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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2006. május 30-án 15 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Zaka László polgármester
Forczek Ernő
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Provics István és
Varga Ferencné képviselők
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez.
Dr. Tóth Mária jegyző
Márai András napirendhez meghívott
Bozóki János napirendhez meghívott
Zaka László polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselőből 6 fő jelen van. Vágó György és Dr. Folberth György jelezte távolmaradását az
ülésről, Rácz János később érkezik, Csertő István valószínűleg beteg.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyerges Zoltán és Provics István képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 6 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 3. napirendként vegye fel a
képviselő-testület a művészeti oktatás beindításának előkészítését, ennek kapcsán van jelen az
ülésen Bozóki János. A többi napirend ezután következzen.
A képviselők egyetértettek az új napirend felvételével. Más napirendi javaslat nem hangzott
el.
A képviselő-testület 6 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 ÁMK igazgatók kinevezésének módosításáról
Előadó: Zaka László polgármester
3. Előterjesztés a művészeti oktatás beindításának előkészítéséről
Előadó: Zaka László polgármester
4. Előterjesztés az általános iskola 3 tantermes épületrészére magastető építése beruházáshoz
pótlólagos saját forrás biztosításáról
Előadó: Zaka László polgármester
5. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
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6. Előterjesztés aljegyzői pályázat elbírálásáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
7. Előterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutott támogatására
Előadó: Zaka László polgármester
8. 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
Az előterjesztést kiegészítette azzal, hogy a konyhabővítés és tetőépítés beruházások
megkezdődtek. Folyamatban van a Megyei Területfejlesztési Tanáccsal és a DARFT-tal a
támogatási szerződések megkötése.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
52/2006.(V.30.)ÖH.
Beszámoló elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2006.(IV.25.)ÖH. lejárt határidejű
határozat végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót a kiegészítéssel együtt az előterjesztés szerint elfogadja.
NAPIREND
2. Előterjesztés ÁMK igazgatók kinevezésének módosításáról
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
A mai ülésre Ruskó Sándor és Márai András is meghívást kapott, Ruskó Sándor nem jelent
meg. Márai András hozzájárult a nyílt ülés tartásához.
Az ÁMK új igazgatóját augusztus 15-től nevezte ki a képviselő-testület, a következő tanév
indítása miatt célszerű lenne, ha korábban részt tudna venni a munkában. Ruskó Sándor
egyetért a kinevezés módosításával.
Rácz János képviselő megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 7 fő.
Zaka László polgármester
Az alkalmazotti és szülői közösség, valamint a diákönkormányzat az előterjesztés mellett
foglalt állást. Az előterjesztés két határozat-tervezetet tartalmaz. Az egyik Ruskó Sándor
igazgató vezetői kinevezésének június 30. napjával történő visszavonásáról, a másik Márai
András kinevezésének módosításáról 2006. július 1-től 2011. július 1-ig. Az évindítással
kapcsolatos döntéseket a képviselő-testület augusztusban meg tudja hozni.
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az első határozatot.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
53/2006.(V.30.)ÖH.
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
vezetői megbízásának visszavonásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 23. § alapján Ruskó Sándor ÁMK igazgató vezetői kinevezését 2006.
június 30. napjával visszavonja, magasabb vezetői pótlék kifizetését a kinevezés eredeti
időtartamára, vagyis 2006. augusztus 15-ig biztosítja.
A magasabb vezetői megbízás időelőtti visszavonására azért kerül sor, mert a képviselőtestület az intézmény élére új igazgatót nevezett ki és számára biztosítani kívánja a
2006/2007-es tanév indítási feladatok irányítását.
Határidő: 2006. június 30.
Felelős: Zaka László polgármester
Polgármester szavazásra tette fel a második határozatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
54/2006.(V.30.)ÖH.
Márai András ÁMK igazgató
kinevezésének módosítása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Márai András ÁMK igazgató
kinevezéséről szóló 48/2006.(V.9.)ÖH számú határozatát az alábbiak szerint módosítja és
egészíti ki:
Márai András ÁMK igazgatói kinevezésének időtartama 2006. július 1-től 2011. július 1-ig
tart.
Az ÁMK igazgatója a Gy. Szabó Béla Általános Iskola tagintézmény igazgatója is egyben.
Határidő: 2006. július 1.
Felelős: Zaka László polgármester
NAPIREND
3. Előterjesztés a művészeti oktatás beindításának előkészítéséről
Előadó: Zaka László polgármester
Zaka László polgármester
A majsai zeneiskolával a kapcsolatunk régi. Rendezvényeinken szokott szerepelni a
fúvószenekar. A szanki gyerekek már nagyon régóta járnak zeneiskolába, és ott vannak a
fúvószenekarban is, amelynek 1/3-át teszik ki. Igazgató úr ajánlatot tett a zenei oktatás
beindítására Szankon. Nem azonnali döntésről van ma szó, a képviselő-testület elvi
támogatására van szükség az előkészítéshez.
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Bozóki János igazgató
Nagyon régi a kapcsolat a zeneiskola és Szank között. Évről-évre egyre többen járnak át zenét
tanulni Kiskunmajsára. Szívesen látják a szankiakat, de ez problémát is okoz. Jelenleg 26 fő
szanki zeneiskolás van, ennél többet sajnos már képtelenek fogadni, az igény pedig egyre nő.
A lehetőség adott arra, hogy itt helyben elkezdődhessen a művészetoktatás. A zeneiskola
átalakult művészetoktatási intézménnyé, így a zene mellett néptáncot is oktatnak. Szankon
szeretnék ősztől bevezetni a zeneelmélet, zongora és fúvós oktatást. Két kolléga járna ki, egy
zongoratanár és egy fúvós tanár. Ez elegendő lenne arra, hogy az 1-3. esetleg 4. osztályos
tanulókat megkíméljük az átjárástól. A nagyobbaknak továbbra is át kell járni. Később lehetne
továbbfejleszteni igény és lehetőség szerint több hangszer oktatására, több tanár átjárásával.
Szeretnének néptáncot is tanítani, ezért felvette a kapcsolatot Csontos Erzsébet tanárnővel, aki
vállalná az oktatást. Felvetődött a dráma és képzőművészeti oktatás lehetősége is, de az idő
rövidsége miatt a következő tanévben ez még nem lesz megoldható, csak a későbbiek
folyamán. Többletköltséget nem ró az önkormányzatra, azonban a megvalósítás érdekében az
intézménytől térítésmentesen szükségük volna helyiségre, és a meglévő technikai eszközök
térítésmentes használatára. Az együttműködés feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
Zaka László polgármester
Itt a lehetőség az együttműködés elkezdésére és a későbbiekben kiterjesztésére.
Provics István képviselő
Nagy örömmel veszi a kezdeményezést. Ennek megvalósítása milyen terhet ró a tanulókra?
Lehet-e továbbra is hangszert kölcsönözni, vagy meg kell venni?
Bozóki János igazgató
Ugyanolyan feltételekkel folyna az oktatás Szankon is, mint Majsán. Mivel ez az oktatás nem
kötelező, ezért térítésköteles. Eddig is kellett fizetni érte. Jelenleg zeneoktatás esetén 5250
Ft/félév a térítési díj, néptánc oktatása esetén 5900 Ft/félév. Hangszert lehet kölcsönözni a
zeneiskolától, amely ettől a tanévtől kezdve ingyenes, nincs hangszerkölcsönzési díj. A kottát
csak a legritkább esetben kell megvásárolni, ezt térítésmentesen biztosítják.
Vágó György megérkezett az ülésre, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő.
Mucsi László képviselő
Mindenképpen támogatja a gondolatot, köszöni, hogy idáig eljutott a kapcsolat. A dráma és
képzőművészeti oktatás bevezetését is támogatja.
Rácz János képviselő
Igényfelmérés készült-e ezzel kapcsolatban? Arra van-e lehetőség, hogy azok a szankiak, akik
jelenleg bejárnak, vagy egy részük itt folytassa tanulmányait.
Bozóki János igazgató
Zongoristák és fúvósok esetén meg fogják kérdezni, hogy bejár-e továbbra is Majsára, vagy
Szankon folytatja a tanulást, de ezzel együtt vállalnia kell a tanárváltást. Erre senkit nem
fognak kényszeríteni, mindenki járhat továbbra is ahhoz a tanárhoz, akihez szokott, Szankra
csak két tanár jár ki. Szeretné, ha beindulna ilyen feltételekkel, a későbbiekben
továbbfejleszthető. Bízik benne, hogy a 2007/2008-as tanévtől már több tanár is ki fog járni.
Rácz János képviselő
Délután történik az oktatás?
Bozóki János igazgató
Természetesen, alkalmazkodik a gyerekek napi beosztásához.
Zaka László polgármester
Elvi hozzájárulásra van szükség az előkészítéshez.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
55/2006.(V.30.)ÖH.
Művészetoktatás beindításának előkészítéséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bozóki Jánost a
kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját és Márai
Andrást a szanki Általános Művelődési Központ igazgatóját, hogy a szanki ÁMK-ban a
művészeti oktatás beindítását készítsék elő.
Határidő: 2006. augusztus 10.
Felelős: Bozóki János igazgató
Márai András igazgató
Bozóki János és Márai András távoztak az ülésteremből.
NAPIREND
4. Előterjesztés az általános iskola 3 tantermes épületrészére magastető építése beruházáshoz
pótlólagos saját forrás biztosításáról
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. A beruházások kivitelezőjének kiválasztása
közbeszerzési eljárás keretében történt meg. A beruházás összköltsége nem nagy összeggel,
de magasabb, mint a TEKI pályázatban szereplő beruházási főösszeg, ezért szükséges a saját
forrás összegének módosítása.
Forczek Ernő képviselő
A pályázatot is módosítani kell?
Zaka László polgármester
Igen, határidő módosítást kértünk, két adatlapot át kell dolgozni, ki kell cserélni a
pályázatban.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
56/2006.(V.30.)ÖH.
Általános iskola épületrészére magas tető építése
beruházáshoz saját forrás biztosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskola 3 tantermes
épületrészére magas tető építése beruházáshoz a 14/2006.(II.13.) sz. határozatában biztosított.
A saját forrás összegét 153.864,-Ft-tal - a költségvetés pályázatos beruházások előirányzata
terhére - megemeli, tudomásul veszi, hogy a beruházás 4.575.302,-Ft összköltséggel valósul
meg, 32,35 % mértékű, 1.480.302,-Ft összegű saját forrás biztosítása mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Zaka László polgármester
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Karó Zoltánné bejött az ülésterembe.
NAPIREND
5. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Érdekességként elmondta, hogy a gyermekek száma községünkben évről évre csökken, bár a
lakosság száma nő.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
57/2006.(V.30.)ÖH.
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § /6/ bekezdése alapján a 2005. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint
elfogadja.
Kalmár Sándorné és Karó Zoltánné távoztak az ülésteremből.
Bejött az ülésterembe Vincze Jánosné.
NAPIREND
6. Előterjesztés aljegyzői pályázat elbírálásáról
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Az előterjesztést és határozat-tervezetet mindenki megkapta, Vincze Jánosné a nyilvános
tárgyaláshoz hozzájárult.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
58/2006.(V.30.)ÖH.
Aljegyző kinevezéséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján Vincze Jánosné (szül: Hegyes Irén Kiskunmajsa,
1965. augusztus 19. an: Tóth Deme Irén Magdolna) Szank Halasi u. 4/A szám alatti lakost
pályázata alapján 2006. július 1-től kezdődő határozatlan időre aljegyzővé kinevezi,
illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 45.§ (4) bekezdése
alapján havi bruttó 235.000 Ft-ban határozza meg.
Határidő: 2006. július 1.
Felelős: dr. Tóth Mária jegyző
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Vincze Jánosné aljegyző
Megköszönte a képviselő-testületnek a bizalmat. Igyekszik megfelelni a tisztségnek és
legjobb tudása szerint dolgozni.
dr. Tóth Mária jegyző
Megköszönte a képviselő-testület döntését. Nagy segítség, hogy a jövőben megoszthatja a
munkát.
Vincze Jánosné távozott az ülésteremből.
NAPIREND
7. Előterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatására
Előadó: Zaka László polgármester
Ezt a napirendet a képviselő-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a, pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.
NAPIREND
8. Egyéb kérdések
8/A. Előterjesztés építési telek szabad kézből történő értékesítésére.
Előadó: Zaka László polgármester
Zaka László polgármester
Galla Péter Pál Arany J. u. 89. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy engedélyezze a Gy. Szabó B u. 22. szám alatt lévő ingatlan szabad kézből
történő értékesítését. A telket 1990-ben vásárolta az önkormányzattól, azóta kiépült a gáz,
szennyvízcsatorna-hálózat. Más értéknövelő beruházás nem történt.
Az adás-vételi szerződés megköttetett, a kiskorú vevőnek nem tudják bejegyeztetni a
tulajdonjogot.
Forczek Ernő képviselő
Járuljon hozzá a képviselő-testület a szabad kézből történő értékesítéshez.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
60/2006.(V.30.) ÖH.
Építési telek szabad kézből
történő értékesítéséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Galla Péter Pál Szank, Arany J.
u. 89. szám alatti lakosnak a szanki 903/7. hrsz-ú, 931 m2 alapterületű, Gy. Szabó B. u. 22.
szám alatti építési telkének szabad kézből történő értékesítéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Zaka László polgármester

9

NAPIREND
8/B. Előterjesztés Nagygalambfalva testvértelepülés támogatására
Előadó: Zaka László polgármester
Zaka László polgármester
A testvérkapcsolatok tekintetében a költségvetésben szerepel egy összeg. Nagygalambfalva
polgármestere kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy támogassa az iskola udvarán lévő
bitumenes sportpálya építését. Javasolja, hogy 150.000,-Ft-tal járuljon hozzá a képviselőtestület.
A képviselők egyetértettek, a polgármester szavazásra tette fel a javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
61/2006.(V.30.) ÖH.
Nagygalambfalva testvértelepülés
támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete testvértelepülésünk, Nagygalambfalva
Önkormányzatának 150.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az iskola udvarán lévő
sportpálya építéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Zaka László polgármester
8/C.
Mucsi László képviselő
Tegnap szakalkalmazotti értekezlet volt, ahol páran felszólaltak, és igen sérelmesnek tartják,
hogy a képviselő-testület nem vette figyelembe a dolgozók véleményét az ÁMK
igazgatójának megválasztásával kapcsolatban. Annyit mondott polgármester úr, hogy
jogszerű döntés volt. A közalkalmazottak szűkebb csoportja nem nyugszik bele ebbe a
döntésbe és igen kemény, etikátlan és erkölcstelen támadásokat kapott emiatt, mint képviselő.
Az egyik vesztes jelölt rokona a döntés után az iskolában belső vizsgálatot kezdett, nem
tudtak róla, etikátlan helyzet alakult ki. Megerősödött benne, hogy jól döntött a képviselőtestület, amikor nem ebből a családból választott igazgatót.
Zaka László polgármester
Dr. Ujfaludi László a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából és
finanszírozásával végzett mind a négy településen információgyűjtést arról, hogy a
2006/2007-es oktatási év indításának milyen tapasztalatai vannak, milyen lehetőségek
rejlenek a társulásban. Ez a munka hamarabb is megtörténhetett volna. Személyes kérése volt,
hogy az igazgató választás előtt ne kerüljön erre sor, pont azért, mert a család érdekelt volt.
Mucsi László képviselő
Nem ért egyet azzal, hogy pont neki kellett ezt a munkát elvégezni.
Zaka László polgármester
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 3 szavazattal Dr. Ujfaludi Lászlót választotta,
egymaga nem tudja leszavazni a többségi döntést.
Mucsi László képviselő
Minimum tartozott volna polgármester úr tájékoztatással.
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Zaka László polgármester
Ez az anyag a társulásnak készül, ott kerül tárgyalásra, nem biztos, hogy a négy képviselőtestület elé kerül, ameddig ez nem merül fel, nincs miről tájékoztatni a képviselő-testületet.
Mucsi László képviselő
Megköszönte a választ, de sem a módszerrel, sem a személlyel nem ért egyet.
Zaka László polgármester
Úgy gondolja, hogy tisztességesen járt el tegnap is, és előtte is.
Mucsi László képviselő
Azt kérték, hogy indokoljuk meg az ÁMK igazgató választással kapcsolatos döntést.
Forczek Ernő képviselő
Nincs mit megmagyarázni. Titkos szavazással, a törvényeknek megfelelő demokratikus
döntés született. Azt lehet tenni, hogy az igazgató mellé kell állni, és segíteni kell a munkáját.
Közösen kell arra törekedni, hogy a következő, egyébként is nehéz időszak rendben
elkezdődjön.
Zaka László polgármester
Tegnap is azt mondta, hogy nincs mit megmagyarázni, többségi döntés születetett,
törvényesen, demokratikusan. A törvény előírja a szakma véleményének kikérését, azonban
nem kötelező figyelembe venni, a döntés a képviselő-testületé.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Zaka László
polgármester

Nyerges Zoltán
jkv. hitelesítő

dr. Tóth Mária
jegyző

Provics István
jkv. hitelesítő
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