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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 2006. március 16-án 15 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak: Csertő István alpolgármester 
 Dr. Folberth György 
 Forczek Ernő 
 Mucsi László 
 Provics István 
 Rácz János  
 Vágó György és 
 Varga Ferencné képviselők 
 Kalmár Sándorné Gond.Kp. vez. 
 Dr. Tóth Mária jegyző 
 
Csertő István alpolgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselőből 8 fő jelen van. Zaka László polgármester szabadságon van és még beteg is, 
Nyerges Zoltán nem jelezte távolmaradását az ülésről. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mucsi László és Varga Ferencné képviselőket javasolta. 
 
A képviselő-testület 8 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 8 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. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó intézmény 2005. évi szakmai munkájáról  
    Előadó: Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vezető 
3. Előterjesztés aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 
    dr. Tóth Mária jegyző 
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2006. évre vonatkozó közbeszerzési tervére 
    Előadó: Zaka László polgármester 
5. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
    Előadó: Zaka László polgármester 
6. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok megválasztására  
    Előadó: dr. Tóth Mária jegyző 
7. Egyéb kérdések 

 
 
 



 
N A P I R E N D 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről  
    Előadó: Zaka László polgármester 
   (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Csertő István alpolgármester 
A beszámoló írásban a képviselő-testület rendelkezésére áll. Azzal egészíti ki, hogy tegnap, 
március 15-én a községi ünnepség rendben megtörtént.  
dr. Tóth Mária jegyző 
Tájékoztatja a testületet, hogy a tornacsarnok ügyében történt előrelépés. Az érintésvédelmi, 
tűzvédelmi és villámvédelmi szakvélemény mellé megérkezett a statikai szakvélemény is. A 
szakértő megfogalmazta, hogy az álmennyezetet el kell távolítani, a tetőszerkezet 
megerősítése után könnyű lemeztetőt és az üvegfal helyére könnyű paneleket javasol. A 
terveztetése megtörténik, dönteni március 31-e, a pályázatok elbírálása után lehet, amikor már 
tudjuk, hogy mennyit nyerünk a másik két (iskola konyha bővítése és iskola lapos tetős 
épületére magas tető építése) felújításra. 
Rácz János képviselő 
A tornacsarnok használhatóságát a felújítás szükségessége ebben a tanévben korlátozza-e? 
dr. Tóth Mária jegyző 
Nem, mert nem életveszélyes, azonnali intézkedést nem igényel, a villamos hálózat 
tekintetében a veszély elhárítása megtörtént. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2006.(III.16.)ÖH. 
Beszámoló elfogadásáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2006.(I.31.)ÖH. lejárt határidejű 
határozat 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. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó intézmény 2005. évi szakmai munkájáról  
    Előadó: Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vezető 
   (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Csertő István alpolgármester 
A beszámolóval kapcsolatban az intézményvezetőnek van-e kiegészítése? 
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez. 
A beszámolóban nem szerepel, hogy miért ilyen kevés az étkeztetett és házi szociális 
gondozott. Normatíva visszafizetési kötelezettségünk is keletkezett. Ez sajnos a tavalyi 
rendelet eredménye, amely olyan magasan határozta meg a térítési díjat, hogy nem tudták a 
gondozottak az étkeztetés mellett a házi gondozási díjat is felvállalni. 
Varga Ferencné képviselő 
Ez a képviselő-testület döntésének eredménye? Volna rá igény? 
 
 



 
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez. 
Igen. Azóta új rendelet elfogadására került sor, és máris emelkedett a kérelmezők száma. 
Tavaly, mint szolgáltatást finanszírozták, ezáltal a támogatás nagyon alacsony volt, ezért látta 
jónak a képviselő-testület a magasabb térítési díj megállapítását. Ez megváltozott, most 
személyre szól a finanszírozás, ez teszi lehetővé, hogy ne kelljen fizetni a házi szociális 
gondozásért, ezért gyakorlatilag ingyenes lett. 
 
dr. Tóth Mária jegyző 
Tájékoztatja a testületet, hogy 4-5 millió Ft közötti normatívát vissza kell fizetnünk. Ebből 
közel 1,7 millió az Alapszolgáltatási Központnál a többi az ÁMK-nál keletkezett. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt,  az alpolgármester szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2006.(III.16.)ÖH. 
Alapszolgáltatási Központ  
2005. évi beszámolójának elfogadásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint az Alapszolgáltatási Központ 
fenntartója – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. 
évi III. törvény 92/B § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
intézmény 2005. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
N A P I R E N D 
3. Előterjesztés aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 
    dr. Tóth Mária jegyző 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Csertő István alpolgármester 
Átadta a szót az előterjesztő jegyző asszonynak. 
 
dr. Tóth Mária jegyző 
Nincs kiegészítése. 
 
Csertő István alpolgármester 
A múlt ülésen polgármester úr előterjesztette, részletesen beszéltünk róla. 
 
A képviselők egyetértettek. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 



 
22/2006.(III.16.)ÖH. 
Aljegyzői állás betöltésére  
pályázat kiírásáról 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
aljegyzői állás betöltésére 

Ellátandó feladatok: 
     a jegyző helyettesítése és  
     a jegyző által meghatározott feladatok. 
Pályázati feltételek: 
     - magyar állampolgárság, 
     - büntetlen előélet, 
     - cselekvőképesség, 
     - igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, 
     - legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat, 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság  
       elnöksége által  a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat  
       alapján adott mentesítés, 
Alkalmazási feltételek: 
    Ktv-ben szabályozott összeférhetetlenség 
    Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása 
Előnyt jelent: közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- részletes szakmai önéletrajzot, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát. 

Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.   
               törvény szerint 
A pályázat benyújtásának határideje: 
     A pályázat Belügyi Közlönyben való megjelenésétől számított 20 nap. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: 
     A pályázatot személyesen vagy postai úton zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani a   
     következő címre:     Szank Község Jegyzője 6131 Szank Béke u. 33.  
A pályázat elbírálásának határideje:  
    A pályázati határidő lejártát követő soron következő képviselő-testületi ülés. 
Az állás betölthető: 2006. július 1-től, a kinevezés határozatlan időre szól. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Szank Község Jegyzőjénél a 77/595-040 
telefonszámon. 
 
Határidő: 2006. június 30. 
Felelős: dr. Tóth Mária jegyző 
 
N A P I R E N D 
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2006. évre vonatkozó közbeszerzési tervére 
    Előadó: Zaka László polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Csertő István alpolgármester 
Az előterjesztés írásban rendelkezésre áll. 



 
dr. Tóth Mária jegyző 
Annyit hozzá kell tenni, hogy mind a két felújítás közzététel nélküli egyszerű eljárás. Ha a 
tornacsarnok felújítása vagy más munka időközben bejön, akkor a tervet módosítani kell. 
Közzé kell tenni, nyilvánosságra kell hozni. Reményeink szerint az iskolai konyha bővítése és 
az iskola 3 tantermes épületrészére magas tető építése is megvalósul. 
 
A képviselők egyetértettek. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2006.(III.16.)ÖH. 
Közbeszerzési tervről 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szank Községi Önkormányzat 2006. 
évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és elfogadja. 
 
2. A közbeszerzési tervben foglalt eljárások lefolytatása, illetőleg indokolt esetben a terv 
módosítása a polgármester feladata. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Zaka László polgármester 
 
N A P I R E N D 
5. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
    Előadó: Zaka László polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Csertő István alpolgármester 
Polgármester úr szóban tájékoztatta az előterjesztésről, elmondta, hogy írásban minden 
információt kiadtunk. 
dr. Tóth Mária jegyző 
Azért nehéz az ügy, mert szanki állampolgár megélhetés céljából üzletet szeretne nyitni, 
munkahelyet teremteni. A Béke utcán több olyan kiadó üzlethelyiség van, amely alkalmas a 
célra, ennek ellenére kérelmező a Rákóczi utcai ingatlant kérte. Polgármester úr azt mondta, 
hogy a legjobb belátása szerint döntsön a képviselő-testület.  
Forczek Ernő képviselő 
Függőben hagytuk a piactéri, volt húsbolt épületének ügyét. 
dr. Tóth Mária jegyző 
A volt húsboltra olyan döntés született, hogy a pályázatok elbírálása után visszatérünk az 
ingatlan eladására, a képviselő-testület ezért nem adja bérbe. Beszélgetés során úgy érezte, ha 
eladó lesz, nem akarja megvenni a kérelmező.  
Provics István képviselő 
Az ÁNTSZ előírásainak nem felel meg a Rákóczi utcai ingatlan, mert festékbolt esetén a 
tűzveszélyes anyagok miatt olyan légkeverésnek kell megvalósulnia, amelyhez esetleg falat is 
kell bontani, ez pedig a képviselő-testületnek nem célja, ezért nem javasolja a bérbeadást e 
célra. 
 
 



 
Vágó György képviselő 
Az elutasítás mellett van, mert más rendeltetése van az épületnek, nem szabad ilyen célra 
kiadni. 
Dr. Folberth György képviselő 
Miért ragaszkodik pont ehhez az ingatlanhoz, amikor a faluban több kiadó hely van, anyagi 
okokból? 
dr. Tóth Mária jegyző 
Valószínűleg igen. A rendeletben megállapított helyiség bérbeadási ár jóval alacsonyabb, 
mint amennyiért magánszemélyektől kivehetne üzlethelyiséget. Tájékoztatta, hogy ennek 
ellenére a képviselő-testület bármilyen árat megállapíthat. 
Dr. Folberth György képviselő 
Mivel munkahelyet is teremt, nem olyan egyszerű az elutasítás. 
Varga Ferencné képviselő 
Az önkormányzatnak van egy döntése, amelyben meghatározta, hogy milyen munkakörök 
betöltői kaphatnak lakást. Előtte állunk igazgatóválasztásnak, kiírtuk a védőnői pályázatot, az 
óvoda átalakítása is tervezve van, abban az épületben is van egy önkormányzati lakás, 
amelyet meg kell szüntetni. Meg kell tartani lakás céljára, nem javasolja a bérbeadást. 
Forczek Ernő képviselő 
Nem kell indokolni, egyszerűen le kell írni, hogy a képviselő-testület nem kívánja bérbe adni. 
Rácz János képviselő 
Egyetért. Más elképzelése van az önkormányzatnak az épülettel, ezért nem kívánjuk bérbe 
adni.  
Csertő István alpolgármester 
Egyetért. Bérelhető helyiségek vannak a faluban, célját nem korlátozzuk. 
dr. Tóth Mária jegyző 
Az elhangzottak szerint akkor az 1. pontból kivesszük „a kérelmében leírt áruféleségek 
árusítására” szövegrészt és a 2. pontot kihúzzuk. 
Mucsi László képviselő 
Tegyük bele, hogy lakás céljára akarjuk felhasználni. 
Csertő István alpolgármester 
Először szavazásra teszi fel, hogy tartalmi indoklás nélküli legyen a határozat, majd pedig 
szavazásra teszi fel az indoklást Mucsi László javaslata szerint. 
 
A képviselők egyetértettek. 
 
Alpolgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet tartalmi indoklás nélkül. 
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem 
fogadta el, hogy indoklás nélküli legyen a határozat. 
 
Alpolgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet úgy, hogy az 1. pontból „a 
kérelmében leírt áruféleségek árusítására” szövegrészt kivesszük, és a vége úgy szól, hogy: 
Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlant nem adja bérbe, mert azt önkormányzati lakás céljára 
kívánja fenntartani. A 2. pontot töröljük. 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
 



 
24/2006.(III.16.) ÖH. 
Rákóczi u. 21. szám alatti  
önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ritka Róbert Szank, Árpád u. 50. szám 
alatti lakosnak az önkormányzat tulajdonában lévő Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlant nem 
adja bérbe, mert azt önkormányzati lakás céljára kívánja fenntartani. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Zaka László polgármester  
 
 
 
Kalmár Sándorné távozott az ülésről. 
 
 
 
N A P I R E N D 
6. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok megválasztására  
    Előadó: dr. Tóth Mária jegyző 
 
Ezt a napirendet a képviselő-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalta. 
 
 
 
N A P I R E N D 
7. Egyéb kérdések 
 
A.) Előterjesztés háziorvosi szolgálat területi ellátásáról szóló szerződés módosításáról 
      (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Csertő István alpolgármester 
Folberth doktor úr szeretné módosítani a háziorvosi szolgálat területi ellátásáról szóló 
szerződését, amely a rendelési időt érinti. Az elmúlt alkalommal polgármester úr ismertette, 
hogy Nárai doktor úr és Folberth doktor úr rendelési ideje hogyan módosul április 1-től. A 
határozat-tervezetben foglalt rendelési idő megegyezik a már elhangzottakkal,  korábbi 
egyetéprtés írásba foglalása történt meg. A két orvos felváltva fog rendelni. 
Dr. Folberth György képviselő 
Azért van szükség a szerződés módosítására, mert a rendelési idő változása miatt az ÁNTSZ-
től új működési engedélyt kell kérni, amelynek ez a feltétele. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
 



 
26/2006.(III.16.)ÖH. 
Háziorvosi szolgálat területi ellátásáról szóló  
szerződés módosításáról 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a MEDI-FOL Betéti Társasággal (Szank, 
Béke u. 30.) a háziorvosi szolgálat területi ellátására 1997. április 11-én kötött szerződés 12. 
pontjában meghatározott rendelési idő 2006. április 1-től történő módosításához hozzájárul az 
alábbiak szerint: 
 

Rendelési idő: hétfő munkanapokon 8-11 és 16-17 óráig, 
                        kedd, csütörtök és péntek munkanapokon 8-12 óráig, 
                        szerda munkanapokon 13-17 óráig  

 
A szerződés aláírására Zaka László polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: 2006. április 1. 
Felelős: Zaka László polgármester 
 
B) Tájékoztatás az ÁMK igazgatói pályázatokról 
 
Csertő István alpolgármester 
Határidőn belül 6 pályázat érkezett. Véleményezés céljából kiküldtük az ÁMK-ba. Felmerült 
a kérdés, hogy a képviselő-testület kívánja-e a pályázatokat közoktatási szakértővel 
véleményeztetni. Megkérte jegyző asszonyt, hogy tájékozódjon a határidőről és az árról. 
dr. Tóth Mária jegyző 
Korábban az önkormányzat Szigeti Károllyal volt kapcsolatban, így most is őt kereste meg. 
Először igen magas árról volt szó, végül az utolsó ajánlat 10.000 Ft/darab, tehát összesen 
60.000,-Ft-ról szólt. A szakvélemény egy hónap alatt elkészül. A közreműködőknél a 
véleményezési határidő április 10-e. Ha a képviselő-testület úgy dönt, jövő héten megküldjük 
a pályázatokat a szakértőnek és mire a képviselő-testület döntési helyzetbe kerül, akkorra kész 
lesz a szakvélemény is. 
Varga Ferencné képviselő 
Szerinte a képviselő-testület is el tudja dönteni. Miután megismerjük a hat pályázót, 
meghallgatjuk őket személyesen, az ÁMK különböző fórumai is ezt teszik, kialakul a 
vélemény. Nem támogatja, hogy egy külső szakember, személyes találkozás nélkül, csak az 
írott pályázat alapján véleményt mondjon.  
Forczek Ernő képviselő 
Felmerül a kérdés, hogy a pályázó a pályázatot személyesen készítette, vagy készíttette 
valakivel, honnan szabta össze. A pályázat nem biztos, hogy fedi a valóságot, így a 
szakvélemény sem segítség. A személyes beszélgetés többet segít. 
Dr. Folberth György képviselő 
Nem kéri a véleményeztetést. 
Mucsi László képviselő 
Korábban már volt rá példa, hogy a kifogástalan pályázathoz nem a várt személy társult. A 
képviselő-testület döntse el, hogy valósnak tartja-e amit leírt, megvalósítható-e. 
Vágó György képviselő 
Nem javasolja közoktatási szakértő megbízását. Inkább javasolja, hogy a képviselő-testület ne 
az ülésen találkozzon a pályázókkal, hanem előtte jobban meg kellene őket ismerni. 



 
Csertő István alpolgármester 
Az a javaslata, hogy a pályázati döntés előtt egy másik délután beszélgessünk el a 
pályázókkal? 
Vágó György képviselő 
Igen. 
Csertő István alpolgármester 
Lehetne két alkalom, így egy délután hármat hallgatnánk meg. 
Rácz János képviselő 
Jónak tartotta volna, ha közoktatási szakértő véleményezi a pályázatokat, de a többség 
véleményét elfogadja. 
Nagyon javasolja, hogy a döntés előtt ismerjék meg a képviselők a pályázókat és a 
pályázatokat minél előbb kapják meg. 
dr. Tóth Mária jegyző 
Szerinte is látni kell a pályázókat, beszélgetni kell velük, mert a pályázatokból nem derül ki, 
hogy melyikük milyen ember. A személyes találkozás nagyon hasznos lenne, a pályázatok 
nem tükrözik vissza a személyt. 
Csertő István alpolgármester 
Két beszélgetést javasol és a döntés előtt elemzést. 
Forczek Ernő képviselő 
A döntés előtt két délután javasol beszélgetést a három-három jelölttel, majd következhet a 
döntés. 
dr. Tóth Mária jegyző 
Három nagyon messziről jön (Pusztahencse, Eger, Pécs) ezért javasolja, hogy a velük való 
találkozást arra a napra tegyék, amikor az ÁMK-ba jönnek meghallgatásra, hogy ne kelljen 
külön eljönniük. A másik három pályázó elfogadható távolságról jön (Kiskunfélegyháza, 
Kiskunmajsa, Szank), ők könnyebben el tudnak jönni. Elfogadható-e így? 
Csertő István alpolgármester 
Igen. Egyeztetni kell az Előkészítő Bizottság Elnökével (V.Potharnné), hogy mikor lesz a 
meghallgatás.  
Dr. Folberth György képviselő 
Az első találkozást kötetlennek javasolja. 
Csertő István alpolgármester 
Nem lesz jegyzőkönyvezve. 
Csertő István alpolgármester 
Azért javasolta a pályázatok elemzését közoktatási szakértő által, mert hozzáértő 
megállapíthatja, hogy szakmailag milyen a pályázat. A nem szakmabeli nehezen tudja 
észrevenni a tartalmi hibákat.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy nem kívánja az ÁMK igazgatói álláshely 
betöltésére benyújtott pályázatokat közoktatási szakértővel véleményeztetni.  
A képviselő-testület a pályázókat a döntést megelőző időpontban, kötetlen formában, két 
alkalommal (3-3 fő) meghallgatja.  
 
 
 



 
 
C.) Képviselői indítvány az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója  
      alkalmával köztéri műalkotás felállításához pályázat benyújtására 
 
Csertő István alpolgármester 
Átadta a szót Dr. Folberth György képviselőnek. 
Dr. Folberth György képviselő 
Nem volt itt a múlt ülésen. Később értesült róla, hogy arról is szó volt, hogy Szank hogyan 
készül az 50. évforduló megünneplésére. Az Interneten kutatott és talált egy pályázati 
felhívást, amely erre az évfordulóra köztéri műalkotás felállításáról szól. Úgy döntött, hogy a 
képviselő-testület elé hozza. A pályázatot a Képző- és Iparművészeti Lektorátus hirdette meg. 
Maximum 3,5 millió támogatás pályázható, amelyhez 30 %-os önrész szükséges. A benyújtás 
határideje március 30. Korábban Kalmár Márton szobrászművésszel álltunk kapcsolatban, 
ezért beszélt vele ez ügyben. Polgármester úrral beszélt, támogatja a pályázatot. Kéri a 
képviselő-testületet, tárgyalja meg, hogy a pályázatban részt vegyünk-e vagy nem. 
dr. Tóth Mária jegyző 
Azt mondta polgármester úr, hogy döntsön a képviselő-testület. Nagyon szoros a határidő. 
Személyes véleménye, hogy jöjjön el Kalmár Márton, mutassa be, hogy milyen műalkotásra 
gondol, és mennyibe kerül. A jövő héten rendkívüli ülésen döntsön a képviselő-testület. 
Csertő István alpolgármester 
Szerinte el kell dönteni, hogy kell-e, mennyi pénzt szánunk rá, hová kerüljön, ki fogja 
elkészíteni a pályázatot. Ha a támogatás legmagasabb összege 3,5 millió, az azt jelenti, hogy a 
műalkotás maximum 5 millió összköltségű lehet, annak a saját forrás része 1,5 millió. 
Dr. Folberth György képviselő 
Lehet jóval kisebb is, 1 milliós összköltségű alkotás esetén csak 300 ezer a saját erő. 
dr. Tóth Mária jegyző 
Szerinte először látni kellene, hogy mit ajánl a művész. 
Csertő István alpolgármester 
Felesleges elhívni a mestert és meghallgatni, ha már most tudjuk, hogy nem akarjuk, amikor 
költségvetési nehézségek vannak. Meg kell magyarázni, hogy szükség van a két szobor után 
ebben az évben egy harmadikra. Az a kérdés, hogy meghívjuk-e a művészt egyáltalán. 
Forczek Ernő képviselő 
Alapvető gond az, hogy nehéz a saját erőt biztosítani. Viszont a művészek biztos készülnek 
ilyen kerek évfordulóra és van valamilyen elképzelésük. Művész úr hozhat annyi áldozatot, 
hogy ide hozza és bemutatja azt, ami neki eladó.  
Csertő István alpolgármester 
Ha Kalmár úr hoz egy szép ajánlatot az 5 milliós áron belül, akkor képviselő úr azt mondja, 
hogy igen? 
Forczek Ernő képviselő 
Nem biztos. 
Csertő István alpolgármester 
Nem esetén felesleges ide jönnie. 
Rácz János képviselő 
A költségvetés mostani állása, az előttünk álló feladatok miatt nem ért egyet szobor 
állításával. Viszont ha ez a pályázat lehetőséget ad arra, hogy az úgynevezett „Felszabadulási 
emlékmű” helyzetét kisebb anyagi áldozat árán rendbe tegyük, akkor meg tudja változtatni 
álláspontját. 
 
 



 
Mucsi László képviselő 
1956. volt akkora esemény, hogy egy kicsit többet áldozna emlékének, mint most van, a 
hármas kopjafa egyik ága. Megnézné, hogy a művész mit ajánl. Nagy költségvetést erre a 
célra nem támogat. Egyetértene szép kiegészítő műalkotással a hármas kopjafánál. 
dr. Tóth Mária jegyző 
Olyan helyre kell kerülnie, hogy a környéke alkalmas legyen községi ünnepségre. 
Vágó György képviselő 
Már megint abba a hibába esünk, hogy két hét van a pályázat benyújtásáig, kapkodni kell. Ha 
nagyon fontos – márpedig fontos, közmeghallgatáson is felmerült – miért nem foglalkoztunk 
ezzel előbb, az emberek véleményét is meg lehetne kérdezni. 
Dr. Folberth György képviselő 
Most volt ideje kutatni, és megtalálta a pályázatot, amelyet már decemberben kiírtak. Más is 
megtalálhatta volna. 
Varga Ferencné képviselő 
Képviselő úr korrekten terjesztette az indítványt a képviselő-testület elé. Október 23-a elég 
nagy esemény ahhoz, hogy foglalkozzunk a pályázattal, kár lenne ezt a lehetőséget kihagyni. 
Csertő István alpolgármester 
Azért nem kereste senki az Interneten, mert korábban nem volt arról szó, hogy a képviselő-
testület szobrot kíván állítani, ez fel sem merült. 
Mindenki azt javasolja, hogy hallgassuk meg a művész urat. Ezért felkéri Folberth doktor 
urat, hogy vegye fel a kapcsolatot Kalmár Mártonnal, hozzon ajánlatot a műalkotásra, a 
helyszínre az árra, keresse a jegyzőt. A pénzügyi keret ismert. 
Dr. Folberth György képviselő 
Tudja, hogy nem ezek a legfontosabb dolgok, de műalkotás nélkül az országban nem lenne 
semmi más, csak lakóházak. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy Kalmár 
Márton szobrászművész hozzon ajánlatot az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. 
évfordulója alkalmából köztéri műalkotás felállítására. 
 
Mucsi László képviselő 
A múlt képviselő-testületi ülésen felmerült, hogy az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 
50. évfordulója megünneplésének szervezésére Emlékbizottságot hozzunk létre. A bizottság 
feladata lehetne az 1956-os veteránok felkutatása, és az ünnepség megszervezése, szónok 
keresése. Javasolja az Emlékbizottság létrehozását. 
Csertő István alpolgármester 
Most nincs személyi javaslat sem, javasolja, hogy erről a képviselő-testület az országgyűlési 
választások után döntsön. Elfogadja-e ezt képviselő úr? 
Mucsi László képviselő 
Igen. 
 
 
D.) Tájékoztatás a lakosság egészségügyi szűréséről 
 
dr. Tóth Mária jegyző 
Az Egis Gyógyszergyár támogatásával március 27-én hétfőn szűrővizsgálat lesz Szank 
községben. Vércukor-, vérnyomásmérést, koleszterinszűrést jelent. Térítésmentes lesz, bárki 
elmehet, elsősorban a 30-60 év közötti lakosokra számítanak, akik nem állnak rendszeres 
orvosi felügyelet alatt, ezáltal azt sem tudják, hogy esetleg betegek.  



 
Ez egy nagy országos szűrőprogram, amelybe a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 
benevezett, így érinti Szankot is. A lakosoknak és az önkormányzatnak pénzbe nem kerül, 
csak munkába. Elkészítjük a szórólapot, amelyet a lakosság megkap. A két háziorvos 
támogatja és részt is vesz a programban. 
Dr. Folberth György képviselő 
Mi is végzünk szűréseket, de az ingyenesség nagy segítséget jelent amikor például 50 db 
tesztcsík 8 ezer forintba kerül.  
 
E.) Bejelentés 
 
Mucsi László képviselő 
Tájékoztatásul elmondja, hogy kapott egy olyan tartalmú levelet, hogy akik messze vannak a 
megyeközponttól, a 8. 9. és 10. választási körzet alakítson egy új megyét, mert történelmileg 
régen is a Bács-Bodrog megyéhez tartoztunk. 
 
A képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 óra 10 perckor bezárta az ülést. 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 
 
 

        Csertő István   Dr. Tóth Mária   
       alpolgármester    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Mucsi László                           Varga Ferencné 
           jkv. hitelesítő                                                                                   jkv. Hitelesítő 



 
Előterjesztés 

 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő – testületének a 

- szociális alapellátás feladatairól: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 
szociális információs szolgáltatás, idősek klubja, gyermekjóléti szolgálat és  
tanyagondnoki szolgáltatás. 

- szakosított ellátás feladatairól: idősek otthona és a 

- védőnői szolgálat   2005. évi feladatainak ellátásáról 

 

Tisztelt Képviselők! 
 

 
A szociális törvény (1993. évi III. tv.) 92/B § (1) bekezdés d) pontja értelmében a személyes 
gondoskodást nyújtó intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal, 
értékeli a szakmai munka eredményességét. Ennek megfelelően minden évben írásban 
beszámolunk a szakmai munkánkról.  
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a gyermekvédelmi törvény 96.§ (6) 
bekezdése alapján minden év május 31.-éig kell át fogó értékelést készíteni, melyet a 
családgondozó és a gyámhatósági előadó közösen készítenek.  
 
Az Alapszolgáltatási Központ szakmai feladatiról szóló beszámolót, a következő tartalommal 
készítettem el: 
I.  Az intézmény szakmai feladatainak ellátása.  
II.  Személyi feltételek alakulása az egyes területeken. 
III.  Tárgyi feltételek változásai. 
 

I. Az intézmény szakmai feladatai: 

 
Az Alapszolgáltatási központ működése kiterjed a község közigazgatási területén élő 
gyermek- és felnőtt korú lakosság szociális ellátására, valamint a védőnői szolgálat mely 
szakmai önállóságának biztosításával az egészségügyi alapellátás területén tevékenykedik. 
Az integrált szervezeti formában, működő szociális szolgáltatások egy szervezetben mind 
szakmailag, mind gazdaságilag a tapasztalatok alapján hatékonyabban tudnak működni.  
 
Az elmúlt évben a szociális törvény változása miatt, a névváltozással és az új szolgáltatások 
létrehozásával a dokumentációk ez irányú módosítása átdolgozásra került, és a törvény által 
előírt szervezetekkel is megtörtént elfogadtatásuk. 
Végleges működési engedélyt kapott az elmúlt év folyamán valamennyi szociális ellátási 
formánk. Új ellátásként lép be a szociális információs szolgáltatás, amelyet a családsegítő 
feladatkörébe helyeztünk. Módosult az alapellátási kör, mert az Idősek klubját a szociális 
törvény az alapellátásokhoz integrálta. A gyermekjóléti szolgálatot pedig a többcélú kistérségi 
társulás keretében a négy településen látja el az Alapszolgáltatási Központ. 
 



 
 
1. Szociális alapellátás 
 
a) Szociális étkeztetés 
 
A szociális étkeztetésben részesülők száma az évben átlagosan 21 fő volt, ebből a december 
31.-i állapot szerint 1 fő maga gondoskodott az étel hazaszállításáról, 20 fő részére pedig a 
szociális gondozók szállították ki az ételt. 15 fő 100 %-os térítési díjat, 1 fő 90 %-ot, 1 fő 75 
%-ot, 1 fő 60 %-ot, 2 fő 55 %-ot, 1 fő pedig nem fizetett személyi térítési díjat. 3 fő közülük 
házi gondozásban is részesült. 
Az ebédet a Korona Vendéglővel kötött szerződés alapján 340.-Ft + ÁFA. az-az 391 forintért 
vásároljuk 2005. augusztus 1.-től. Ezt a magasnak tartott árat a képviselő testület azzal a 
kikötéssel fogadta el, hogy írásban jelezzem az étel minőségével kapcsolatosan felmerült 
problémákat. Az ebéd árát még az is növelte, hogy a házi segítségnyújtást nem igénylők 
esetén a kiszállításért is fizetni kell, a jövedelem függvényében. Ezen tényezők miatt az ebéd 
igénylők száma nagymértékben lecsökkent. 
 
b) Házi segítségnyújtás 
 
A tárgyévben házi segítségnyújtásban átlagosan 6 fő részesült. 2004. január l-től a házi 
segítségnyújtás térítési díja: 400.-Ft/óra. A díj megfizetése alól az Önkormányzati Rendelet. 
szerint mentesül az az ellátott, akiknél a közös háztartásban élők 1 főre jutó havi jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 120 %-át (24.700 x 1,2 = 29.640.-
Ft).  
Ez a magas óradíj és az, hogy már ezt a díjat 29.640.- forint felett fizetni kellett nem tette 
lehetővé a nyugdíjasok körében az ellátás igénylését. Az állami normatíva az ellátottak számát 
veszi figyelembe és nem a szolgáltatást, támogatja. Ezért szükséges lett egy kedvezőbb 
feltételeket biztosító rendelet létrehozása. Az óradíj 250.- Ft/ órára csökkent a fizetési határ 
pedig ( 25.800 x 1.7=43.860.- Ft ) nagymértékben emelkedett. 
Leggyakrabban igényelt gondozási tevékenységek az alábbiak voltak:  

-          segítségnyújtás a higiénia megtartásában (fürdetés, tisztálkodás, mosás), 
- ápolási feladatok végzése az ellátott lakásán,  
- szociális, egyéb ellátásokhoz való hozzájutásban közreműködés, 
- szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, 
- egyéb tevékenységek (gyógyszerek felíratása, kiváltása, számla befizetések,  
                ebéd kiszállítás, bevásárlás). 

A családsegítő szolgálattal igen szoros szakmai kapcsolat alakult ki, mivel a családoknál, 
egyéneknél egyre összetettebb problémákkal találjuk szembe magunkat, és azok kezelése, 
megoldása team segítő munkát igényel, több szakember munkáját kívánja meg. Az alapellátás 
biztosításnak a szociális törvény által előírt körre történő kiterjesztése nálunk is tapasztalható 
volt az elmúlt évben, sőt egyre többen vették azokat igénybe a szenvedélybetegek, 
pszichiátriai betegek, fogyatékosok köréből is. 

c) Családsegítés: 
 
2005. január 1.- től 2005. december 31- ig 78 kliens kereste fel a szolgálatot különböző 
problémákkal és probléma csoportokkal. Ebből az új kliensek száma 25 és 329 alkalommal 
kaptak valamilyen ügyben segítséget. 
 



 
Az esetek túlnyomó többsége és a statisztikai adatok is azt bizonyítják, hogy a kliensek 
inaktívak: 46 fő, ebből 27 nyugdíjas, és vannak, akik valamilyen nyugdíjszerű ellátásban 
részesülnek. Pl.: rendszeres szociális segély, szociális járadék. Ők a munkanélküliség elől 
menekültek az ugyan kevés összegű, de biztos rendszeres pénzbeli ellátáshoz. Sokan 
fordultak hozzánk anyagi problémákkal (124 alkalom) az elmúlt évben, de az esetek kb. 
felében tudtunk dologi javakkal az anyagi szükségleteken enyhíteni. Ezen dolgok 
finanszírozása a faluból és a Máltai Szeretetszolgálat által beszerzett adományokból tevődik 
össze, amiket szétosztunk a rászoruló családok között. A többi esetekben pedig valamilyen 
segélyezési formát kellet kérni a kliens számára arra nézve, hogy az életminősége valamilyen 
formában rendeződve legyen. 
 
Következő nagyobb csoportot alkotó kérdéskör az ellátásokhoz való hozzájutásokban történő 
segítségnyújtás. 60 alkalommal nyújtottunk tájékoztatást, vagy csak valamilyen 
formanyomtatvány kitöltésében segítséget. A leggyakrabban a következő esetekben: családi 
pótlék, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, különböző kérelmek, levelek megírásában és 
megfogalmazásában. 
 
Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást az elmúlt évben 14 személy részére 
kellett biztosítani. Ők azok, akikkel rendszeres kapcsolatban vagyunk. Az önálló életvitelük 
vezetésében mentális és szociális segítséget kapnak, és ha szükséges a megfelelő szakember 
bevonásával segítünk az élethelyzetükön. Közülük 5 szenvedélybeteg (alkoholfüggő), 2 
személy fogyatékos, 1 személy pszichiátriai beteg, a többi társadalmi perifériára kiszorult és 
onnan visszakapaszkodni már nem tudó személy.  
  
A humán jellegű feladatainál 3 nagyobb rendezvényt bonyolított le a szolgálat, egyik a 
Kihívás Napja melyet május 25.-én rendeztünk meg egy teljes nap a mozgás jegyében telt el.  
Nyári szabadidős programunk a Focikarnevál július 2.-án ahol a helyi és a környező falvak 
csapatai mérettették meg magukat. Ezen a napon a Családsegítő szolgálat a karneválra kijövő 
családok gyermekeinek szervezett játékos vetélkedőket és kézműves foglalkozásokat.. 
Decemberben pedig megrendezésre került a Családi Nap karácsonyi programja. A kézműves 
foglalkozások és az adventi készülődés az idősek otthonával és klubjával közösen került 
megrendezésre. 

d)  Szociális információs szolgáltatás 

Új ellátási feladatként a családgondozó információs szolgáltatást nyújt ez nem kötött 
működési engedélyhez csak bejelentési kötelezettség, terheli. A gondozói feladatkörbe eddig 
is beletartozott az információnyújtás de a szociális törvény ezt most nevesítette. 

e)  Gyermekjóléti szolgálat 

2005 július 1.-től a gyermekjóléti alapellátást a Többcélú Kistérségi Társulás keretében látja 
el az Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti szolgálata ez négy települést foglal magába 
Szank gondozási tevékenysége: 57 esettel foglalkozott, Kiskunmajsa gondozási tevékenysége: 
129 esetet gondozott, Csólyospálos gondozási tevékenysége: 3 esettel foglalkozott és  
Kömpöc gondozási tevékenysége: 5 esetet jelentett. 

 



Szakmai kapcsolatok, lakossági visszajelzések értékelése:Szakmai kapcsolataink bővültek, 
szoros együttműködés alakult ki a kiskunfélegyházi pszichiátriai gondozóval és a 
kiskunmajsai Gyámhivatallal. Egyre több esetben kell együttműködni az Alapszolgáltatási 
Központ szakembereivel esetek kezelésében, mivel a jelentkező problémák sokrétűek, egyre 
több szakember munkáját igényli a megoldásuk.Szakmai előrelépésnek tekinthető, hogy a 
Családsegítő Szolgálat eddigi működése alatt sikerült a lakosság egy részének bizalmát 
elnyerni és ma már egyre több és súlyosabb problémával keresik fel az intézményt. 

f) Idősek klubja 
 
A szociális törvény alapellátási formába helyezte a nappali ellátást és kötelező ellátási 
feladatként csak a 3000 főnél nagyobb települések számára írta elő. Településünkön azonban 
nagyon magas az ellátást igénylők létszáma. Gondot jelent, hogy a működési engedélyünk 
mindössze 20 főre szól. 2005 évben az idősek klubjában a tagok létszáma átlagosan 21 fő 
volt, ebből 2 fő étkezést is igénybe vett. Ez megfelel a költségvetés által előírt központi 
normatíva igényléséhez. Az előadások, kirándulások, ünnepek, névnapok- születésnapok, 
kártya csaták vagy egy egyszerű őszi szalonnasütés alkalmával viszont sokkal nagyobb az 
érdeklődés. 
A klub használata önkéntes, térítési díjat csak az étkezésért kell fizetni. A klub szolgáltatásai 
közül és a szakmai rendelet módosításában is előtérbe kerültek a közösségi programok. Ennek 
megfelelően ezek a rendezvényeink voltak a leglátogatottabbak. 
  
2. Szakosított ellátás 
 
a) Idősek otthona 
 
Az idősek otthonában 2005-ben átlagosan 26 főt gondoztunk. A jelenlegi 27 férőhelyen 
pillanatnyilag 27 lakót gondozunk, közülük 23 a nő és 4 a férfi, 18 fő Szankról került be, 9 fő 
pedig „vidékről”. Az eltelt egy év alatt 6 új szanki és 4 fő vidéki lakót helyeztünk el az idősek 
otthonában. Az elhunytak száma: 7 fő. Jelenleg elhelyezésre várakozik 2 fő szanki lakos és 2 
fő vidéki kérelmező. Az idősek otthonában nagymértékű a 75 év feletti nők száma míg a férfi 
lakók száma aránytalanul kicsi hiszen mind összesen négyen vannak és ebből hárman 75 év 
alattiak. Egészségi állapotuk szerint teljesen önálló 2 személy, teljes ellátást igénylő pedig 3 
fő. A többi lakó ellátása változatos jellegű de 24 órás felügyeletet igényel.Az intézményben, 
2005 évben a térítési díj 46. 000.- Ft/ hó, ezt az összeget saját nyugdíjából vagy kp-ból 11 
lakó tudja megfizetni. 13 lakó térítési díját a hozzátartozók egészítik ki, és 3 lakó (ők 
Szankiak) nem tudják csak a térítési díj egy részét megfizetni. 

3. Védőnői szolgálat 
 
Beszámolóját a szakmailag önálló védőnő készítette el.  
6 évre visszamenőleg a születések számának alakulása a következő: 
1999-ben: 28 fő született 
2000-ben: 26 fő       „ 
2001-ben: 29 fő       „ 
2002-ben: 23 fő       „ 
2003-ban: 26 fő       „ 
2004-ben: 22 fő       „ 
 
 



Az alábbi beszámolóm 2005. évi adatok alapján ismertetem: 
2005-ben az élve születések száma: 16 fő volt. Csecsemő halott és halvaszülés nem volt. 
A gondozott családok száma: 173. 
Várandós anyák száma: 25. 
2005-ben nyilvántartásba vett várandós anya: 17. 
Várandós anyáknál a védőnői látogatások száma: 214. 
2005-ben az 1 évet betöltő csecsemők száma: 21, anyatejjel táplált 4 hónapos korig: 16. 
Csecsemőknél (0-11 hónapos kor) tett látogatások száma: 384.  
Fokozott gondozást igénylők száma: 3, látogatás száma: 56. 
Fokozott gondozásra az alábbi okok miatt volt szükség: 
- egészségügyi- és környezeti ok miatt: 2 
- egészségügyi ok miatt: - 
- környezeti ok miatt: 1. 
12-35 hónapos kisgyermekek látogatási száma: 223 
Fokozott gondozást igénylők száma: 8, látogatás száma: 57 
- egészségügyi- és környezeti ok miatt: 2 
- egészségügyi ok miatt: 2 
- környezeti ok miatt: 4 
3-6 éves korosztálynál a látogatások száma: 110 
Fokozott gondozást igénylők száma: 3, látogatás száma: 44 
- egészségügyi- és környezeti ok miatt: - 
- egészségügyi ok miatt: 2 
- környezeti ok miatt: 1 
Családlátogatások száma: 939 
 

Óvodába beíratottak száma jelenleg (2005-2006 évben): 89. Óvoda orvos: dr. Nárai Tibor 
Iskolába beíratottak száma (2005-2006 évben): 295. Iskolaorvos: dr. Folberth György 
Óvodában és iskolában a gyermekek egészségi állapotának szűrése történik, az óvodában 
évente 1 alkalommal, az iskolában 1-3-5-7. osztályban szintén 1 alkalommal, 8. 
osztályosoknál pedig pályaalkalmassági vizsgálat történik. A 6. és a 8. osztályt pedig több 
alkalommal is oltjuk (oltási módszertani levél alapján). 
Iskolában előadások tartása: Dohányzásról, AIDS.ről, drogelőadás, családi életre nevelés. 
 
Rákszűrés 2 alkalommal volt, 139 fő jelent meg, most is a tüdőszűréssel egyidőben történt. 
Kiskunfélegyháza biztosította az orvosokat. Tüdőszűrésen ismét vérnyomást mértünk.  
Véradás 3 alkalommal történt, 159 fő vett részt. 
  

II. A személyi feltételek alakulása szakfeladatonként 

 

Étkeztetés Házisegítségnyújtás 
A gondozási feladatokat 2 fő szociális gondozó látja el. Az egyik gondozó gépkocsivezetői 
feladatokat és egyéb technikai feladatokat is ellát az intézményben. Ez a gondozó férfi, és 
nincs szakképzettsége, viszont az, hogy férfi, nagy előnyt jelent mind a területi ellátásban, 
mind az intézményi feladatok ellátásánál.  
 



A másik gondozó szakképzett és adminisztrációs, szociális ügyintézői feladatokat is végez az 
intézményben. A szakképzettségi 50 %-os arány így is biztosított. A gondozónő jelenleg 
szociális munkás IV. éves főiskolai hallgató Kiskunhalason. 
A házi gondozásba egészségügyi gondozás, ápolás céljából az idősek klubja szakképzett 
ápolója bekapcsolódik, de szükség szerint az ebéd kiszállításába is besegítenek a klub 
dolgozói. Így a gondozók időkihasználtsága jobb hatásfokú. 
Családsegítés:  
A családgondozó középfokú végzettségű, beiskolázásra került a budapesti Wessley János 
Lelkészképző Főiskola kiskunhalasi intézményébe általános szociális munkás szakra, ahol II. 
éves hallgató. 
Gyermekjóléti szolgálat 
Az alapellátást a Többcélú Kistérségi Társulás keretében látjuk el. Szankon 1 fő szociális 
munkás végzettségű, Kiskunmajsán 1fő szociális munkás, Csólyospáloson heti 20 órában 
megbízási szerződéssel nevelőtanári végzettséggel, Kömpöcön heti 10 órában megbízási 
szerződéssel és szintén nevelőtanári végzettséggel biztosítjuk az ellátást. 
Idősek klubja 
Személyi állományban változás nem történt, továbbra is 2 fő gondozó dolgozik a klubban és 
0,5 kisegítői státusz volt biztosított a klub és az újonnan létesített Gondozási Központ épülete 
takarítására. Közhasznú foglakoztatás formájában láttattuk el a feladatot, napi 6 órában. 

Idősek otthona: 

Dolgozói létszám: 10 fő + orvos, diétetikus 
− 1 fő vezető ápoló, aki főiskolai szociális munkás jelenleg megbízott Intézményvezető 
− 6 fő szakápoló, ebből 1 fő megbízott vezető ápoló 
− 0,25 fő diétetikus, 
− háziorvos heti 4 órában, 
− 1 fő konyhai alkalmazott, 
− 1 fő takarító, 
− 1 fő a fenti két személy helyettesítésére, a folyamatos munkarend miatt. 

 
Ebben az évben is sor került az idősek klubjában és az idősek otthonában (okt.1-2.) az Idősek 
Napja megünneplésére, amely mindkét helyen sikeres volt és örömet szereztünk vele az idős 
embereknek. 

 
Az intézményben dolgozók továbbképzésen való részvétele: 
A szociális törvény alapján ez kötelező a szakképzett szakmai munkakörben dolgozók 
részére. 2005. évben 2 fő a diploma megszerzésével teljesítette az előírt kreditpontokat. 
Összességében az intézményben továbbképzésre kötelezett 11 fő dolgozó közül eddig 6 fő 
teljesítette továbbképzési kötelezettségét, 2 fő teljesítése csak részleges, további 2 fő pedig 
felsőfokú alapképzésben vesz részt, ami szintén a továbbképzés teljesítését eredményezi.1 fő 
pedig diplomát szerzett. 

Védőnői szolgálat 

A két védőnői körzetet 2005. évben is 1 fő védőnő látta el, főállásban, illetve a másik körzetet 
helyettesítés útján. 2005. január 1.-től hatályos szakmai rendelet lényeges változásokat ír elő a 
védőnői szolgálatra vonatkozóan. Az OEP finanszírozza mind a két védőnői körzetet, 
azonban a meghirdetett védőnői állásra senki nem jelentkezett. 
 
 
 



III.  A működtetés tárgyi feltételei 
 

Az alapellátás területén beruházás nem történt. A HACCP élelmezéshigiéniai program 
bevezetése miatt folyamatosan biztosítani kell az előírt feltételeket. Ez az ételszállító 
járművet érintette 2005. áprilisban, kaptuk meg a szakhatósági engedélyt az ételszállításra. 
 

Idősek Otthona 

A szakmai tárgyi feltételek biztosítottak. Feladat lett az élelmezéshigiéniai feltételeknek való 
megfelelés az intézménynek 2005-ben. Ehhez azonban nem adottak az épületi adottságok, az 
ÁNTSZ ellenőrzését követően derült ki, hogy mit írtak elő számunkra. Az idei évben 
remélhetőleg sor kerülhet a konyha átalakítására.  
Több éve csak a szükséges meszelésre kerülhetett sor. Így a 2005. évben kiemelt feladatként 
jelöltük meg a teljes épület belső meszelését, mázolását, ami a nyári időszakban meg is 
történt. 

A változásokkal és módosításokkal összefüggő teendőink átcsúsztak a 2006– os évre. Január 
1.től az egészségügyi alapellátás körébe tartozó Védőnői Szolgálat tevékenysége kikerült az 
Alapszolgáltatási Központ feladatköréből. Működési engedély módosítást kell kérni a 
Közigazgatási Hivatal Szociális és gyámhivatalától az Idősek klubja bővítésére, és működési 
engedélyt kell kérni az újonnan létrehozott Tanyagondnoki szolgálat működéséhez. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, fogadják el a beszámolót az Intézmény szakmai munkájáról. 
 
 
 
 
Szank, 2006.február 15. 

 
 
  
 
 
                 Kalmár Sándorné 
                                                                                             intézményvezető 
 



Előterjesztés aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról 
 
 
Tisztelt Képviselők! 
 
 
A képviselő-testület 2006. február 23-i ülésén felhatalmazást adott aljegyzői munkakör 
betöltésére pályázati kiírás előkészítésére. Ez az előterjesztés ezen felhatalmazás alapján 
készült. Aljegyző kinevezését azért kezdeményezem, mert távollétem idején megoldatlan a 
helyettesítésem. Az önkormányzati munka folyamatossága megkívánja, hogy a jegyző az év 
minden napján rendelkezésre álljon. Távollétében képviselő-testületi ülés nem tartható, de 
vannak át nem ruházható hatáskörei is pl. helyi választási iroda vezető. A leendő aljegyző a 
helyettesítésemen kívül saját munkaköri feladatokkal fog rendelkezni. Bérét a kinevezéskor a 
képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy az ne érje el a jegyző illetményét. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §-a az alábbiakat tartalmazza: 

„36. § (1) A képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelő jegyzőt nevez ki. A képviselő-testület a jegyző, a főjegyző javaslatára - a jegyzőre vonatkozó 
szabályok szerint - községben kinevezhet, más önkormányzatnál kinevez aljegyzőt a jegyző helyettesítésére, a 
jegyző által meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan időre szól.” 
 
Aljegyzői munkakör csak pályázat útján tölthető be, a felhívást a Belügyi Közlönyben kell 
közzétenni. A jegyzőre vonatkozó képesítési előírásokat a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény tartalmazza, a jogszabályi minimum két éves gyakorlatnál hosszabb,  
(5 év) közigazgatási gyakorlati idő kikötését javaslom. Javaslom továbbá, hogy a 
közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat előnyt jelentsen a pályázat elbírálásánál. 
Javaslom a T. képviselőknek az alábbi pályázati felhívás elfogadását. 
 
 
 
S z a n k, 2006. március 6.                                                    Tisztelettel: 
 
 
 
                                                                                                                 Dr. Tóth Mária 
                                                                                                                     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
aljegyzői állás betöltésére 

Ellátandó feladatok: 
     a jegyző helyettesítése és  
     a jegyző által meghatározott feladatok. 
Pályázati feltételek: 
     - magyar állampolgárság, 
     - büntetlen előélet, 
     - cselekvőképesség, 
     - igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, 
     - legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat, 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság  
       elnöksége által  a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat  
       alapján adott mentesítés, 
Alkalmazási feltételek: 
    Ktv-ben szabályozott összeférhetetlenség 
    Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása 
Előnyt jelent: közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- részletes szakmai önéletrajzot, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát. 

Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.   
               törvény szerint 
A pályázat benyújtásának határideje: 
     A pályázat Belügyi Közlönyben való megjelenésétől számított 20 nap. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: 
     A pályázatot személyesen vagy postai úton zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani a   
     következő címre:     Szank Község Jegyzője 6131 Szank Béke u. 33.  
A pályázat elbírálásának határideje:  
    A pályázati határidő lejártát követő soron következő képviselő-testületi ülés. 
Az állás betölthető: 2006. július 1-től, a kinevezés határozatlan időre szól. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Szank Község Jegyzőjénél a 77/595-040 
telefonszámon. 
 
 



SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI 
KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
Tervezett beszerzés Közbeszerzés megkezdésének 

tervezett időpontja 
Közbeszerzés fajtája 

A szanki Gy. Szabó Béla 
Általános Iskola 3 tantermes 
épületrészére magas tető építése  

2006. június 

Nemzeti közbeszerzési 
értékhatár alatti építési 
beruházás, közzététel nélküli 
egyszerű eljárás 

450 adagos gyermek és szociális 
étkeztetési konyha  

2006. május 

Nemzeti közbeszerzési 
értékhatár alatti építési 
beruházás, közzététel nélküli 
egyszerű eljárás 

 


