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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2006. április 25-én 15 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Zaka László polgármester
Csertő István alpolgármester
Forczek Ernő
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Provics István és
Varga Ferencné képviselők
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez.
Dr. Tóth Mária jegyző
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.ea.
Besesek Béla FIDESZ helyi vez.
Zaka László polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselőből 7 fő jelen van. Vágó György beteg, Dr. Folberth György jelezte, hogy nem tud
jelen lenni az ülésen, Rácz János később érkezik.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csertő István és Forczek Ernő képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 7 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 azzal a kiegészítéssel, hogy 2. napirendként a konyha
bővítés céljára fejlesztési hitel felvételéről szóló kölcsönszerződést tárgyalja meg.
A képviselők egyetértettek az új napirend felvételével. Más napirendi javaslat nem hangzott
el.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb
eseményekről
Előadó: Zaka László polgármester
2. Előterjesztés a konyha bővítés céljára fejlesztési hitel felvételéről szóló kölcsönszerződés
jóváhagyásáról
Előadó: Zaka László polgármester
3. Előterjesztés a …./2006.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2005. évi
zárszámadásáról
Előadó: Zaka László polgármester
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat gazdálkodásának 2005. évi belső
ellenőrzéséről
Előadó: Zaka László polgármester

5. Előterjesztés …../2006.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2006. évi
költségvetéséről szóló 2/2006.(II.28.) rendelet módosításáról
Előadó: Zaka László polgármester
6. Előterjesztés …./2006.(….) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/1995.(IV.01.) rendelet módosításáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
7. Előterjesztés …./2006.(….) rendeletre a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 10/2000.(IV.26.) rendelet módosításáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
8. Előterjesztés …/2006.(….) rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 2/2006.(I.31.) rendelet módosításáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
9. Előterjesztés …./2006.(….) rendeletre a gyermekek védelméről
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
10. Előterjesztés …./2006.(….) rendeletre a luxusadóról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
11. Előterjesztés a Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
12. Előterjesztés önkormányzati lakásbérleti szerződés módosításáról
Előadó: Zaka László polgármester
13. Előterjesztés a Református Egyházközség támogatási kérelméről
Előadó: Zaka László polgármester
14. Előterjesztés építési telek értékesítésére.
Előadó: Zaka László polgármester
15. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb
eseményekről
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Tájékoztatásul elmondta, hogy a kunfehértói tábor fenntartásáról szóló megállapodás
felülvizsgálata nem történt meg időben, ezért a közigazgatási hivatal megkereste a
társtelepüléseket, hogy ezt tegyék meg. Az új megállapodást Kunfehértó Önkormányzata nem
fogadta el, e szerint a régi megállapodás él. Korábban az a döntés született, hogy ha mindenki
eladja, akkor községünk is értékesíti a részét. Kunfehértó nem akarja tulajdonrészét
értékesíteni. Kiskunhalas az értékesítés mellett döntött, több mint 60 % tulajdonrésze van a
táborban, lehet, hogy kényszerhelyzetbe kerülünk. Felmerült, hogy a három település
felvásárolja Kiskunhalas részét, de egyik településnek sincs rá fedezete.
Mucsi László képviselő
A Balatonakalin lévő tábornál a telek Balatonakali Önkormányzatáé, a felépítmény az
önkormányzatoké. Hogyan valósul meg a használhatóság?
Zaka László polgármester
Megállapodás alapján 2006-ban még lehet üdültetni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

35/2006.(IV.25.)ÖH.
Beszámoló elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2006.(II.23.), a 26/2006.(III.16.), a
27/2006.(III.23.), a 29/30/31/32/2006.(III.29.) és a 33/34/2006.(IV.10.)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 konyha bővítés céljára fejlesztési hitel felvételéről szóló kölcsönszerződés
jóváhagyásáról
Előadó: Zaka László polgármester
Zaka László polgármester
A napirend tárgyalása az önkormányzat vagyonával való rendelkezés és üzleti érdeket sérthet,
ezért zárt ülés tartását javasolja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
36/2006.(IV.25.)ÖH.
Zárt ülés tartásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b. pontja és az
SZMSZ 32. § (3) bekezdése alapján elrendeli zárt ülés tartását a konyha bővítés céljára
fejlesztési hitel felvételéről szóló kölcsönszerződés jóváhagyásáról szóló napirend tárgyalása
idejére.
Ezután a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
NAPIREND
3. Előterjesztés a …./2006.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2005. évi
zárszámadásáról
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Az önkormányzat 2005. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Az előterjesztés és
mellékletei rendelkezésre állnak. Kiemelte, hogy sikerült a gépjárműadóból többletet
elkönyvelni. A koncessziós díj bevétel elmaradásának oka az ivóvízfogyasztás csökkenése
egyrészt a csapadékosabb időjárás, másrészt a szennyvízcsatorna-hálózatra rákötés miatt. Ez
az ivóvízbázis megtartása szempontjából jó.
Rácz János képviselő megérkezett az ülésre, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő.
A korrekciós tételek után az osztható pénzmaradvány elég kicsi.
A normatívák tekintetében az utasításokat be kell tartani, pontosabban kell meghatározni az
adatokat, mert hosszú távon a többletként igénybevett normatív állami támogatások
visszafizetése nem járható út.
A zárszámadást a mellékletekkel együtt elfogadásra javasolja.

Forczek Ernő PTB elnök
Az előterjesztést a PTB megtárgyalta, a feltett kérdésekre választ kapott.
Felhívja a fiatalok figyelmét, hogy 43 millióval indítottuk a 2005. évet, amely 45 millióra
emelkedett. Csak ez a kis növekmény van. Ügyelni kell rá, hogy mindig maradjon az
évindításhoz szükséges összeg a finanszírozás biztosítására.
A normatíváknál a ténylegesen várható átlaglétszámot kell számba venni. Nem lehet sokáig
ezzel visszaélni.
A bizottság az előterjesztés egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
5/2006. rendelet a zárszámadásról
NAPIREND
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat gazdálkodásának 2005. évi belső
ellenőrzéséről
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Nem kívánja az írásbeli előterjesztést kiegészíteni.
Forczek Ernő képviselő
Az utolsó mondatra kérdezett rá.
Zaka László polgármester
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás felvállalta, hogy a belső ellenőrzést kistérségi
szinten koordinálja. Éves ellenőrzési terv szerint az ellenőrzést külön ellenőrök végzik, erre a
feladatra a kistérség pályázatot nyújtott be.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
38/2006.(IV.25.)ÖH.
2005. évi belső ellenőrzésről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése értelmében a Szank Községi
Önkormányzat gazdálkodásának 2005. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentést az előterjesztés
szerint elfogadja.
NAPIREND
5. Előterjesztés …../2006.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2006. évi
költségvetéséről szóló 2/2006.(II.28.) rendelet módosításáról
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
A rendelet-módosítás az osztható pénzmaradvány és a működési céltartalék beemeléséről
szól. Április 1-től a közalkalmazottak és a köztisztviselők törvényben meghatározott

bérfejlesztésére céltartalék volt képezve a költségvetésben, most megtörtént az összeg
felosztása.
Forczek Ernő PTB elnök
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, változatlanul elfogadásra javasolja. Szokatlanul kis
összegről van szó, látható, hogy csak ennyi a pénzmaradvány, a többinek már megvan a
helye.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
6/2006. rendelet a költségvetés módosításáról.
Forczek Ernő PTB elnök
Ehhez a napirendhez kapcsolódóan személyi javaslata van.
Zaka László polgármester
Átadta az ülés vezetését alpolgármester úrnak.
Csertő István alpolgármester
Átvette az ülés vezetését és felkérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét,
hogy tegye meg előterjesztését.
Forczek Ernő PTB elnök
A rendelet-módosításban szerepel a személyi juttatásoknál pénzmaradvány. 2005. év végén a
közalkalmazottak és a köztisztviselők is jutalomban részesültek. Polgármester úr kérte, hogy
majd a zárszámadáskor, az év zárásakor kerüljön szóba a munkájának értékelése. A dolgozók
átlagosan egy havi jutalmat kaptak, ezért polgármester úrnak is hasonló mértékűt javasolt a
bizottsági ülésen. Az egy havi bérét kiegészítve a bizottság egyhangúlag 400.000,-Ft jutalmat
javasol polgármester úrnak a 2005. évi munkája elismeréséül, kiemelve a pályázatok
megszerzésében és a kistérségben elvégzett munkáját.
Zaka László polgármester bejelentette személyes érintettségét és azt, hogy nem kíván
szavazni.
Alpolgármester szavazásra tette fel Zaka László polgármesternek bruttó 400.000,-Ft jutalom
megállapítását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
39/2006.(IV.25.)ÖH.
Zaka László polgármester jutalmáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
4/A. § (1) bekezdése alapján Zaka László polgármestert a 2005. évi munkája elismeréseként
bruttó 400.000,-Ft jutalomban részesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Mária jegyző
Csertő István alpolgármester
Visszaadta az ülés vezetését Zaka László polgármesternek.

NAPIREND
6. Előterjesztés …./2006.(….) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/1995.(IV.01.) rendelet módosításáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Átadta a szót jegyző asszonynak.
dr. Tóth Mária jegyző
Az előterjesztés mindenkinek rendelkezésére áll, nincs kiegészítése.
Varga Ferencné ÜB elnök
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat
7/2006.(…….) számú rendelete
a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/1995.(IV.04.) ÖR. számú rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szank
Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1995.(IV.05.) ÖR.
számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A R. 47. § (1) bekezdésének f) pontja 2006. július 1-én hatályát veszti.
(2) A R. 47. § (1) bekezdésének g) pontja 2006. szeptember 1-én hatályát veszti.
2. §
(1) A R. 50. § (3), (4), és (5) bekezdései hatályukat vesztik.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
NAPIREND
7. Előterjesztés …./2006.(….) rendeletre a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 10/2000.(IV.26.) rendelet módosításáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Átadta a szót jegyző asszonynak.
dr. Tóth Mária jegyző
Ez a rendelet törvényi felhatalmazás alapján készült el. A rendelet 11. §-ának (5) bekezdése
módosul és kiegészül (6)-(7) bekezdéssel, mert azt a felhatalmazást kaptuk, hogy a rendszeres

szociális segélyben részesülő együttműködési kötelezettségének megszegése és súlyos
megszegése eseteit határozzuk meg. Ehhez semmiféle támpontunk nem volt, az előterjesztés
szerinti szankciót javasoljuk, amely a törvény által meghatározott maximum értékű. 1993 óta
két esetben fordult elő, hogy a felajánlott munkalehetőséget nem fogadták el, így megszűnt a
segély.
A 3. §. a közgyógyellátásra vonatkozik. A törvényben meghatározott minimális %-okat
javaslunk. Ez azt jelenti, hogy a jövedelemhatárok változatlanok, emellett alacsonyabb
gyógyszerköltség esetén is fennállhat a jogosultság. Többen lesznek jogosultak a támogatásra.
Mucsi László képviselő
Örömmel látja, hogy bővült az igénybevevők köre. Véleménye szerint nagyon sok fontos
gyógyszer nem írható fel közgyógyellátásra, így a kisnyugdíjas alig jut támogatáshoz.
dr. Tóth Mária jegyző
Egyik része a problémának, hogy mely gyógyszereket vonnak be a közgyógyellátásba.
Ismertette a közgyógyellátás új eljárási szabályait. Az igénylő behozza zárt borítékban a
gyógyszerlistáját, megvizsgáljuk, hogy egyéb körülményei alapján elvileg jogosult-e
közgyógyellátásra, ha igen, akkor a gyógyszerlistás borítékját elküldjük az OEP-hez, ahol
beárazzák a legkisebb költségű, ugyanolyan hatóanyag tartalmú gyógyszerrel, így állapítják
meg a kérelmező egyéni havi gyógyszerkeretét. A gyógyszerkeretről igazolást küldenek
vissza a jegyzőnek, ennek alapján hozzuk meg a döntést a jogosultságról. Ezt ismét
visszaküldjük az OEP-nek, aki kiállítja a közgyógyigazolványt. A gyógyszertárban országos
gyógyszernyilvántartás alapján figyelemmel kísérik a keret havi alakulását. Ha kimerül, akkor
azon felül csak teljes áron lehet a gyógyszert megvenni.
Mucsi László képviselő
Az a probléma, hogy súlyos betegségeknél alapvető gyógyszerek nem kerültek be a
közgyógyellátás rendszerébe.
Varga Ferencné ÜB elnök
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2006.(…...) számú rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
10/2000.(IV.26. )sz. rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 37/D. § (5) bekezdése, 50. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 10/2000./IV.26./ÖR. sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §

A R. 11.§-a (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

/5/ Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül a Szt.-ben szabályozottakon túl:
a) a segélyben részesülő a jogszabály szerinti igazolásokat, nyilatkozatokat a megadott
határidőre nem nyújtja be,
b) ha lakóhelyében, tartózkodási helyében bekövetkezett változást 15 napon belül nem
jelenti be

c) keresőtevékenység létesítését követő 5 napon belül nem tesz eleget bejelentési
kötelezettségének
2. §

A R. 11.§-a (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

/6/ Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül különösen:
a) a segélyben részesülő a jogszabály szerinti igazolásokat, nyilatkozatokat a megadott
határidőre az ismételt felszólítás ellenére sem nyújtja be,
b) keresőtevékenység létesítését követő 15 napon belül nem tesz eleget bejelentési
kötelezettségének.
(7) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama
alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 hónap
időtartamig a Szt.-ben meghatározott, 75 %-os mértékben kell folyósítani.
3. §

A R. 23.§-a alábbiak szerint módosul:

(1) Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg – a Szt.-ben biztosított
jogosultságon túl – annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át,
egyedül élő esetén 200 %-át és havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.
(2) A R. 23. §. (2) bekezdése hatályát veszti.
(3) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos. ill. intézmény orvos igazolását a havi gyógyító
ellátási szükségletekről, valamint a család jövedelméről szóló igazolásokat.
4. §

E rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.

NAPIREND
8. Előterjesztés …/2006.(….) rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 2/2006.(I.31.) rendelet módosításáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
dr. Tóth Mária jegyző
Közigazgatási Hivatal észrevételezte, hogy a rendeletben nincsenek felsorolva a
tanyagondnoki szolgálat feladatai, ezért átvettük a törvény szövegéből és beletettük.
Hiányzott a rendeletből az étkezésnél a jogosultsági feltételek meghatározása, ezt is most
pótoljuk. A %-ok meghatározásánál azt a célt tűztük ki, hogy minél többen étkezhessenek.
Aggályos viszont, hogy ha szélesre tárjuk a határokat, a konyhabővítéssel megvalósuló 450
adagos konyha ki tudja-e az igényeket elégíteni.
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez.
A most étkező 20 fő így fér bele, ha ilyenek a %-ok. Nem fél attól, hogy túl sok lesz a
kérelmező.
Forczek Ernő képviselő
Szerinte sem kell attól tartani, hogy nem tudjuk az igényeket kielégíteni.
Zaka László polgármester
A szabályozást lehet változtatni a folyamatok elemzése, tapasztalatok alapján.
Varga Ferencné ÜB elnök

Személyes véleménye, hogy végre van egy rendelet, amely az időseket, nyugdíjasokat
kedvezően érinti, ha élnek a lehetőséggel.
Ha a normatívák lehetőséget teremtenek, ki kell használni.
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2006.(…...) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
2/2006.(I.31.) rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képvelő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 60. § (4) és a 62. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 2/2006.(I.31.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 12. §-a az alábbi (3), (4) és (5) bekezdéssekkel egészül ki:
(3) A tanyagondnoki szolgáltatások körébe tartozó feladatok:
a) alapellátási feladatok
b) egyéb szolgáltatási feladatok.
(4) Alapellátási feladatok:
a) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások körébe tartozó egyes feladatok
ellátása:
- az étkeztetéshez kapcsolódó feladatok,
- a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok,
- a családsegítéshez kapcsolódó feladatok.
b) Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, különösen: háziorvos értesítése,
háziorvosi rendelésre, készenlétes és ügyeletes orvoshoz történő szállítás, egészségügyi
ügyeinek intézése.
c) A helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az
Önkormányzat és a lakosság között.
(5) Egyéb szolgáltatási feladatok különösen:
a) Lakossági szolgáltatások: bevásárló utak szervezése, háztartási gépek javításának
intézése, vetőmag-, táp-, terménybeszerzés, a tömegközlekedés és a csatlakozások
eléréséhez segítségnyújtás igénybevétele.
b) Közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában különösen: árubeszerzés az
önkormányzat és intézményei számára, tájékoztatás, információ-közvetítés.
c) Az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése.
2. §
(1) A R. 8. §-ának címe az alábbiak szerint módosul:
Étkeztetés feltételei, étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjai

(2) A R. 8. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Étkeztetés:
(1) Szociális rászorultság feltételei:
a) A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
b) Munkaképesség csökkenése a 67 %-os mértéket meghaladja.
c) Átmeneti jelleggel, sérülése miatt önmaga ellátására képtelen.
d) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége miatt, szakorvosi igazolással.
e) Szenvedélybetegsége miatt, háziorvosi igazolással
f) Hajléktalansága miatt ellátása nem biztosított
(2) Szociális rászorult az a személy, ahol a család esetén az egy főre jutó jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350,1 %-a alatt, egyedül élő esetén a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400,1 %-a alatt van.
(3) A R. 8. § (1) bekezdése (3) bekezdésre módosul.

(4) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat a jogosult rendszeres havi
jövedelmének függvényében az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) Egyedül élő esetén
Havi jövedelem Ft/fő/hó a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum %-ában

Személyi térítési díj az intézményi
térítési díj %-ában

- 150 %-áig

25 %

- 200 %-áig

30 %

200,1 % - 300 %-áig

50 %

300,1 % - 400 %-áig

65 %

400,1 % -

100 %

150,1%

b) Családban élő egy főre jutó jövedelme alapján
Havi jövedelem Ft/fő/hó a mindenkori
Személyi térítési díj az intézményi
öregségi nyugdíjminimum %-ában
térítési díj %-ában
- 150 %-áig

30 %

- 200 %-áig

35 %

200,1 % - 280 %-áig

55 %

280,1 % - 350 %-áig

70 %

350,1 % -

100 %

150,1%

(5) A R. 8. § (3) bekezdése (5) bekezdésre módosul.

3. §
E rendelet 2006. május 1-én lép hatályba.
NAPIREND
9. Előterjesztés …./2006.(….) rendeletre a gyermekek védelméről
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
dr. Tóth Mária jegyző
A gyermekek védelméről új rendelet alkotását javasoljuk a régi hatályon kívül helyezése
mellett. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2006. január 1-jétől megszűnt, helyébe
gyermekvédelmi kedvezmény lépett, amely már jegyzői hatáskör. Január 1-től újat már nem
lehet megállapítani. Nagykorú részére még folyósítunk ellátást december 31-ig a régi
jogszabályok szerint. Az új rendeletben azok a szabályok vannak, amelyek az előzőből
megmaradtak.
Forczek Ernő távozott az ülésteremből, jelen van 7 fő képviselő.
Varga Ferencné ÜB elnök
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2006.(……) rendelete
a gyermekek védelméről
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 gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 157. §. (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről a következő rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy Szank községben élő gyermekek családban történő nevelkedésének
elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében meghatározza a
helyi önkormányzat által biztosított, a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának
feltételeit, mértékét és igénybevételének rendjét.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet személyi hatályát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény határozza meg.
Eljárási rendelkezések
3. §

(1) A gyermekek védelmét a képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
keretében, pénzbeli és természetbeni juttatásként biztosítja.
(2) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátás megállapítása iránti kérelmet
az ellátást kérő a Polgármesteri Hivatalban írásban nyújthatja be, de szóban is
előterjesztheti, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(3) E rendeletben szabályozott ellátás megállapítását, megszüntetését a képviselő-testület
Szociális és Egészségügyi Bizottságára ruházza át.
(4) A Polgármesteri Hivatal dolgozója a gyermekvédelmi támogatást igénylő családjánál
környezettanulmányt készít. A környezettanulmánynál használandó nyomtatvány e
rendelet 1. sz. függeléke.
(5) A jogerős határozattal megállapított nem rendszeres pénzbeli ellátásokat a jogerőre
emelkedést követő 5 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal lakossági folyószámlával
rendelkező jogosult számlájára történő átutalással, lakossági folyószámlával nem
rendelkező jogosultnak pedig a házipénztárból készpénzzel fizeti ki.
(6) A rendeletben biztosított eljárási cselekmények elektronikus úton nem gyakorolhatók.
Pénzbeli és természetbeni ellátás
4. §
(1) A gyermekek védelmét biztosító rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni
ellátás formájában is nyújtható, amennyiben a támogatás célszerinti felhasználása
kétséges.
(2) A természetben nyújtott támogatás különösen az óvodás és általános iskolás gyermekek
napköziotthoni, diákotthoni és menza térítési díj kifizetésének átvállalására adható,
indokolt esetben a gyermek ellátását biztosító intézmény számlájára is átutalható.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5. §
(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
létfenntartási gonddal küzdő gyermeket gondozó család részére rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás nyújtható.
(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban lehet részesíteni azt a gyermeket, akinek
eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező
többletkiadások, - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba
való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre
szorulnak.
(3) A segély összegét úgy kell megállapítani, hogy az hathatós segítséget nyújtson. Minimum
összege gyermekenként a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20 %-a, maximuma az
öregségi nyugdíjminimum 40 %-a lehet.

(4) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 6 alkalommal részesíthető maximum
az öregségi nyugdíjminimum havi összegének 40 %-ának megfelelő rendkívüli
támogatásban.
Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek védelméről szóló
többször módosított 16/1997.(XI.28.) ÖR. számú rendelet.
NAPIREND
10. Előterjesztés …./2006.(….) rendeletre a luxusadóról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Törvényi kötelezés a rendeletalkotás. Községünkben nem tartozik senki a rendelet hatálya alá.
Forczek Ernő visszajött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.
Varga Ferencné ÜB elnök
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Forczek Ernő PTB elnök
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2006.(…..) számú rendelete
a luxusadóról
A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény 11 §. /1/ bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján Szank Község Képviselő-testülete a luxusadóhoz a lakóingatlan fajtáinak települési
átlagértékeit a következőkben határozza meg.
1. § A lakóingatlan fajták települési átlagértékei:
/1/ Egylakásos lakóépületben lévő lakás: 60.000 Ft /m2
/2/ Többlakásos épületben, egyéb épületben lévő lakás: 60.000 Ft/m2
/3/ Üdülő: 60.000 Ft/m2
2. § Az 1. §-ban meghatározott átlagértékeket a 2006. és 2007. adóévekben kell alkalmazni.
3. §

/1/ A képviselő-testület Szankon értékövezeteket nem állapít meg.
/2/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

NAPIREND
11. Előterjesztés a Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési

Szabályzatáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
dr. Tóth Mária jegyző
Kötelező meghatározni a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét. A 7. és a 14. pontnál az
alpontokban van sajtóhiba, ezt javítjuk.
Varga Ferencné képviselő
Az 5. pontba az oktatás nem tartozik bele?
dr. Tóth Mária jegyző
Ide kapcsolódik, az oktatás önkormányzati feladat, de nem a Polgármesteri Hivatal látja el.
Nincs benne az alapító okiratban, ezért ide sem került bele.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
40/2006.(IV.25.)ÖH.
Polgármesteri Hivatal SZMSZ-éről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szank Községi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az előterjesztés szerint
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Mária jegyző
NAPIREND
12. Előterjesztés önkormányzati lakásbérleti szerződés módosításáról
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Nem egyszerű ezt az ügyet megérteni és kezelni sem. Amikor Felföldi Frigyes művelődési
ház igazgató lett, az állás betöltésére kiírt pályázatban határozott időre szólt a lakásbérlet, a
lakásbérleti szerződés munkakörhöz kötött.
A variációban a szerződés módosítását határozatlan időre javasolja, a B variációban pedig 3
éves határidőt javasol a szerződés hosszabbítására. Döntsön a képviselő-testület saját belátása
szerint.
Vezetők esetében régen is munkakörhöz kötött határozott idejű lakásbérleti szerződést
kötöttek, a többi esetben határozatlant. Az önkormányzat idejében már csak határozott időre
szóló szerződés jött létre.
Ha a lakó nyugdíjba megy, vagy munkahelyváltozás történik, határozott időre szóló szerződés
esetén továbbra is a lakásban marad, ez oda vezet, hogy az összes önkormányzati lakás kötött
lesz. Nem marad az önkormányzatnak lehetősége.
Forczek Ernő PTB elnök
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Megoszlott a vélemény, kisebbségbe került az A
variáció támogatottsága. A bizottság többségi vélemény szerint a B variációt javasolja a
képviselő-testületnek elfogadásra, tekintettel arra, hogy egyenlőre az önkormányzatnak a
lakásra nincs szüksége. A bizottság véleménye, hogy az önkormányzat érdekeit szem előtt
tartva a képviselő-testület határozatlan időre szóló szerződést ne kössön.

Varga Ferencné képviselő
Úgy gondolja, hogy a B variáció elfogadása után 2009. április 30-a után kell gondolkodnia,
hogy hová költözzön, nem megoldás a haladék. Mérlegelni kell, hogy milyen korú, itt
dolgozott 30 éven keresztül. Szerinte a korábban itt dolgozókhoz hasonló feltételeket kapjon.
Más a helyzet akkor, ha fiatal kap lakást, más munkahelyre megy, és itt marad a lakásban.
Mucsi László képviselő
Kisebbségben maradt a PTB-n. Felföldi Frigyes 30 éve van Szankon. Szomszédja
határozatlan ideig maradhat a lakásban. Réz Gyuri bácsi is élete végéig maradhatott
önkormányzati lakásban. Frigyes nyugdíjas korú, méltányosságból ebben az esetben javasolja,
hogy határozatlan ideig maradhasson. Egyetért azzal, hogy a lakásokat nem szabad lekötni. Ez
a kérelem egyedi, nem példa a többi esetre nézve.
Forczek Ernő PTB elnök
A bizottság többségi véleménye, hogy ne hozzuk a következő képviselő-testületet
határozatlan időre szóló szerződéskötéssel olyan helyzetbe, hogy az udvaron belül lévő
épülettel más célja lenne, de nem nyúlhat hozzá. Ne gördítsünk akadályokat a képviselőtestület elé. A B variáció nem méltánytalan. A határidő lejárta előtt kérhet újabb módosítást,
ha addig nem tudja helyzetét megoldani. Akkor újra mérlegelésre kerülhet, a képviselőtestület dönthet újabb hosszabbításról, vagy határozatlan időről is. Ezért ez a megoldás nem
méltánytalan, azért javasolja a bizottság a B variációt, hogy ne kösse a következő képviselőtestületet.
Zaka László polgármester
Elhangzottak érvelések az A és a B variáció mellett is.
Csertő István alpolgármester
Az a típusú méltányosság, amelyet a szomszédjával gyakoroltak abban az időben, szerinte őt
is megilleti, nem látja okát a megkülönböztetett bánásmódnak. Az A variációt, a szerződés
határozatlan időre szóló módosítását javasolja.
Nyerges Zoltán képviselő
Az A variáció mellett szól. Dávidné és Frigyes által lakott lakások elhelyezkedésük, méretük
miatt kicsit korlátozottak, ezért különleges alkalommal élhet a képviselő-testület
méltányossággal.
Rácz János képviselő
Van-e önkormányzati lakásban lakó nyugdíj előtt álló, és milyen szerződése van?
Zaka László polgármester
Határozatlan ideig szól a lakásbérleti szerződése Dávid Sándornénak, Városi Györgynek és
Hangodi Istvánnénak.
Forczek Ernő képviselő
Ezeknek a lakásoknak a kialakítása kényszermegoldás volt annak idején és most is az.
Csertő István alpolgármester
Harminc évig dolgozott itt a közszolgálatban, nem pedig kettőig. Ha volna más lehetősége,
lehet, hogy el is menne.
Mucsi László képviselő
Az önkormányzati érdekeket is szem előtt tartva, arra lehetne törekedni, hogy akinek
megszűnt a munkaviszonya a lakástörvény szerint nagyobb lakásból kisebbe költözhetne.
Egyedi elbírálás mellett ilyen megoldást el tud képzelni. A PTB döntése gazdasági
szempontból ésszerű, de nem humánus.
Rácz János képviselő
Szíve szerint A variációt, esze szerint a B variációt javasolná, mert 30 év munkaviszony után
nem tehetjük ki az utcára, viszont nem szaporíthatjuk a határozatlan időre szóló
szerződéseket, mert ez problémát fog okozni.
Forczek Ernő képviselő

Felvetette a bizottsági ülésen, hogy ne három, hanem öt év legyen a szerződés hosszabbítás,
ezt nem támogatta a bizottság.
Zaka László polgármester
Előfordulhat az is, hogy elköltözik, de a lakást nem adja vissza, határozatlan időre szóló
szerződés esetén az önkormányzat nem nyúlhat hozzá. Igaz, hogy nincs jó helyen, de ha az
önkormányzat más feladatra akarná használni, vagy ha fel kell újítani, nem teheti meg. Az
önkormányzat szempontjából gondolkodni kell azon, mi lesz, ha szükségünk volna fiatal
dolgozókra, de nem tudunk nekik lakást adni. Frigyes igaz, hogy 30 éve itt dolgozik, de az is
igaz, hogy 30 éve tudja, hogy határozott időre szóló szerződése van. Könnyű megszavazni a
határozatlan idejű szerződést, de a lakosságtól kapott felhatalmazás alapján, önkormányzati
fejjel felelősen gondolkodva, nem biztos, hogy ezt megteheti.
Szerinte legyen felelősségteljes döntése a következő képviselő-testületnek, hogy a határidő
lejárta után méltányosságot ad vagy nem.
Nyerges Zoltán képviselő
Lehetne úgy gondolkodni, hogy aki 30 évig Szankon dolgozik a közszolgálatban, abban az
esetben véglegesíteni lehetne neki nyugdíjba vonulás után a lakást. Az A és a B variáció nem
sokban különbözik, mert mit mondhat 3 vagy 5 év múlva a képviselő-testület, azt, hogy
meghosszabbítja.
Csertő István alpolgármester
Egyetért, lehetne munkaviszony időtartamához kötni a lakásbérletet.
Zaka László polgármester
Javasolja, hogy most a képviselő-testület ne a folyamatokról döntsön, hanem egyéni
mérlegelés alapján, Felföldi Frigyes kérelméről.
Varga Ferencné képviselő
A variációt javasolja, amennyiben a lakást folyamatosan lakja, és karbantartja.
dr. Tóth Mária jegyző
Bele lehet tenni a szerződésbe.
Rácz János képviselő
Írjuk bele, hogy 2009. április 30-ig nyilatkozzon, hogy mi a szándéka.
Zaka László polgármester
Ha a szerződést határozatlan idejűre módosítjuk, akkor nem kell nyilatkoznia. Bele lehet
tenni, hogy amennyiben nem lakja életvitelszerűen, akkor a szerződés 30 napon belül
felmondása kerül.
Mucsi László képviselő
Hozzátenné, hogy méltányosságból kapja határozatlan időre, ha mégis elmenne, nem jogosult
lelépési díjra.
dr. Tóth Mária jegyző
Tehát a képviselő-testület határozatlan időre szóló szerződés-módosítást javasol. Kerüljön
bele, hogy amennyiben életvitelszerűen nem lakja, az önkormányzat lakásbérleti szerződését
felmondja. A bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnésekor semmiféle térítésre nem tarthat
igényt.
Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az A variációt a kiegészítéssel
együtt.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a következő határozatot
hozta:
41/2006.(IV.25.)ÖH.
Felföldi Frigyes bérlő lakásbérleti
szerződés módosítási kérelméről

HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Frigyes bérlő
lakásbérleti szerződés módosítása iránti kérelmének helyt ad, és az 1984.
augusztus 30-án kelt szerződés 5./pontját az alábbiak szerint módosítja:
5. Felek e szerződést 2006. május 1-től kezdődően határozatlan időtartamra kötik.
Amennyiben a bérlő életvitelszerűen nem lakja a lakást, az önkormányzat lakásbérleti
szerződését felmondja.
A bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnésekor semmiféle térítésre nem tarthat
igényt.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés-módosítás
aláírásával a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: 2006. május 1.
Felelős: Zaka László polgármester
NAPIREND
13. Előterjesztés a Református Egyházközség támogatási kérelméről
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
A Református Egyházközség támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. A
református templom építésének 100. évfordulója alkalmából a harang elektromos
szerkezetének felújítására 250.000,-Ft támogatást javasol.
Mucsi László PTB tag
A Református Egyházközség kérésének teljesítését támogatja a bizottság, a határozattervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
42/2006.(IV.25.) ÖH.
Református Egyházközség
támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a szanki református templom
fennállásának 100. évfordulója alkalmából – a szanki Református Egyházközséget 250.000,Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a költségvetés általános tartaléka terhére. A
támogatás a református templom harangja elektromos szerkezetének felújítására fordítható.
Határidő: 2006. május 31.
Felelős: Zaka László polgármester
NAPIREND
14. Előterjesztés építési telek értékesítésére.

Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Az előterjesztésben leírta, hogy a kért telekre egyenlőre építési engedély nem adható ki, ezért
nem javasolja a kérelem támogatását.
Mucsi László képviselő
Méltányosságból leírná, hogy kérelmét későbbi időpontban ismételje meg.
Rácz János képviselő
Nem megvenni akarják a telket, hanem megkapni.
Mucsi László képviselő
Akkor is egészüljön ki ezzel.
Zaka László polgármester
A határozat vagy a levél?
Forczek Ernő képviselő
A határozat jó így, a levélbe bele lehet írni.
Mucsi László képviselő
Egyetért.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
43/2006.(IV.25.) ÖH.
Ürmös Andrea építési telek
iránti kérelméről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ürmös Andrea Szank, Izsáki út 50. szám
alatti lakos építési telek térítésmentes biztosítása iránti kérelmét elutasítja, mert az általa kért
szanki 1314 hrsz-ú önkormányzati telek jelenleg nem építhető be.
Határidő: azonnal
Felelős: Zaka László polgármester
NAPIREND
15. Egyéb kérdések
15. A) Gyermekjóléti Szolgálat pályázat benyújtásáról
dr. Tóth Mária jegyző
A Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot nyújt be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz a gyermekjóléti szolgálatok innovatív szolgáltatásainak
fejlesztése tárgykörben. A pályázathoz 15 % mértékű, 150.000,-Ft összegű saját forrás
biztosítására van szükség.
Zaka László polgármester
Javasolja a pályázat benyújtását, és azt, hogy a képviselő-testület engedélyezze az intézmény
költségvetéséből a saját forrás felhasználását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
44/2006.(IV.25.) ÖH.
Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálat
pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1.
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Alapszolgáltatási
Központ Gyermekjóléti Szolgálata által az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztériumhoz a „06. GY./”A/a” számú Gyermekjóléti szolgálatok innovatív
szolgáltatásainak fejlesztése” tárgykörben benyújtásra kerülő pályázatot.
2.
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 150.000,-Ft összegű, 15 % mértékű saját
forrást az intézmény 2006. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Zaka László polgármester
15.B) Nagygalambfalvi utazás
Zaka László polgármester
Korábban felvetődött, hogy a ciklus végén kihelyezett ülést tartana a képviselő-testület
Nagygalambfalván az ottani képviselő-testülettel közösen. El kellene dönteni, és időpontot
behatárolni.
A képviselők egyetértettek az utazással.
Zaka László polgármester
Az időpont július utolsó vagy augusztus első hetében lenne jó, pénteki indulással, keddi
érkezéssel. A szállást szerinte közösen kellene megoldani.
Forczek Ernő képviselő
Egyetért a közös szállással.
Mucsi László képviselő
Családdal vagy a nélkül lesz a kirándulás?
Zaka László polgármester
A következő ülésig gondolkozzon mindenki rajta, akkor eldöntjük, hogyan és mikor.
15. C) Kiskunmajsai út kátyúzása
Varga Ferencné képviselő
A Kiskunmajsára vezető út nagyon gödrös, lehetne-e jelezni a problémát?
Zaka László polgármester
Már jelezte a Közúti Igazgatóságnak, várjuk az eredményt. Az önkormányzati utakat a jövő
héten javítják.
15. D) ÁMK igazgató jutalma
Varga Ferencné képviselő
A múlt év végén Mucsi úr javasolta, hogy igazgató úr kapjon jutalmat. Akkor arról volt szó,
hogy a zárszámadáskor visszatérünk rá. Ez ide tartozik, vagy nem, úgy ahogy a szociális
intézményvezető sem?

Zaka László polgármester
Az intézményvezetők jutalma a polgármester egyéb munkáltatói jogkörébe tartozik. Erről
dönteni fog.
15. E) Október 23-a megünneplése
Mucsi László képviselő
Amikor a képviselő-testület a szoborról beszélt, arról is szó volt, hogy hozzunk létre egy
előkészítő bizottságot, amely megszervezi az 1956-os forradalom és szabadságharc 50.
évfordulójára az ünnepséget. Keressük meg a még élő veteránokat és hívjuk meg az
ünnepségre. Abban maradtunk, hogy a választások után visszatérünk rá.
Zaka László polgármester
Szerinte meg kell várni a szoborról szóló pályázati döntést. Utána a képviselő-testület eldönti,
hogyan tovább. Másképp kell szervezni az ünnepséget, ha lesz szoboravatás, és másképp ha
nem. Májusban lehet erről dönteni.
15. F) ÁMK igazgató választás időpontja
dr. Tóth Mária jegyző
Az igazgatóválasztást május 9-ére tervezzük.
Forczek Ernő képviselő
A pályázókat már meghallgattuk, azonban még lehetőséget kellene biztosítani, hogy
mindegyik szót kapjon, kiegészíthesse pályázatát a döntés előtt.
Csertő István alpolgármester
Nem írja elő semmi, hogy kötelező a képviselő-testületnek meghallgatni a pályázókat.
Dönthetünk a pályázatok alapján is.
Zaka László polgármester
Minden pályázó meghívást kap az ülésre, lehetőséget kap a kiegészítésre, és kérdéseket lehet
feltenni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18,30 órakor bezárta az ülést.
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