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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2006. május 9-én 15 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Zaka László polgármester
Csertő István alpolgármester
Dr. Folberth György
Forczek Ernő
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Provics István
Rácz János
Vágó György és
Varga Ferencné képviselők
Dr. Tóth Mária jegyző
Zaka László polgármester
Behívta az ülésterembe a pályázókat és kihirdette, hogy a képviselő-testület zárt ülésen, titkos
szavazással meghozta döntését. 2006. augusztus 15-től kezdődően 5 évre Márai Andrást
kinevezi az ÁMK igazgatójának. Sok sikert kívánt hozzá.
Márai András pályázó
Megköszönte polgármester úrnak és a képviselő-testületnek a bizalmat. Legjobb szakmai
tudása szerint fogja a munkáját végezni.
Zaka László polgármester
Megköszönte a pályázóknak a részvételt.
A pályázók Márai András kivételével elhagyták az üléstermet.
Márai András pályázó
Még egyszer megköszönte a bizalmat. Munkája során törekedni fog arra, hogy szakmailag
előrehaladjon az intézmény. Nehéz, de közös erővel ezen kell dolgozni, a közintézménynek
szolgálni kell, alázattal kell ezt az elvet végrehajtani. Reméli, hogy megtalálják a közös
hangot, amely előreviszi a községet. Tudja, hogy a költségvetés szűkös, pályázatokkal
igyekszik kiegészíteni a szűkös keretet.
Zaka László polgármester
A polgármester és a jegyző részéről az együttműködés biztosított. A fenntartó és az intézmény
között meg kell találni a közös hangot. Amikor megkezdi munkáját, remélhetőleg már készen
lesz az új konyha. A lakás is hamarosan elkészül.
Forczek Ernő képviselő
A lakásbérlet igazgatói kinevezése időtartamára szól.
Zaka László polgármester
A képviselő-testületnek van egy döntése, amely szerint önkormányzati lakást csak vezetői
munkakörökhöz biztosít.
dr. Tóth Mária jegyző
Dönthet a képviselő-testület most a lakásról is.
Polgármester szavazásra tette fel Márai András részére a Rákóczi u. 20. szám alatt lévő
önkormányzati lakás bérbe adását ÁMK igazgatói kinevezése időtartamára.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
49/2006.(V.9.) ÖH.
Márai András ÁMK igazgató
részére önkormányzati lakás bérbeadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.)ÖR. sz. rendelet 7. § (1) bekezdés a)
pontjában biztosított jogánál fogva az önkormányzat tulajdonában lévő Szank, Rákóczi u. 20.
szám alatti 2 szoba komfortos lakásra Márai András ÁMK igazgatóval bérleti szerződés
kötését rendeli el ÁMK igazgatói munkaköre betöltésével azonos határozott időtartamra.
A bérleti szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: 2006. augusztus 15.
Felelős: Zaka László polgármester
Ezután a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Zaka László polgármester
Tájékoztatta a képviselőket a Nagygalambfalvára tervezett kirándulás részleteiről. Elmondta,
hogy június 2-án pénteken községi rendezvényre készülnek, és ekkor várják a szankiakat is. A
kirándulást csütörtöki indulással és hétfői érkezéssel lehetne szervezni. Akkor Pünkösd hétfő
lesz, munkaszüneti nap. Vasárnap Csíksomlyón lesz búcsú, aki akar, azon is részt vehet.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Zaka László
polgármester

Nyerges Zoltán
jkv. hitelesítő

dr. Tóth Mária
jegyző

Rácz János
jkv. hitelesítő
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