gondoskodik az
elhelyezésről.
(5) Soron kívüli elhelyezést csak az idősek otthonában rendelkezésre álló üres férőhelyekre
lehet biztosítani. Nem teljesíthető igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely
elfoglalás időpontjáról már értesítést kapott.
A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.
(6) Soron kívüli elhelyezés csak a Szankon lakóhellyel rendelkezőknek teljesíthető.
Az ellátás megszüntetésének esetei és módjai:
7. §
(1) Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik:
a) az Intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával,
c) a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére
vonatkozó írásbeli kérelmében megjelölt napon,
d) a jogosult halálával.

(2) A beutaló szerv az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
b) a házirendet súlyosan megsérti,
c) intézményi elhelyezése nem indokolt.
Az intézményi jogviszonyt a beutaló szerv szünteti meg. A beutaló szerv a jogviszonyt
megszüntető határozatában rendelkezik a jogorvoslat lehetőségéről. A jogerős
megszüntető határozat egy példányát az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének is meg
kell küldeni, aki ezt követően írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes
képviselőjét:
- a személyes használati tárgyak és megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak
elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről,
- az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,
- az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok
esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.
Térítési díjak
8. §
Étkeztetés:
(1) Az étkeztetés intézményi térítési díja: 340.-Ft/fő/nap.
(2) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat a jogosult rendszeres havi
jövedelmének függvényében az alábbiak szerint kell meghatározni:
Havi jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum %-ában

Személyi térítési díj az intézményi
térítési díj %-ában

- 85 %-áig

40 %

85.1% - 95 %-áig

45 %

95.1 % - 110 %-áig

55 %

110.1 % - 130 %-áig

60 %

130.1 % - 180 %-áig

70 %

180.1 % - 250 %-áig

80 %

250.1% - 300%-áig

90%

300.1 %- tól

100 %

(3) Házi segítségnyújtást nem igénylők esetén az ebéd szállítási díja a rendszeres havi
jövedelem függvényében:
Havi jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum %-ában
- 95 %-ig

Ebéd szállítás díja
Ft/eset
10.-Ft/eset

95 % - 140 %-ig

20.-Ft/eset

140 % - 200 %-ig

30.-Ft/eset

200 % - tól

40.-Ft/eset

Házi segítségnyújtás
9. §
(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 250.-Ft/óra
(2) A házi segítségnyújtás személyi térítési díjának megfizetése alól mentesül az az
ellátott, akinél a közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 170 %-át.
Idősek Otthona
10. §
(1) Idősek Otthona ápolást, gondozást nyújtó intézmény intézményi térítési díja:
havi: 50.000.-Ft
napi:
1.666.-Ft
(2) Az idősek otthonában az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülmény a
lakosztályban történő elhelyezés, amely igénybevételénél 1.500.000.-Ft egyszeri
hozzájárulást kell fizetni.
(3) Lakosztályban történő elhelyezés esetén az egyszeri hozzájárulás fejében nyújtandó
ellenszolgáltatásról tartási szerződést kell kötni.
Idősek klubja
11. §
(1) Idősek klubjában biztosított ebéd intézményi térítési díja megegyezik az étkeztetés
intézményi térítési díjával, a személyi térítési díj számítása pedig az étkeztetés
személyi térítési díjának számításával.
(2) Idősek klubjában igénybe vett ebéd szállítása díjmentes.
Tanyagondnoki szolgálat
12. §
(1) Tanyagondnoki szolgáltatás keretében biztosított ebéd térítési díja megegyezik az
étkeztetés intézményi térítési díjával, a személyi térítési díj számítása pedig az
étkeztetés személyi térítési díjának számításával.
(2) Tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátott házi segítségnyújtás térítési díja
megegyezik a házi gondozás térítési díjával.
(3) Az igénybe vett ebéd szállítása mindkét esetben díjmentes.
Záró rendelkezések
13.§
(1) E rendelet 2006. február 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről szóló többször módosított 11/2000.(IV.26.) ÖR. számú
rendelet hatályát veszti.

NAPIREND
6. Előterjesztés a védőnői szolgálat további működtetésére

Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Elmondta, hogy a szociális törvény módosításával a védőnői szolgálat visszakerült az
önkormányzathoz, korábban a Gondozási Központ keretén belül működött. A létszámok
alapján 2 védőnői körzettel rendelkezünk. Sajnos a születések és a gondozottak száma nem
mutatja, hogy a 2 védőnőnek sok elfoglaltsága van. Az előterjesztésben erre próbáltunk utalni,
a feladatellátás tekintetében a 2 védőnői körzetet hirdessük-e meg, vagy 1 védőnői körzetet.
Jelen pillanatban 1 nyugdíjas védőnő dolgozik, jól bírja magát, a képesítése nem felel meg az
előírásoknak. Lehetőségként merült fel, hogy az egyik körzetbe hirdessük meg a pályázatot, a
másikba pedig aki ezen a pályán akar dolgozni, azt a fiatalt beiskolázni. Akkor talán ezt a
problémát meg tudnánk oldani. Korábban volt Szankon védőnői képesítést megszerző fiatal,
de mire végzett a főiskolán, máshol talált állást magának. Akkor nem kötöttünk vele ösztöndíj
szerződést, amely kötelezte volna Szankra. A helyzetet látva, ezzel a lehetőséggel kellene
most élni. Az előterjesztésben szereplő javaslatok alapján kell dönteni, hogy az állás
betöltésének milyen módját válasszuk. Korábban 2 alkalommal már meg volt hirdetve a
védőnői állás és nem volt jelentkező. A védőnők nem igazán szeretnek vidékre költözni a
főiskola elvégzése után.
Mucsi László képviselő
Hozzászólásában elmondta, hogy tudomása szerint a 3 fő védőnői képesítéssel rendelkezők
közül egyik sem Szankon dolgozik. Évekkel ezelőtt is az volt a véleménye, hogy ezt az állást
be kell tölteni. Megvártuk amíg hiány szakma lett. Úgy érzi, hogy a mindenkori testület is
hibás ebben. Az időközben végzett fiatalok sem a településen dolgoznak, átjárnak vidékre.
Ösztöndíjjal támogassuk azt, aki ilyen pályán kíván tanulni. A csecsemők védelme elsődleges
feladat.
Zaka László polgármester
Megkérdezte, hogyan érti azt a képviselő úr, hogy idáig jutottunk. Kérte, fejtse ki bővebben a
véleményét.
Mucsi László képviselő
Nem akar személyeskedni. Véleménye szerint nem állt a testület sem mindig a helyzet
magaslatán, amikor a másik védőnői állás betöltéséről volt szó.
Zaka László polgármester
A 2. körzet védőnője a szakmából ment el GYET-re, ő nem jött vissza. Miért nem jött vissza.
A két főiskolás esetében az egyik még a tanulmányok ideje alatt személyesen is felkereste, de
amikor végzett, nem ide jött dolgozni. Az odafigyelés meg volt. A harmadik személyről nem
tudja, hogy mi az oka, vagy okozója annak, hogy nem Szankon keresett állást. Tájékoztatásul
elmondta, hogy Jászszentlászlón is már régóta 1 védőnő van, ők sem találnak másikat.
Csólyospáloson egy védőnő sincs. Kömpöcön is Kiskunmajsáról helyettesítik. Zsanában
sincs. A főiskolákon az álláshely lakással volt meghirdetve, ennek ellenére nem volt
jelentkező vidékről sem. Felvetődött, hogy álláshirdetéssel vagy ösztöndíjjal hirdessük meg.
Felelősség van, hogy egyik álláshelyet betöltjük, mire a másik végez, akkorra nem lesz
álláshely, mert kevés lesz a gondozotti létszám. Kitaníttatjuk és nem lesz állás, nem egyszerű
a helyzet.
Forczek Ernő képviselő
Az előző időszakkal kapcsolatban elmondta, hogy így volt elfogadható jövedelme az egy
védőnőnek. Nem javasolja a pályáztatást és az ösztöndíjas megoldást együtt. Az
ösztöndíjasnál probléma, hogy nem vállalja a lekötöttséget, vagy nem tudja teljesíteni, a
visszafizetést vállalják inkább. Azon is el kell gondolkodni, hogy abba a helyzetbe se kerüljön
a fiatal, hogy az állás pályázat útján történő betöltése után ne legyen állása a létszám hiány

miatt. Amíg kapjuk a két körzetet, addig nem kell visszamondani, de örülne, ha egy védőnőt
sikerülne találni.
Dr. Folberth György képviselő
Mindenképpen azt kell megnézni, hogy a szanki védőnői végzettségűek miért nem akarnak
visszajönni Szankra dolgozni. Véleménye szerint a védőnőnek is olyan az állása, ha ott
dolgozik ahol lakik, annak nincs se éjjele, se nappala. Ez az orvosokra is elmondható. Aki
vidéken dolgozik, annak 5 órakor lejár a munkaideje és megy haza. Ha a környéken talál
munkát végzett védőnő, nem törekszik hazajönni. Reméli, hogy eljön az az idő, amikor több
gyerek fog születni. A főiskolákon is meg vannak hirdetve az álláshelyek, a végzettek miért
nem jönnek ide dolgozni. Véleménye szerint jó az elgondolás, hogy pályázat is és ösztöndíjas
is, ha van jelentkező. A jelenlegi létszám alapján egyelőre két körzetben kell gondolkodni, két
védőnőnek is akadna munka. Gyakorlati munka a védőnői szakma, a gyakorlat fogja
megtanítani.
Zaka László polgármester
Az elmúlt időszak hirdetéseit nézve elmondta, hogy a főiskolát végzettek Kecskeméten
kórházakban helyezkednek el, pl. szakasszisztens munkakörben védőnői végzettséggel, nem
jönnek ide. A kis települések hátrányban vannak, a nagyvárosok, kórházak más egészségügyi
munkára elviszik a képesítést megszerzett fiatalokat magasabb fizetésért. A védőnői
végzettség alkalmas többféle egészségügyi munkakör betöltésére is. Ha megpályázza valaki, a
lakás még esetleg vonzó lehet. Egyetért azzal is, hogy mind a két javaslatot meg kell próbálni.
Mucsi László képviselő
Látjuk a hiányt az orvosoknál és a védőnőknél is, ez az egészségügyi miniszter feladata lenne.
Zaka László polgármester
Lehet hogy a beiskolázás már megoldást tudna jelenteni. Az előzőekben már említette, hogy a
környéken 5 védőnő hiányzik.
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez.
A védőnői képzésben demográfiai hullám van, aki egyszer a védőnői szakmába helyezkedett
el, az 30 évig is ott dolgozik. Nagyon sok helyen a védőnői végzettségű dolgozókkal töltenek
be sok más munkakört. Akik régóta dolgoznak a szakmába, most kerülnek nyugdíjas korba,
az országban 4 ezer védőnőt keresnek a 120 végzett fiatal védőnővel szemben.
Zaka László polgármester
A jövedelem is meghatározó lehet. A kezdő védőnőnek a besorolása a közalkalmazotti
bértábla alapján történik.
Vágó György képviselő
Az eredeti előterjesztést javasolja. A beiskolázást is meg kell próbálni, lehet, hogy elmegy a
fiatal amikor végez, de akkor is meg kell próbálni.
Zaka László polgármester
Február 15. a főiskolákon a jelentkezési határidő, lehet, hogy találunk végzős középiskolás
fiatalt, aki ezen a pályán szándékozik tanulni. A 2. számú körzetet pályáztatni, az 1. számú
körzetre pedig tanulmányi szerződés kötésének a lehetőségét javasolta. A jelenlegi létszámok
alapján két védőnői körzetünk van.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Zaka László polgármester
Szavazásra bocsátotta a 2. számú védőnői körzetre pályázat kiírását.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
6/2006.(I.31.)ÖH.

Védőnői pályázat kiírásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a védőnői feladatok
ellátására az alábbiak szerint:
SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÁLYÁZATOT HIRDET
SZANK KÖZSÉGBEN KÖRZETI VÉDŐNŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
ELLÁTANDÓ FELADATOK:
- II. SZÁMÚ KÖRZETBEN KÖRZETI ÉS ISKOLA VÉDŐNŐI FELADATOK
ELLÁTÁSA
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK:
- EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLA VÉDŐNŐI SZAKÁN SZERZETT
DIPLOMA
BÉREZÉS A KÖZALKALMOZOTTI TÖRVÉNY SZERINT.
KINEVEZÉS HATÁROZATLAN IDŐRE.
SZÜKSÉG ESETÉN A SZANK, SZÉP UTCA 2. SZÁM ALATT LÉVŐ 1,5 SZOBÁS
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁST AZ ÖNKORMÁNYZAT BIZTOSÍTJA.
A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELNI KELL:
- ÖNÉLETRAJZ
- KÉPZETTSÉGET
TANUSÍTÓ
OKIRATOK
KÖZJEGYZŐ
HITELESÍTETT MÁSOLATÁT
- 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNYT

ÁLTAL

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: A MEGJELENÉSTŐL
SZÁMÍTOTT 30 NAP
AZ ÁLLÁS BETÖLTHETŐ: A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁT KÖVETŐEN
AZONNAL
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐT
KÖVETŐ 30 NAP
A PÁLYÁZATRÓL INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ:
ZAKA LÁSZLÓ POLGÁRMESTERTŐL A 77/495-040
TELEFONOKON.
BENYÚJTÁS HELYE:
SZANK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
6131 SZANK, BÉKE U. 33.
Határidő: 2006. május 31.
Felelős: Zaka László polgármester

ÉS
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Zaka László polgármester
Szavazásra bocsátotta az 1. számú védőnői körzetre tanulmányi szerződés kötését.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
7/2006.(I.31.)ÖH.
I. sz. védőnői körzetben
védőnő biztosítása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szank I. sz. védőnői körzetben védőnői
szükségletének biztosítása érdekében a 2006/2007-es tanévre a védőnői főiskolán felvételt
nyert vagy jelenleg tanulmányokat folytató hallgatóval tanulmányi szerződést köt.
Határidő: 2006. július 31.
Felelős: Zaka László polgármester
NAPIREND
7. Előterjesztés címzetes főjegyzői cím adományozására felterjesztésről
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatosan elmondta, hogy erre a címre annak van esélye, aki több 10
éve folyamatosan jegyzői tisztséget tölt be, „kiválóan alkalmas” minősítésű. Mária a GYES
alatt is besegített az önkormányzati munkába a jogi tudásával, munkájában a falu és az
önkormányzat iránti elkötelezettség vezérli. A címzetes főjegyzői cím adományozására
javasolja ismét felterjeszteni. Az önkormányzatnak anyagi kiadást nem jelent, de előnyt
jelenthet. Értékelni kell, hogy nem 3 év hanem 2 év után visszatér az önkormányzati
munkába. A tavalyi évben csökkentette az adományozó 80-ról 40-re a számot, amit
országosan ki lehet osztani, megyénként ez 3-4 címzetes főjegyzőzi címet jelent.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
8/2006.(I.31.) ÖH.
Címzetes főjegyzői cím
adományozására felterjesztés
H A T Á R O ZA T
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXIII. tv. 30/B §-a, valamint a címzetes főjegyzői cím
adományozásának, megszűnésének és visszavonásának eljárási szabályairól szóló
44/2001.(XII.27.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján címzetes főjegyzői cím illetve cím
adományozási juttatás adományozására felterjeszti dr. Tóth Máriát, Szank község jegyzőjét.
Dr. Tóth Mária 1989. szeptember 15-től vb. titkári, majd 1990. november 14-től, tehát
16 éve jegyzői tisztséget tölt be Szankon, munkájának minősítése mindig „kiválóan
alkalmas”. Utolsó kiváló minősítés időpontja 2002. február 6.
INDOKLÁS
Dr. Tóth Mária 1990. november 14-től Szank község jegyzője. Az Államigazgatási
Főiskola elvégzése után pályakezdőként került Szankra és egy évig vb. titkár volt. 1990-től
1996-ig levelező tagozaton cum laude minősítésű jogász diplomát szerzett, 1999-ben jogi

szakvizsgát tett. A szakvizsgát követően a Bács-Kiskun megyei Bíróságtól jogtanácsosi
feladatok ellátására kapott igazolványt. A jogtanácsosi feladatokat a mai napig ellátja. A
Pécsi Tudományegyetemen Állam- és Jogtudományi Karán 2004. február 7-én Európa jogi
szakjogász szakképzettséget szerzett. A jegyző tanulmányait mindvégig önerőből folytatta,
azokhoz az önkormányzat anyagi támogatást nem nyújtott. Dr. Tóth Mária minden
alkalommal munkájára kiválóan alkalmas minősítést kapott, mert a képviselő-testület
megítélése szerint az egyetemeken megszerzett elméleti tudását magas színvonalon
hasznosítja mindennapi munkájában, az általa vezetett apparátus tagjai feladataikat igényesen,
a kor követelményeinek megfelelő színvonalon végzik. A hatósági ellenőrzések tapasztalatait
összegző jegyzőkönyvek szintén magas színvonalú munkavégzésre utalnak a polgármesteri
hivatalban. A jegyző szakmai tudása és annak gyakorlati hasznosulása, igényes, következetes
hivatalvezetői tulajdonságai, rendkívüli teherbíró képessége, közéleti szerepvállalása és
személyének települési szintű elfogadottsága alapján a képviselő-testület felterjeszti dr. Tóth
Mária jegyzőt a címzetes főjegyzői címre és cím adományozási juttatásra.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Zaka László polgármester
NAPIREND
8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2006. évi munkateljesítmény
követelményeinek alapját képező célok meghatározására
Előadó: Zaka László polgármester
Zaka László polgármester
Elmondta, hogy az előterjesztés írásban kint van. Az önkormányzati és az országgyűlési
választás kiemelkedő feladat az idén a köztisztviselők munkateljesítmény követelményeik
meghatározásánál. Ezt szem előtt kell tartani.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan észrevétel, módosító indítvány nem volt.
Zaka László polgármester
Elmondta, hogy a jegyző teljesítményének értékelése a polgármester feladata. A tavalyi évhez
viszonyítva kicsit nyugodtabban, az ügyek iránt határozottabban, a hivatali munkában igen
szorgalmasan dolgozott. Ha a munka megköveteli, túlmunkában végzi feladatát. A munkát jól
átlátja, az igazgatási területet teljes mértékben átlátja. A jegyzői munkát magáénak érzi. A
jövőben nagyobb feladatok is várhatnak még rá. A munkáját jónak értékeli.
Vincze Jánosné jegyző
Megköszönte a polgármester értékelését. Megköszönte a testület, a képviselők munkáját, amit
a jegyzői munkához nyújtottak. Különösen kiemelte az alpolgármester segítő munkáját, amit
a közoktatási munkához nyújtott.
A képviselő-testület az elhangzott tájékoztatót tudomásul vette.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
9/2006.(I.31.) ÖH.
Munkateljesítmény követelmények alapját
képező célok meghatározásáról
HATÁROZAT

I.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szank községi Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői 2006. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját
képező célokat a következők szerint határozza meg:
1. Az intézmények törvényes, hatékony és gazdaságos működtetését szolgáló
intézkedések megtétele,
2. Az egyes ágazati jogszabályokból adódó feladatok szakszerű és eredményes
megvalósítása,
3. A képviselő-testület működéséhez szükséges előkészítő munka körültekintő,
koordinatív végrehajtása,
4. A képviselő-testület állandó és ideiglenes bizottságai tevékenységének
segítése, döntés-előkészítő munkájukban aktív közreműködés,
5. Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtása során törekedni kell
az adott feladat célszerű és gazdaságos megoldására,
6. A vagyongazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a
vagyonrendeletben foglaltak megtartására, az önkormányzati vagyon
gyarapítására és védelmére,
7. A képviselő-testület által elhatározott beruházások, az azokkal kapcsolatos
közbeszerzési eljárások törvényes előkészítése és lebonyolítása,
8. A képviselő-testület által benyújtandó pályázatok magas szintű szakmai
előkészítése,
9. A gépjárműadó és helyi adó nyilvántartásból, beszedésekből és hátralékok
behajtásából adódó feladatok törvényes és eredményes végrehajtása,
10. A köztisztviselői törvényben kötelezően előírt, a hivatal éves képzési,
továbbképzési tervében szereplő képzésekben, továbbképzésekben való
részvétel, az előírt vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése.
11. A Polgármesteri Hivatalban működő számítógépes informatikai rendszer
bővítése, a gyakorlati munka során mind teljesebb körű alkalmazása.
Informatikai ismeretek bővítése.
12. Az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok tagjai
választásának sikeres, hatékony és törvényes lebonyolítása.
13. Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok hatékony és
eredményes ellátása, az ügyintézési határidők csökkentése.
14. Törekedni kell a gyors és kulturált ügyintézésre.

II.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlása során
a határozatban felsorolt célok figyelembe vételével határozza meg 2006. évben a
köztisztviselők egyéni teljesítmény követelményeit.

Határidő: 2006. február 28.
Felelős: polgármester, jegyző
Zaka László polgármester
Javasolta, hogy az egyéb kérdések kerüljenek megtárgyalásra, mivel 9. napirend zárt ülésen
kerül tárgyalásra.
A képviselők egyetértettek.

NAPIREND
9. Egyéb kérdések
9.1. Előterjesztés építési telek szabad kézből történő értékesítésére
Zaka László polgármester
Lajos János építési telek szabad kézből történő értékesítésének a kérelme, melyet a PTB is
megtárgyalt. A kérelmező a Küküllő utcában lévő 903/59 hrsz-ú, 1003 m2 területű ingatlan
értékesítéséhez kéri a testület hozzájárulását. Értéknövelések történtek, a telken a víz-, gáz-,
szennyvíz-csatorna lekötések valósultak meg. Kéri a testület hozzájárulását a szabad kézből
történő értékesítéshez.
Forczek Ernő PTB elnök
A bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja a telek szabad kézből történő értékesítését,
mivel értéknövelés történt. A testület jóváhagyását kéri az értékesítéshez.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
10/2006.(I.31.) ÖH.
Építési telek szabad kézből
történő értékesítéséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Lajos János Szank, Csatorna u.
6. szám alatti lakosnak a szanki 903/59. hrsz-ú, 1003 m2 alapterületű, Küküllő u. 21. szám
alatti építési telkének szabad kézből történő értékesítéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Zaka László polgármester
9.2. Közmeghallgatás tartásáról
Zaka László polgármester
A közmeghallgatás időpontjáról kérte a képviselők szavazását, amely már korábban telefonon
egyeztetve lett. A közmeghallgatás időpontja 2006. február 13. hétfő 17,30 óra, helye a mozi
terem. Napirend az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója és az egyéb kérdések.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
11/2006.(I.310.)ÖH.
Közmeghallgatás tartásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 13. §-a alapján 2006. február 13-án
17,30 órakor közmeghallgatást tart a művelődési ház mozi termében.
Napirendje: 2006. évi költségvetés koncepciója és egyéb kérdések.
Határidő: 2006. február 13.
Felelős: Zaka László polgármester
9.3. Egyéb
Zaka László polgármester

Elmondta, hogy a 2006. évi pályázatok előkészítés alatt vannak. Jelentősen csökkent a
pályázati pénzek összege. Javasolta, hogy a napközis konyha átalakítása tárgyában nyújtsunk
be pályázatot, ott van nagyobb esély a nagyobb összeg elnyerésére.
A lapos tetős épületre két terv készült korábban, a magas tető építésre és a tetőtérben tanterem
kialakításra. Harmadik terv elkészítését szeretné javasolni, amelyet majd a Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz be lehet nyújtani. A tanterem a gyereklétszám függvényében
nem sürget, ebben az évben már csak egy első osztály indul. Az épületek állagmegóvása nem
várhat magára. Ha a lapos tető problémáját meg lehet valamilyen tetőfedő anyaggal oldani, a
feladatnak eleget tudunk tenni, a beázást megszüntetjük. A tervezőkkel is és az áccsal is
beszélt, véleményük szerint 3 millió körüli összegből meg lehet oldani. A tető faanyagát
helyben, az önkormányzat fáiból ki lehetne fűrészelni. Ha pályázatból a költségek felét el
tudnánk nyerni, akkor nem nagy összeggel meg tudnánk oldani hosszabb távon is a
problémát.
A közmeghallgatás előtt rövid ülést tervez, melyre már a költségvetés annyira elkészül, hogy
a pályázathoz szükséges saját forrást biztosítani tudjuk.
A konyha tekintetében 20 millió felett kell gondolkodni, ha hosszú távra akarjuk megcsinálni.
A pályázatokról röviden ennyit kívánt szólni.
Dr. Folberth György képviselő
Elmondta, a SzEB ülésen a szociális otthoni beutalásoknál problémaként merült fel az, hogy a
szanki lakos előnyt élvez. Konkrét eset, az illető Szankra bejelentkezett, ezzel előnyhöz jutott.
Kérdése, lehet-e időtartamot meghatározni, hogy mennyi ideig kell szanki lakosnak lennie a
kérelmezőnek, mert így volt eset, amikor az évtizedek óta Szankon élő kérelmező került
hátrányosabb helyzetbe.
Zaka László polgármester
Az esetről értesültünk, de nem egyszerű a korlátok felállítása, diszkriminálni nem lehet. A
megoldást keressük, de azt meghatározni, hogy meddig kell Szankon laknia az otthonba való
bejutáshoz, ütközik az esélyegyenlőségi törvénnyel. Vannak szanki emberek, akik másnak
előnyökre adnak lehetőséget, ezt viszont megakadályozni nem lehet. Keressük a megoldást.
Csertő István képviselő
A probléma csak arra az esetre vonatkozik, amikor több a jelentkező. A döntésnél több
feltételt is meg lehet szabni, amely előnyökkel jár és ott lehetne kikötni azt, hogy aki régebb
óta lakik Szankon az előnyt élvez.
Vincze Jánosné jegyző
Olyan eset is előfordulhat, hogy a kérelmező közel 30 évig lakott Szankon és vidékre költözik
a gyerekeihez.. Az otthonba való felvételi kérelmét vidéki kérelmezőként nyújtja be.
Csertő István alpolgármester
Egy esetből nem biztos, hogy érdemes rendszert csinálni.
Zaka László polgármester
Az otthonba való bekerülésnél a bizottság beutal, az intézményvezető pedig elhelyez, amikor
a létszám engedi. A bizottságnak mérlegelni kell bizonyos dolgokat a beutaláskor. Az
intézményvezetőnek lehet a jogszabályi keretek között rangsort felállítania az elhelyezést
illetően.
Mucsi László képviselő
Az elhangzottak addig jelentenek problémát, amíg többen jelentkeznek, ha üres hely van,
akkor nincs baj.
Zaka László polgármester
Kisebb településeken a szociális ellátási forma másképpen működik, mivel ismerik egymást
az emberek.
Vágó György képviselő

A gazdák érdekében kíván szólni. Elmondta, hogy korábban a támogatási rendszerben a
gazdák segítésére 3 szervezet is működött, a falugazdászi szervezet, a kamara és a
szaktanácsadás. A kamara visszavonult, a heti egy alkalommal történő szaktanácsadás is
megszűnt, mert állítólag 1000 Ft-os óradíjat kellett fizetni a terem használatért,
Jászszentlászlón 3500 Ft+Áfa havonta. Egyedül a falugazdász maradt. Ha segítséget akarnak
kérni, a gazdáknak kell átmenni Jászszentlászlóra saját járművel, ott fizetniük kell. A gazdák
nevében van felháborodva. A gazdáknak nagy szükségük lenne segítségre a papírok,
gazdanapló, nyomtatványok kitöltésében, melyet a falugazdász egyedül nem bír ellátni. Az
ÁMK vezetője milyen alapon számolhat fel ekkora óradíjat, ez a mi érdekünk is és a gazdáké
is, ezért kéri ebben a segítséget.
Zaka László polgármester
A következő ülésre részletes tájékoztatót fog adni az intézmény bérleti díja alkalmazásáról.
Nem tartja helyesnek, ha különböző mércével mérik a szolgáltatásokat, egyforma bérleti díjat
kell alkalmazni, vezetői szinten kell szabályozni.
Mucsi László képviselő
A szaktanácsadásra nagy szükség lenne, mivel a pályázatok elkészítéséhez szükséges
információt is tőle lehetne megtudni.
Rácz János képviselő
Megkérdezte, hogy a kábel tévével és a szennyvíz-csatorna dugulással kapcsolatban van-e
előrelépés. A súlyos betörések folytán kérdezik tőle az emberek, hogy a szanki polgárőrség
működik-e, van-e lehetőség a rendőrség bevonására. A két szervezetet össze lehet-e hozni a
„péntek esti” akciók megszüntetésére.
Zaka László polgármester
Válaszában elmondta, hogy a kábel tévénél egyelőre nem kezdték meg az optikai kábel
fektetését, valószínű a hideg miatt. A szennyvíz-csatorna dugulása az újságcikket követően
úgy tűnt, megoldódott a probléma, ezért is nem készült el a szórólap. A szolgáltatót felhívta,
aki közölte, hogy nem toll és kukorica található a rendszer dugulásánál, hanem ing és orja
csont. Igazságtalan lenne az állattartókkal szemben, ha nem ők a hibásak. Abban maradtak a
szolgáltatóval, hogy figyelik a rendszert. Jelenleg nincs probléma, hétvégéken sem volt
üzemzavar, az átküldött szennyvíz mennyisége sem volt több a szokottnál. Bízik abban, hogy
az újságcikk hatással volt az állampolgárokra is és az állattartókra is egyaránt.
Szankon van polgárőrség, a Szank Közbiztonságáért Alapítvány működteti a polgárőrséget. A
rendőrséggel élő kapcsolata van. Tavaly kaptak benzinpénzt, újabb kérelem most is itt van.
Elképzelése, hogy a költségvetés utáni időszakban a polgárőrséggel és a rendőrséggel együtt
leüljünk és a megoldási lehetőségeket kitárgyaljuk.
Rácz János képviselő
Nem a teljes megoldást várja, de legalább jelzést arra vonatkozóan, hogy ilyen és ilyen dolgok
történnek, amelyek foglalkoztatják a lakosságot és a testületet is.
Vágó György képviselő
Érti a felmerült problémát, de ez évek óta így megy. Nem tudjuk, mennyi feljelentés van. Ha
az ellenőrzéseket három hónapon keresztül módszeresen alkalmazza a rendőr, nem igaz, hogy
nincs meg a hatása.
Rácz János képviselő
Nem akarja hibáztatni a rendőrséget. Nemcsak ő az egyedüli károsult.
Zaka László polgármester
A megelőzés a legjobb módszer. A szanki diszkóról is van információja, pénteken este
általában tele van vidékiekkel. A polgárőrséggel és a rendőrséggel le fognak ülni ebben a
témában.
Varga Ferencné képviselő

A decemberi ülésen döntés született egy zongora vásárlásáról a művelődési házba, ez mikor
valósul meg. A zeneiskolások érdeklődtek nála ez ügyben.
Zaka László polgármester
Az igazgató úr az intézmény költségvetéséből tudja fedezni.
Nagy Klára képviselő
A beruházások között nem szerepel.
Varga Ferencné képviselő
A kötelező eszköz jegyzéknél valóban szó volt, lehet hogy az igazgató arról beszélt.
Zaka László polgármester
A költségvetés jóváhagyását követően meg lesz a művelődési házba a zongora.
Dr. Folberth György képviselő
Hiányolta a Szent István tér elnevezést, az utca névtáblákat, valamint a szobor megvilágítását.
Zaka László polgármester
Az utca névtáblák témában tárgyalások folynak, a tavasz folyamán megvalósul. A választás
időszakában nem lehet közterületet elnevezni. A szobor megvilágítása tekintetében nem
igazán találunk megoldási lehetőséget, a szobor formája nem igazán alkalmas rá. Ha
megvilágítjuk, nem adja vissza azt a formát, amit a valóságban. Gondolkodnak a
villanyszerelő szakemberrel a megoldáson, de ha ötlet van, szívesen veszi.
Mucsi László képviselő
A közvilágítási lámpákra a lakosok sokat panaszkodnak, hol égnek a lámpák, hol nem.
Zaka László polgármester
Nagyon sokszor be volt már jelentve, nem eseti javításért fizetünk, hanem átalányt. A
szolgáltató nem adja ki a kezéből ezt a lehetőséget.
NAPIREND
10. Előterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatásáról szóló
kérelemről
Előadó: Zaka László polgármester
Ezt a napirendet a képviselő-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a, pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 19 órakor bezárta az ülést.
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