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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2006. november 28-án 17 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Dr. Folberth György alpolgármester
Besesek Béla
Csertı István
Mucsi László
Rácz Izabella
Tabajdi Gábor
Varga Ferencné és
Zaka László képviselık
dr. Tóth Mária jegyzı
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez.
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó
Zelei Béla munkavezetı
Holik János CATEL KFT. ügyvez.ig.
a bizottságok kültagjai
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 9 fı jelen van, Nyerges Zoltán igazoltan van távol.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Varga Ferencné képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı
napirendeket tárgyalja meg a testület azzal a módosítással, hogy a 8. napirendet, a
tornacsarnokról szóló elıterjesztést vegye le napirendrıl és további elıkészítés után tárgyalja
újra a következı képviselı-testületi ülésen.
A képviselık egyetértettek a napirend levételével, más napirendi javaslat, módosító indítvány
nem hangzott el.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Önkormányzati bizottsági tagok eskütétele
Esküvevı: Patkós Zsolt polgármester
2. Tájékoztató a CATEL KFT. fejlesztési terveirıl
Elıadó: Holik János ügyvezetı igazgató
3. Elıterjesztés CATEL KFT. árajánlatára
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés háziorvosok minıségi munkavégzésének javítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Tájékoztató a közmunkaprogramban dolgozók által elvégzett kül- és belterületi
karbantartási-fenntartási munkákról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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6. Tájékoztató az autóbusz menetrend egyeztetésekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés ÁMK alapító okirat módosításáról
Elıadó: dr. Tóth Mária jegyzı
8. Elıterjesztés ÁMK helyiségeinek használatára
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ szakmai ellenırzése során feltárt hiányosságok
megszüntetésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Elıadó: Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez.
10. Elıterjesztés önkormányzati ingatlanok hasznosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
11. Elıterjesztés önkormányzati lakásbérleti jogviszonyról lemondás esetén lelépési díj
fizetésérıl szóló önkormányzati határozat kiegészítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
12. Elıterjesztés Szank Közbiztonságáért Alapítvány Polgárırség támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
13. Elıterjesztés Zaka László részére háromhavi illetményének kifizetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
14. Elıterjesztés a 2006. évi nyertes önkormányzati pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
15. Elıterjesztés Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történı belépésrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Önkormányzati bizottsági tagok eskütétele
Esküvevı: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A megválasztott bizottságok kültagjainak a képviselı-testület elıtt esküt kell tenniük, hogy
megkezdhessék a bizottsági munkát.
Kérte a bizottsági tagokat, hogy az eskütételhez álljanak fel és mondják utána az eskü
szövegét.
A bizottságok kültagjai: Mihalik Ferencné, Rokolya Nándor, Bazsa Mihály, Kalmár Sándorné
Balasi Anna, Oláh László az alábbi szövegő esküt tették le:
„Én …………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hő
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati
titkot megırzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Szank javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen!”
Timár Zsolt bizottsági tag megérkezett az ülésre. Az esküt tett bizottsági tagok pedig távoztak
az ülésrıl.
NAPIREND
2. Tájékoztató a CATEL KFT. fejlesztési terveirıl
Elıadó: Holik János ügyvezetı igazgató
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte Holik Jánost, hogy mondja el fejlesztési elképzeléseit.
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Holik János CATEL KFT. ügyvez.ig.
Az eddig nyújtott szolgáltatás továbbra is elérhetı lesz. Szolgáltatási díj januártól változni
fog, amelyrıl minden ügyfelet értesíteni fognak. Az optikai kábelépítés megvalósult. A kábel
kihelyezése villanyoszlopokra a jövı évben megtörténik. Tegnap megérkezett az errıl szóló
engedély a Hírközlési Felügyelettıl. Tavasszal megkezdik a kiépítést, erre Ritzel Lászlóval
van szerzıdésük. Van olyan rész a településen, ahová a DÉMÁSZ oszlopára nem engedik
feltenni a kábelt, oda saját oszlopot fognak kihelyezni, hogy jövıre erre sor kerül-e, azt még
nem lehet tudni. Kábelmodemes szélessávú Internet, és kedvezı díjszabású telefon
szolgáltatásra nyílik lehetıség. Az árak a CATEL KFT. honlapján megtalálhatók.
Tabajdi Gábor képviselı
Aki nem szeretne kábeltévét csak Internetet vagy telefont, erre van-e lehetıség?
Holik János CATEL KFT. ügyvez.ig.
Elsı ütemben a kábeltévé bekötésére kerül sor. Kiskunmajsán már van olyan is, aki csak az
Internetet, ill. csak a telefont köttette be.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.
NAPIREND
3. Elıterjesztés CATEL KFT. árajánlatára
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A képviselı-testület elıterjesztést kapott írásban. A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést
megtárgyalta.
Besesek Béla képviselı
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 2-1 arányban úgy döntött, hogy nem
fogadja el a határozat-tervezetet, nem támogatja a képviselı-testületi ülések közvetítését.
Örülünk a fejlesztési terveknek, ha megvalósulnak a fejlesztési elképzelések, visszatérhetünk
a témára.
Patkós Zsolt polgármester
Elindult egy kezdeményezés, amely az önkormányzatiság lényegét, a nyitottságot jelenti.
Akik érdeklıdnek, lehetıségük van a kábeltévén a képviselı-testületi üléseket nyomon
követni, akiknek nincs meg ez a lehetıségük, kikölcsönözhetik a DVD-ket a könyvtárból.
Pozitív visszhangja volt a kezdeményezésnek. 100 lakásba be van kötve a kábeltévé, ezt nem
hagyhatjuk figyelmen kívül. A DVD-t már kb. tízen kikölcsönözték a könyvtárból. A múltban
tett ígéretek nem teljesültek. Most látta az építési engedélyt, jövıre meg fog valósulni a kábel
villanyoszlopokra történı kihelyezése. Feltételeket szabhatunk, hogy a következı év végére
250-300 lekötéssel kell rendelkezni a településen.
Holik János CATEL KFT. ügyvez.ig.
Akciókat is terveznek idıseknek, nyugdíjasoknak. A megrendeléstıl függetlenül december
hónapban szélessávú Internet kapcsolatot és egy telefonvonalat biztosítanak a Polgármesteri
Hivatalba ingyen, hogy meggyızıdhessenek róla jó vagy nem. Másutt is így tettek és rájöttek,
ha az intézményeket is bekapcsolják ebbe a rendszerbe, 40-50 %-ot meg lehet takarítani.
Besesek Béla képviselı
Örül a felajánlásoknak, szeretné, ha a kábeltévé közvetítés sok helyre eljutna. Fejlesztésekrıl
többször hallottunk már, amelyek nem valósultak meg. Éppen azért nem szavazzuk meg a
határozatot, hogy a fejlesztésekre ösztönözzük. Ha a fejlesztés megvalósul, visszatérhetünk
újra erre.
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Patkós Zsolt polgármester
Módosító javaslata van, kerüljön bele a szerzıdésbe, amennyiben a lakások 1/3-a be lesz
kötve.
Holik János CATEL KFT. ügyvez.ig.
Talán ennyi még reális, ez nem kötelezı szolgáltatás, mint a szennyvízcsatorna rákötés. Az
ügyfél dönti el, hogy igénybe veszi vagy nem. Nem lehet megmondani, hogy mennyi lesz a
rákötés.
Patkós Zsolt polgármester
Érdekeltté tehetı a lakosság akciókkal.
A határozat-tervezet 4. pontjában javasolja: Ha a lakások 1/3-ába be lesz kötve a kábeltévé
Szankon 2007. december 31-ig, akkor az önkormányzat fenntartja a szerzıdést, ha nem, akkor
a szerzıdés teljesítésétıl eláll.
Szavazásra tette fel a módosító indítványt.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, nem támogatta a módosító
indítványt.
Polgármester szavazásra tette fel az eredeti határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 3 igen szavazattal 5 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta:
112/2006.(XI.28.)ÖH.
Helyi televízió mősor élı adásának közvetítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a képviselı-testületi ülések televíziós
közvetítését nem támogatja.
Holik János CATEL KFT. ügyvez.ig.
Ettıl függetlenül a Polgármesteri Hivatalban kiépítik a szélessávú Internetet és telefonvonalat.
Minden képviselıt meghív Kiskunmajsára, szívesen bemutatja, hogyan mőködik egy
filmstúdió.
Patkós Zsolt polgármester
Megköszönte a tájékoztatást.
Holik János távozott az ülésrıl.
Zelei Béla megérkezett az ülésre.
NAPIREND
4. Elıterjesztés háziorvosok minıségi munkavégzésének javítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztés célja, hogy az önkormányzat szerepet vállaljon a betegellátásban. Segítse a
háziorvosok minıségi munkavégzéséhez szükséges eszközbeszerzést. Az elıterjesztés szerint
a háziorvosok eszközbeszerzésre 50 % támogatást kapnának 2006-2009. között 500-500 ezer
forint összegben egyszeri alkalommal. A tulajdonjog az önkormányzaté lesz, majd az eszköz
nullára íródása után az önkormányzattal megállapodott vételáron az orvos tulajdonában kerül.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
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Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, kis kiegészítéssel egyhangúlag
támogatta, e szerint a harmadik bekezdés végére a következı szövegrész kerül: „ , az
üzemképesség biztosítása az orvos feladata”.
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a módosított határozattervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
113/2006.(XI.28.)ÖH.
Orvosok eszközbeszerzése
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank község területén érvényes
mőködési engedéllyel rendelkezı orvosok részére - a betegellátás színvonalának megtartása,
javítása érdekében – 2006. december 1-tıl 2009. november 30.-ig terjedı idıszakban
eszközöket szerez be orvosonként maximum 1.000.000 Ft összegben. Az önkormányzat a
beszerzésekhez az eszközök bruttó vételárának 50%-ig, de orvosonként maximum 500.000 Ft
keretösszegig a bevételi többletek terhére forrást biztosít, az alábbiak szerint:
-

Az orvos a beszerzésre kerülı eszköz árának 50%-át saját forrásból finanszírozza.
Az orvos az önkormányzattal megállapodást köt az eszköz beszerzésre vonatkozóan
A megvásárolt orvosi eszköz az önkormányzat tulajdona, az orvos részére
üzemeltetésre kerül átadásra, az üzemképesség biztosítása az orvos feladata.
Az orvosnak a megvásárolt orvosi eszközt a tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti
nullára íródásáig üzemeltetésben kell tartania.
Az eszközök a nullára íródás után az önkormányzattal megállapodott vételáron az
orvosok tulajdonába kerülnek.

Határiıdı: folyamatos
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester
NAPIREND
5. Tájékoztató a közmunkaprogramban dolgozók által elvégzett kül- és belterületi
karbantartási-fenntartási munkákról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A közmunkaprogramnak augusztus 1-jén kellett volna indulnia, e helyett picit késıbb,
szeptember 18-tól indult. Az elıterjesztés tartalmazza, hogy a munkások a program keretében
milyen munkákat végeztek el. Locsolástól, gyomlálástól, a dőlıutak takarításáig, tisztításáig.
A tisztításból nyert fát a szociális ügyintézık által összeállított személyek (idısek, betegek)
kapták. Eddig 12 család részesült 10-10 q vágott tőzifában.
Mucsi László képviselı
Kellı odafigyeléssel azért elvégzik a munkát. Ezt a munkát folytatni kell. Fıleg az Izsáki
úton, az egyik legjáratosabb út mentén érdemes volna a tuskózást megkezdeni, hogy a
hivatalos útszélesség meglegyen.
A kerékpárút szélének tisztításánál kis árok keletkezett, valószínőleg a vízlecsorgás miatt
készült. Ez így balesetveszélyes, fel lehetne tölteni, például zúzott kıvel.
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Patkós Zsolt polgármester
A tuskózás meg fog történni, az út kialakítása szükséges. Három dőlıúton megtörtént a
középen lévı homokhát elsimítása, amely a hóeltakarítást akadályozhatta volna.
Zelei Béla munkavezetı
A kerékpárút szélének takarítása egyrészt a téli jegesedés miatt szükséges, hogy le tudjon
folyni a víz, másrészt pedig, hogy a gyomok ne tudjanak alákúszni az aszfaltnak. Az a kis
árok rövid idın belül el fog tőnni, betömıdik.
dr. Tóth Mária jegyzı
A Földhivatalnál a digitális földnyilvántartással a technikai feltétele adott annak, hogy
megnézzük, ott van-e a dőlıút tengelye, ahol mi gondoljuk.
Mucsi László képviselı
Az út mellett lévı nyárfákat önkormányzati felújításhoz fel lehetne használni, ha az
útszélesítés miatt szükséges lesz a kivágás.
Patkós Zsolt polgármester
Egyetértett.
Varga Ferencné képviselı
Köszönettel tartozik az önkormányzat Zelei Bélának, aki ezeket az embereket összefogja.
Zelei Béla megérkezett az ülésre.
Sokszor nem könnyő feladat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.
Zelei Béla távozott az ülésrıl.
NAPIREND
6. Tájékoztató az autóbusz menetrend egyeztetésekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
December 10-tıl módosul az autóbusz menetrend az elıterjesztés szerint.
Mucsi László képviselı
Szomorú, hogy nem tudjuk elérni a távolsági járat Szankra történı beközlekedtetését. Szank
zsáktelepülés jellege továbbra is marad. Fontos a diákoknak a Szegedre eljutás. Sok fiatalt
érint.
Varga Ferencné képviselı
A most életbe lépı menetrenden már nem lehet változtatni, de a következı menetrendi
egyeztetésre változtatást javasol, mert pénteken délután a gyerekek, akik a vonattal érkeznek
Kiskunmajsára 1615 -re, nem érik el a buszt, amely 1620 –kor indul a buszmegállóból.
Ugyanez a helyzet az esti vonattal is, amely Kiskunfélegyháza felıl 1915 –kor érkezik be, a
busz pedig itt van 19 órakor. Szerencsés lenne, ha a busz késıbb indulna. Nagyon sok szülı
megy be a gyerekekért a vasútállomáshoz. Vasárnap a visszautazásnál ugyancsak probléma
van, 1438-kor indul egy vonat, amelyre szintén úgy kell a gyerekeket bevinni.
Jó lenne, ha ideiglenes buszmegálló létesülne a vasútállomással szemben a vonattal érkezı
gyerekeknek.
Csertı István képviselı
Egyetért, ı is ezt akarta mondani.
A távolsági járat beközlekedtetésével a menetidı hosszabbodása szerinte csak három perc.
Már a buszmegálló is megvan a Magyar Zoltán utcán, bejön Szankra, megáll a
buszmegállónál aztán rákanyarodik a Bodoglár felé vezetı útra és már megy is tovább. Nem
kell több helyen megállnia, ez a kitérı három perc.
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Dr. Folberth György alpolgármester
Be kell ülni egyik, majd a másik buszba, meg kell mérni, hogy mennyi idıt vesz igénybe az út
Kiskunmajsáról Szankra, illetve Szankról Bodoglárra. Tapasztalatból tudja, hogy
Kiskunmajsán, ha kevés a fel- és leszállók száma, akkor nem várja meg a Szankról érkezı
buszt, és a szankiak lemaradnak róla.
Rácz Izabella képviselı
Pápai Volánnal kellene tárgyalni arról, hogy nézzék meg, mennyire hosszabbodik meg a
menetidı a beközlekedtetéssel, továbbra is próbálkozni kellene.
Patkós Zsolt polgármester
Folytatjuk a tárgyalásokat.
Dr. Folberth György alpolgármester
Télen biztosítani kell az utak járhatóságát. Ez a soltvadkerti úton biztosított, a majsai és a
bodoglári úton pedig voltak ezen a téren hiányosságok. Lehet, hogy ezt is kifogásolni fogják.
Zaka László képviselı
Nem mostani keltezéső az ügy, már korábban is próbálkoztunk. Számítani kell arra is, hogy
kifogást emelhetnek azzal kapcsolatban is, hogy a buszjáratok csak állami úton
közlekedhetnek. A bodoglári összekötı út pedig nem állami út. Nem tereli rá a forgalmat,
mert az út használatért nem fog fizetni. Az út tulajdonosától még hozzájárulást is kell
beszereznie. Nem egyszerő ez. Azt is nagyon nehezen sikerült elérni, hogy a móricgáti útra
kitegyék a táblát, hogy merre van Szank. Nem terelik rá a forgalmat önkormányzati vagy
vállalati útra.
Patkós Zsolt polgármester
Megpróbálunk újra tárgyalni az ügyben.
NAPIREND
7. Elıterjesztés ÁMK alapító okirat módosításáról
Elıadó: dr. Tóth Mária jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztést írásban mindenki megkapta, a Közösségi Ház, könyvtár, képtár tekintetében
tartalmaz változást.
Kérdés, vélemény nem volt, szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
114/2006.(XI.28.)ÖH.
ÁMK Alapító Okiratának módosításáról, a korábbi módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 37. § (5) bekezdése, 102. § (2) bekezdése valamint az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése alapján az Általános Mővelıdési Központ Alapító
Okiratát módosítja, és a következık szerint hagyja jóvá:
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ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Költségvetési szerv neve:
Általános Mővelıdési Központ
2. Költségvetési szerv székhelye: 6131 Szank, Béke u. 73.
3. Az intézmény alapító szerve:
Szank Községi Tanács, alapító okirat: 8/1982. (VII.30.) th.
6131 Szank, Béke u. 33. felülvizsgálás: 45/1992. (VI.24.)ÖH
4. Az intézmény fenntartója:
Szank Község Önkormányzata
5. A fenntartó székhelye:
6131 Szank, Béke u. 33.
6. Az intézmény felügyeleti szerve: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
6131 Szank, Béke u. 33.
7. Intézmény típusa:
Többcélú intézmény: Általános Mővelıdési Központ
8. Szakmai tekintetben önálló intézményegységek, tagintézmények, telephelyek:
8.1.Gy. Szabó Béla Általános Iskola
6131 Szank, Béke u. 73.
- évfolyamok száma: 8
- osztályok száma: 16
- felvehetı maximális tanulói létszám: 388 fı 3
- napközis csoportok száma: 5, felvehetı tanulói létszám: 138 fı (egység) 3
8.2. Napköziotthonos Óvoda
6131 Szank, Béke u. 27.
- csoportok szám: 4
- felvehetı maximális gyermek létszám: 100 fı
8.3. Közmővelıdési Központ
- Vörösmarty Mihály Mővelıdési Ház
6131 Szank, Rákóczi u. 22.
8.4. Közösségi Ház 6
- Könyvtár
6131 Szank, Béke u. 40/A.
- Gy. Szabó Béla Képtár
6131 Szank, Béke u. 40/A.
9. Állami feladatként ellátandó alaptevékenység:
9.1. Az óvodai és általános iskolai nevelés, oktatás feladatainak az ellátása.
9.2. Felzárkóztató oktatás (fejlesztı pedagógiai szolgáltatás1), integrált nevelés-oktatás2.
9.3. A gyermekek tanórán kívüli foglalkozásainak megszervezése.
9.4. A gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı intézményi étkeztetés biztosítása az
óvodásoknak és az általános iskola tanulóinak, az önkormányzati intézmények dolgozói
részére munkahelyi étkeztetés, szociális étkeztetés, vendéglátás biztosítása
(engedélyszám: 1413-8/2006. max: 450 fı részére) 5
9.5. Kulturális, mővészeti, közmővelıdési feladatok ellátása.
9.6. A nyilvános könyvtár iskolai könyvtári feladatokat is ellát. 4
10. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
- gazdálkodás megszervezésének módja szerint: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
- elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv
- vállalkozási tevékenységet nem folytat
11. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv vezetıje az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Szank Községi
Önkormányzat 11/1993. (XII.31.) ÖR. számú rendelete és az éves költségvetési
rendeletekben meghatározottak szerint köteles eljárni.
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12. A feladatellátást szolgáló vagyon:
12.1. Az ingatlanok korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak.
- iskolaépület, tornacsarnok
6131 Szank, Béke u. 73.
- óvodaépület
6131 Szank, Béke u. 27.
- közösségi ház épülete
6131 Szank, Béke u. 40/a.
- mővelıdési ház épülete
6131 Szank, Rákóczi u. 22.
- iskolai gyakorlókert
6131 Szank, Arany János u. 70.
12.2. Intézményi mőködéshez kapcsolódó forgalomképes vagyontárgyak:
- számítástechnikai és ügyviteli eszközök
- gépek, berendezések, felszerelések
- oktatástechnikai eszközök és felszerelések
12.3. Gy. Szabó Béla Képtárban elhelyezett és nyilvántartott hagyaték csak
kölcsönözhetı, korlátozottan forgalomképes vagyontárgy.
13. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Jogszabályban elıírt módon, pályázattal, határozott idıre szóló kinevezéssel.
1

106/2000. (IX.27.) ÖH számú határozat alapján módosítva
55/2002. (IX. 25.) ÖH számú határozat alapján módosítva
3
64/2003.(XI.18.) ÖH számú határozat alapján módosítva
4
2/2006.(I.31.) ÖH számú határozat alapján módosítva
5
79/2006.(VIII.23.) ÖH számú határozat alapján módosítva
6
.../2006.(………) ÖH számú határozat alapján módosítva
2

NAPIREND
8. Elıterjesztés ÁMK helyiségeinek használatára
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta.
Besesek Béla PB elnök
Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a határozat javasolt módosítását most
mindenki megkapta, amely pontosítás, törvényi elıírás, lényegi változást nem jelent. A
módosított határozatot a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság által
javasolt határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
115/2006.(XI.28.)ÖH.
ÁMK helyiségeinek használatáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - a szanki egyesületek,
alapítványok, egyházközségek és egyéb társadalmi szervezetek, önszervezıdı
csoportok részére - az Általános Mővelıdési Központ intézményén belül a Mővelıdési
Ház, Közösségi Ház helyiségeinek bérleti díját átvállalja.
2. Az ÁMK a bérbeadást követı 5 napon belül a Polgármesteri Hivatal nevére és címére
bérbeadásról szóló számlát megküldi az igénybevevı nevének mellékletben történı
feltüntetésével.
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3. A Polgármesteri Hivatal az ÁMK által benyújtott számla összegét az intézmény
bankszámlájára átutalja.
4. Az átvállalt bérleti díjak összege társadalmi szervezetek részére nyújtott közvetett
támogatásnak minısül, ezért 20 %-os mértékő ÁFA befizetése terheli. E kiadások
fedezetét a Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésében kell megtervezni.
Határidı: folyamatos
Felelıs: ÁMK igazgatója, jegyzı
NAPIREND
9. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ szakmai ellenırzése során feltárt hiányosságok
megszüntetésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Elıadó: Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez.
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte Kalmár Sándornét, hogy egészítse ki az elıterjesztést.
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vezetı
Az elıterjesztésben leírta, hogy augusztus 18-án volt ellenırzés az Alapszolgáltatási
Központnál. Az SZMSZ-ben sorrendi hibákat fedezett fel az ellenır, most ennek a
kijavítására kerül sor, valamint szervezeti ábrát írt elı, amely az 5. oldalon megtalálható. A
házirend az ellátott távolléte esetén fizetendı térítési díjról tartalmaz változást, szerepeltetni
kell benne az ellátottjogi képviselıt, és ki kellett venni a házirend megsértésének eseteit
(alkoholfogyasztás, dohányzás).
Patkós Zsolt polgármester
A szakmai ellenırzésrıl szóló jelentésben foglaltak kijavítására intézkedési terv készült,
amelyben a határidık már lejártak.
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vezetı
Az intézkedések megtörténtek a hiányosságok pótlására.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
116/2006.(XI.28.)ÖH.
Alapszolgáltatási Központ dokumentumainak jóváhagyásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı- testülete – a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés c) pontja alapján – az
Alapszolgáltatási Központ dokumentumait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- A 2006. március 29-én elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatot hatályon kívül
helyezi és az elıterjesztés szerinti SZMSZ-t jóváhagyja.
- A házirendet az elıterjesztés szerinti módosításokkal jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kalmár Sándorné megbízott intézményvezetı
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Ezután a polgármester szünetet rendelt el. Majd a képviselı-testület úgy döntött, hogy térjen
vissza az 1. napirendre, hogy a késıbb érkezı Timár Zsolt esküt tehessen.
NAPIREND
1. Önkormányzati bizottsági tag eskütétele
Esküvevı: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Megkérte a jelenlévıket, hogy az eskütételhez álljanak fel és Timár Zsolt bizottsági tagot,
hogy mondja utána az eskü szövegét.
Timár Zsolt az alábbi szövegő esküt tette le:
„Én …………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hő
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati
titkot megırzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Szank javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen!”
NAPIREND
10. Elıterjesztés önkormányzati ingatlanok hasznosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztést írásban mindenki megkapta.
A volt gyógyszertár üzlethelyisége és a volt húsbolt tekintetében javasolja, hogy próbáljuk
meg a bérbeadást. Javasolja a bérbeadás meghirdetését. Van engedélyes terv a Rákóczi u. 21.
szám alatti volt patika felújítására, benne orvosi rendelı kialakítására, parkoló építésére. A
faluközpont felújítására lehet majd pályázni, abba beleférhet. Szakorvosi ellátásnak lehetne
helyet biztosítani ott. Ezért bérbeadását 1 évre javasolja.
A határozat-tervezetben a bizottsági ülésen módosítást javasolt, a 2. bekezdés végén az
„aláírására” szó helyett „elıkészítése” szó szerepeljen.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, a módosítással egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a módosított határozattervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
117/2006.(XI.28.)ÖH.
Önkormányzati ingatlanok hasznosításáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - üzletek mőködéséhez - bérbe adja
az alábbi ingatlanait:
- Szank, Arany János utca 23/A. szám alatt lévı (volt húsbolt) épülete
- Szank, Rákóczi u. 21. szám alatt lévı épület üzlethelyiségei
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
bérleti szerzıdések elıkészítésére.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester
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NAPIREND
11. Elıterjesztés önkormányzati lakásbérleti jogviszonyról lemondás esetén lelépési díj
fizetésérıl szóló önkormányzati határozat kiegészítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztésben javasolta, hogy 5 évet meghaladó önkormányzati lakásbérleti jogviszony
esetén álljon fent a jogosultság, valamint azt is javasolta, hogy csak egy alkalommal lehessen
lelépési díjat igénybe venni.
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
118/2006.(XI.28.)ÖH.
93/2003.(XII.3.) ÖH. számú határozat
módosításáról egységes szerkezetben
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati lakásbérleti
jogviszonyról lemondás esetén az alábbi lelépési díjakat állapítja meg:
- komfortos lakás esetén:
5.000,- Ft/m2
- komfortost nélküli lakás esetén: 2.500,- Ft/m2
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a lelépési díj kifizetésének feltételeit az
alábbiak szerint határozza meg:
2.1. Szanki intézménynél töltött 5 évet meghaladó közalkalmazotti, köztisztviselıi
jogviszony, 5 évet meghaladó önkormányzati lakásbérleti jogviszony, vagy ennél
rövidebb jogviszony esetén akkor is, ha a bérlı Szankon saját lakásba (bérleménybe)
költözik.
2.2. Lelépési díj kizárólag egy esetben fizethetı ki. A közalkalmazottnak, köztisztviselınek az
önkormányzati lakásra vonatkozó igényjogosultsága a továbbiakban megszőnik.
2.3.
Lelépési díj csak a bérlı részére fizethetı, bérlıtárs és egyéb hozzátartozó részére nem
(pld.: nem fizethetı lelépési díj a bérlı halála esetén sem).
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert e
határozatban foglaltak végrehajtására.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
12. Elıterjesztés Szank Közbiztonságáért Alapítvány Polgárırség támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Polgárırség ebben az évben 130 ezer forint támogatást kapott az önkormányzattól.
Októberben szembesült azzal, hogy a pénzük elfogyott, amikor bejelentés érkezett, hogy a
piactéren rongálják az asztalokat, valamint az ünnepség elıtt a Pongrátz Gergely téren
kihelyezett követ szerette volna ha az ünnepségig ıriznék, szólt a Polgárırségnek, és akkor
tudta meg, hogy nincs pénzük benzinre, saját zsebbıl oldják meg. A tanyagondnoki fórumon
is elhangzott, hogy szükség van a Polgárırség aktív jelenlétére. Kéri a Polgárırség 25 ezer
forintos támogatását, amelyet üzemanyagra használnak fel.
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Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, a határozat-tervezetet egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Varga Ferencné képviselı
Köszönetet mondott a Polgárırségnek, mert az óvodás és iskolás bál alkalmával minden
évben felügyelnek a biztonságra.
Több kérdés, vélemény nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
119/2006.(XI.28.)ÖH.
Szank Közbiztonságáért Alapítvány Polgárırség támogatása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Közbiztonságáért Alapítvány
Szanki Polgárırségnek 25.000,-Ft vissza nem térítendı támogatást nyújt a társadalmi
szervezetek támogatása tartaléka terhére. A támogatás felhasználásáról az ÁHT 79. § szerinti
kötelezettségnek eleget téve kell elszámolni.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
13. Elıterjesztés Zaka László részére háromhavi illetményének kifizetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László bejelentette személyes érintettségét és elhagyta az üléstermet, a jelenlévı
képviselık száma 8 fı.
Patkós Zsolt polgármester
Polgármesterként látja azt, hogy rettentı sok dolga van a polgármesternek, ha nincs, akkor
talál magának. A falu, amelyet az elmúlt 26 év alatt vezetett Zaka László elıször
tanácselnökként, majd polgármesterként, nem mondható, hogy nem fejlıdött volna,
nagyberuházások voltak. Van, aki számára természetes, hogy ezek a fejlesztések megvannak,
de ez a polgármester részérıl munkával járt. A polgármester egyedül nem tudja elvégezni a
feladatot, a képviselı-testület támogatására szüksége van, éppen ezért a törvényben elıírt
háromhavi végkielégítés után erkölcsi kötelessége elıterjeszteni, hogy van lehetıség további
háromhavi illetményt adni a leköszönı polgármesternek. Más településeken különbözı a
gyakorlat. Van, akinek már elıre megszavazta a választások elıtt a képviselı-testület, van, aki
utólag kapta meg és van, aki nem kapott. Jelenleg a költségvetés a többletbevételek terhére
elbírja a háromhavi illetmény finanszírozását is. Ha a testület nem kívánja a háromhavi
illetményt megadni, lehetıség van egy vagy kéthavi illetmény megállapítására is.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, ketten maradtak a szavazásra. A bizottság nem
támogatta az elıterjesztést. Nehéz, kellemetlen döntés. Annyi plusz kiadást felvállalt a testület
a többletbevételek terhére, hogy ezt már ne vállalja fel. Még nem ismerjük a költségvetés
helyzetét, bár polgármester úr azt mondja, hogy nem rossz, de bizonytalanságban ne kötelezze
el magát a testület ilyen kiadásra. Ezt nem úgy kell felfogni, hogy leminısíti a testület a
tevékenységét, munkájáért az évek során folyamatosan kapott a polgármester úr anyagi
elismerést is - kritikát is, ha arról volt szó - , megkapta a törvény szerint járó végkielégítést.
Nem támogatja az elıterjesztést és a Pénzügyi Bizottságból ketten nem támogatják az
elıterjesztést.
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Rácz Izabella képviselı
Ellentétben a bizottság véleményével, úgy gondolja, hogy 26 évi munka megérdemel ennyit.
Zaka László részére háromhavi illetményének kifizetését javasolja, hogy támogassa a testület.
Patkós Zsolt polgármester
Elıterjesztést tett arra is, ha nem az írásbeli elıterjesztés szerinti háromhavi mértékben kíván
a testület juttatást megállapítani, akkor arra is van lehetıség. Viszonylag új képviselıtestülettel nem olyan megítélni a polgármester munkáját, mint akikkel végigvitte az elmúlt
négy évet. Fontos lenne konszenzusra jutni.
Több hozzászólás, vélemény nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A képviselı-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással nem hozott
döntést.
Csertı István képviselı
Nincs elfogadva és elutasítva sem, nincs döntés.
NAPIREND
14. Elıterjesztés a 2006. évi nyertes önkormányzati pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Van egy 1999-es önkormányzati határozat, amely arról szól, ha pályázatot írnak, és a
pályázatok sikeresek, akkor a pályázatírók munkáját az önkormányzat anyagilag elismeri. Ez
alapján készült el az elıterjesztés, és az elsı határozat-tervezet, valamint ez a határozat az
alapja a második, a nyertes területfejlesztési pályázatról szóló határozat-tervezetnek is.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, mind a két határozatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja. Az elıterjesztés alapja önkormányzati határozat, most ne változtassunk
ezen, eddig is így történt. A bizottság kérése, hogy a következı ülésen elı kell terjeszteni és
tárgyaljon róla a képviselı-testület.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elsı határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
120/2006.(XI.28.)ÖH.
2006. évi nyertes pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 9/1999.(II.15.) ÖH. számú határozata
alapján - a költségvetés bevételi többlete terhére - 2006. évi nyertes pályázatok íróinak anyagi
elismeréseként bruttó 220.500,- Ft kifizetését rendeli el az alábbiak szerint:
Zaka László részére
150.000,- Ft
dr. Tóth Mária részére
60.500,- Ft
Cserényi Lajosné részére
5.000,- Ft
Szabó-Mikor Éva részére
5.000,- Ft
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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Polgármester szavazásra tette fel a nyertes területfejlesztési pályázatok íróinak anyagi
elismerését.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
121/2006.(XI.28.)ÖH.
2006. évi nyertes területfejlesztési pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz benyújtott 2006. évi nyertes pályázat íróinak anyagi elismeréseként bruttó
150.000,- Ft kifizetését rendeli el a költségvetés bevételi többlete terhére az alábbiak szerint:
Zaka László részére
Szakács Ottó részére

20.000,- Ft
130.000,- Ft

Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Visszatért az ülésterembe Zaka László képviselı, a jelenlévı képviselık száma 9 fı.
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta Zaka Lászlót arról, hogy a képviselı-testület a háromhavi illetmény kifizetésérıl
3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással nem hozott döntést. Nem utasította
el, de nem is támogatta.
Zaka László képviselı
Továbbra is minden igyekezetemmel Szank javát szolgálom.
Patkós Zsolt polgármester
A nyertes pályázatok anyagi elismerésérıl szóló határozatokat a képviselı-testület az
elıterjesztés szerint elfogadta.
NAPIREND
15. Elıterjesztés Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történı belépésrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Javasolja a TÖOSZ tagságot, amelynek 1200 tagja van. Olyan érdekképviseleti szervezet,
amelyet nem a Kormány hozott létre, az alulról építkezés tekintetében fontos szerv,
információkat szolgáltat. Önkormányzatunk korábban belépett a KÖSZ-be (Községi
Önkormányzatok Szövetségébe), ahol csak és kizárólag kisebbségi érdekek mentén történik a
politizálás. A TÖOSZ-ban sokkal szélesebb körő érdekérvényesítésre van lehetıség.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, polgármester úrral egyetértésben
egyhangú szavazással támogatja az önkormányzat TÖOSZ-ba történı belépését.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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122/2006.(XI.28.)ÖH.
Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségébe történı belépésrıl
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete belép a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségébe. A TÖOSZ-ban az önkormányzatot a
polgármester képviseli.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a TÖOSZ tagsági díj befizetését
vállalja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A napirendek végére érkeztünk, mivel rendkívüli ülésrıl van szó, nincs egyéb kérdés.
Jegyzı asszony kért lehetıséget, hogy a napirendek végén bejelentést tegyen.
dr. Tóth Mária jegyzı
Bejelentette, hogy november 15-én benyújtotta pályázatát Kiskunmajsa város jegyzıi
állásának elnyerése érdekében. Az eljárás nagyon gyorsan zajlik, december 13-án fogja a
képviselı-testület a jegyzıt kinevezni. Ha bizalmat kap, akkor kistérségi körzetközponti
jegyzıként úgy gondolja, hogy Szank pozícióját megerısítheti a kistérségben. Úgy gondolja,
kötelessége a képviselı-testületnek ezt bejelentenie. Ambícióinak engedett, amikor beadta a
jegyzıi pályázatot.
A képviselık megköszönték a tájékoztatást.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 20 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Csertı István
jkv. hitelesítı

dr. Tóth Mária
jegyzı

Varga Ferencné
jkv. hitelesítı
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TÁJÉKOZTATÓ
a CATEL KFT. fejlesztési terveirıl

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselı Testület!
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a CATEL Kft. nevében a szanki
kábeltelevízió rendszer fejlesztési terveirıl, elképzeléseirıl.
A fejlesztésekbıl, ami már megvalósult az a Kiskunmajsa – Szank közötti optikai
összeköttetés, amely révén már most sokkal nagyobb mősorkínálatot tudunk biztosítani
ügyfeleink részére. Természetesen ügyfeleink döntik el, hogy mely mősorcsomagot kívánják
igénybe venni.
2007-ben át kívánjuk építeni a település kábelhálózatát az elektromos oszlophálózatra. Ez azt
jelenti, hogy minden utcában egyenlı feltételekkel lehet majd igénybe venni a szolgáltatást.
Ez az átépítés a település 80 %-át érinti 2007-ben.
Az építéssel párhuzamosan folyamatosan kapcsoljuk be az új igénylıket, akiknek már a
kábeltelevízió szolgáltatás mellett kábelmodemes szélessávú internet hozzáférést és
telefonvonalat is tudunk biztosítani.
A szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk megtalálhatók az interneten a www.catel.hu
weboldalon.
Saját stúdiót is mőködtetünk, amely révén a település lakói (Kiskunmajsa, Szank és
Jászszentlászló) tájékoztatást kapnak minden közéletet érintı eseményekrıl, rendezvényekrıl.
Az elmúlt idıszakban (kb.: 2-3 hónap) rendszeresen kapunk meghívókat a szanki
rendezvényekre, amelyek publikálásával úgy gondoljuk, hogy Szank nagyobb lehetıséget kap
a kistérségi integrálódásban.
A tájékoztatóban felsoroltak megvalósításával reméljük növelni tudjuk a szanki polgárok
komfort érzetét és szolgáltatásaink mindenki megelégedésére szolgál.
Amennyiben társaságunk felé még kérdés merül fel, szívesen állunk rendelkezésükre.
Kiskunmajsa, 2006. november 23.

Holik János
ügyvezetı ig.
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Elıterjesztés
a CATEL Kft. árajánlatára

Tisztelt Képviselı-testület!
A helyi önkormányzáshoz való jog a község választópolgárainak a közösségét megilleti. A
helyi közügyek intézésére létrehozott helyi önkormányzat fı kötelessége kifejezni és érvényre
juttatni, megvalósítani a közösség akaratát, a helyi közakaratot. A helyi önkormányzat olyan
módon juttatja érvényre a népfelség elvét, hogy nem egyes csoportok, rétegek, részterületek,
hanem a közösség akaratát érvényesíti. Feltétele, módja e követelmények érvényesítésének a
demokratikus választás, a demokratikus mőködés, a széles körő nyilvánosság.
A képviselı-testület ülése nyilvános. Az Ötv.-nek ez a rendelkezése fıszabályként kimondja a
nyilvánosság elvét, vagyis meghatározza, hogy a képviselı-testület ülése általában nyilvános.
Ez a demokratikus önkormányzati mőködés egyik törvényi garanciája, amely abból ered,
hogy az önkormányzás joga a választópolgárok közösségét illeti meg. A választópolgároknak
ebbıl eredıen joguk van arra, hogy figyelemmel kísérjék a képviselı-testület tevékenységét,
mőködését. Ez történhet a helyi lapok, helyi televízió tudósítása révén, de lehetıséget biztosít
az állampolgároknak arra is, hogy megjelenjenek a testület ülésén, részt vegyenek azon.
Az ülés nyilvánossága nemcsak azt jelenti, hogy a választópolgárok részt vehetnek az ülésen,
hanem ebbıl eredıen a képviselı-testületi ülés elıterjesztésébe és ülésének a jegyzıkönyvébe
is betekinthetnek.
A demokratikus mőködés, a nyilvánosság érdekében a nyílt képviselı-testületi ülések
jegyzıkönyvei és annak mellékletei (önkormányzati rendeletek, költségvetés) a könyvtárban
nyitvatartási idıben megtekinthetık. A helyi televízió a képviselı-testület döntéseinek széles
körő ismertetésében nagy szerepet tölthet be. Szank kulturális és politikai életében a CATEL
TV jelenléte szélesíti az együttmőködést. A kistérségi hálózat bıvítéssel kiszélesedik az
információ áramlás lehetısége.
A hálózatba be nem kapcsolt választópolgárok is megnézhetik a felvételt. A testületi ülésen
elhangzottakat a CATEL TV DVD-n megküldi a könyvtárba. Ezek a DVD-k a könyvtárból
ingyenesen kikölcsönözhetık. Ezt a lehetıséget már többen igénybe is vették. A jegyzıkönyv
elkészítéséhez is hanganyagot kapunk.
A CATEL Kft. ügyvezetı igazgatója Holik János árajánlatot küldött a képviselı-testület
részére, amelyben 2 alternatívában tesz javaslatot a vállalási díjra.
Javaslom, hogy a 2. pontban megfogalmazottakat támogassa a képviselı-testület. Az éves
nettó összeg 6 ülést tartalmaz. Javaslom a szerzıdés kiegészítését azzal, hogy amennyiben
több esetben kell ülést tartanunk, úgy a CATEL azon ingyenesen vegyen részt, és közvetítse
azokat.
Kérem elıterjesztésem megvitatását, és annak elfogadását.
S z a n k, 2006. november 21.

Patkós Zsolt
polgármester
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........./2006.(…….) ÖH. sz. hat.
Helyi televízió mősor élı adásának
közvetésérıl

H A T Á R O Z A T-TERVEZET

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 4 éves szerzıdést köt a CATEL
Kft-vel az alábbi feltételekkel:
- elsı évre nettó 900.000,- Ft
- második évre nettó 900.000,- Ft + a KSH által közzétett inflációs ráta
- harmadik évre a második évben számlázott nettó összeg + KSH által közzétett
inflációs ráta
- negyedik évre a harmadik évben számlázott nettó összeg + KSH által közzétett
inflációs ráta
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a CATEL Kft. árajánlatát azzal
egészíti ki, hogy amennyiben évente hat ülésnél több esetben lesz testületi ülés a
CATEL TV ingyenesen vesz részt és közvetíti az ülést.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szerzıdés aláírásával
felhatalmazza a polgármestert.
Határidı: 2006. december 31.
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester
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ELİTERJESZTÉS
háziorvosok minıségi munkavégzésének javítására

Tisztelt Képviselı-testület!
Szank községi Önkormányzat a háziorvosi szolgálat területi ellátására szerzıdést kötött a
MEDI-FOL Bt-vel és a Nárai és Társa Bt-vel, valamint a fogászati ellátás területvállalására
Dr. Váraljai Györggyel. Munkájukat a szerzıdésben foglaltak szerint látják el. Az orvosi
ellátás színvonalának megtartása és emelése érdekében az alábbi javaslatot teszem:
Önkormányzatunk az érvényes mőködési engedéllyel rendelkezı orvosok részére orvosonként
maximum 1.000.000 Ft értékben orvosi eszközöket szerez be. A megvásárolt tárgyi eszközök
az önkormányzat tulajdonába kerülnek, az orvosok részére pedig üzemeltetésre adjuk át. Az
átadott eszközöket a tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti nullára íródásáig kell az
orvosoknak üzemeltetnie. Az eszközök a nullára íródás után az önkormányzattal
megállapodott vételáron az orvosok tulajdonába kerülnek.
Az 1.000.000 Ft eszközbeszerzés forrásának biztosítása az alábbiak szerint történik. Az
önkormányzat a beszerzésekhez az eszközök bruttó vételárának 50%-ig, de orvosonként
maximum 500.000 Ft keretösszegig a bevételi többletek terhére forrást biztosít. Ez abban az
esetben történik, ha a vállalkozó orvos a beszerzésre kerülı eszköz árának másik felét saját
forrásból finanszírozza. Ennek módja, hogy a tervezett beszerzés elıtt az orvos az eszköz
árának 50%-át az önkormányzat bankszámlaszámára befizeti. Az így vásárolt orvosi eszközök
által a háziorvosok és a fogorvos a területi ellátást magasabb színvonalon tudják biztosítani. A
beszerzések 2006. december 1-jétıl 2009. november 30-ig valósulhatnak meg abban az
esetben, ha az orvos az önkormányzattal orvosi eszköz beszerzésre vonatkozó árajánlat
becsatolása mellett megállapodást köt. Ezzel a lehetıséggel a megadott idıszakon belül
elızetes bejelentés alapján bármikor élhetnek az orvosok.
Kérem a Tisztelt Képviselıtestületet, hogy az orvosi ellátás színvonalának megtartása, illetve
emelése érdekében támogassa elıterjesztésemet.

Szank, 2006. november 20.

Patkós Zsolt
polgármester
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………./2006.(………) ÖH. sz. hat.
Orvosok eszközbeszerzése
HATÁROZAT - TERVEZET
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank község területén érvényes
mőködési engedéllyel rendelkezı orvosok részére - a betegellátás színvonalának megtartása,
javítása érdekében – 2006. december 1-tıl 2009. november 30.-ig terjedı idıszakban
eszközöket szerez be orvosonként maximum 1.000.000 Ft összegben. Az önkormányzat a
beszerzésekhez az eszközök bruttó vételárának 50%-ig, de orvosonként maximum 500.000 Ft
keretösszegig a bevételi többletek terhére forrást biztosít, az alábbiak szerint:
-

Az orvos a beszerzésre kerülı eszköz árának 50%-át saját forrásból finanszírozza.
Az orvos az önkormányzattal megállapodást köt az eszköz beszerzésre vonatkozóan
A megvásárolt orvosi eszköz az önkormányzat tulajdona, az orvos részére
üzemeltetésre kerül átadásra.
Az orvosnak a megvásárolt orvosi eszközt a tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti
nullára íródásáig üzemeltetésben kell tartania.
Az eszközök a nullára íródás után az önkormányzattal megállapodott vételáron az
orvosok tulajdonába kerülnek.

Határiıdı: folyamatos
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester
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Tájékoztató
a közmunka programban dolgozók által elvégzett
kül- és belterületi karbantartási-fenntartási munkákról

Tisztelt Képviselı-testület!
Önkormányzatunk a közmunka-program keretében 2006. szeptember 18-tól 10 fıt igényelt
közmunka végzéséhez. 2006. szeptember 28-tól 11 fı közmunkás, 2006. október 2-tıl 14 fı,
október 4-tıl 15 fı, október 11-tıl 16 fı, október 30-tól 17 fı, november 1-tıl már 20 fı végzi
a közmunkát. Munkavégzésüket Zelei Béla munkavezetı irányítja és felügyeli.
A közmunkások az alábbi munkákat végezték el:
- központi park locsolása, gyomlálása,
- Béke utcai fák kapálása, falevél takarítása,
- kerékpár út szélének megtisztítása,
- általános iskola elıtti park fáinak, virágainak kapálása, gyomlálása, gyepes
területen főnyírás, gereblyézés,
- sportpálya főnyírása, gereblyézése, locsolása,
- sportpálya elıtti vízelvezetı árok kitisztítása,
- Szank, Halasi utca vízelvezetı árok tisztítása,
- vízvezetı árok út szélének főnyírása,
- belterületi utcák útszéleinek tisztítása, gereblyézése,
- Béke utcai virágok gyomlálása, locsolása,
- Rákóczi utcai virágok gyomlálása, locsolása,
- Petıfi és Arany János utcákban útszélek tisztítása, gereblyézése, parlagfő mentesítése,
vízelvezetı árkok tisztítása, ezekben az utcákban lakatlan ingatlanok elıtti közterület
takarítása,
- Szank belterületi közterületek fáinak kényszer nyesése, gallyak elszállítása, fák
nyesése utáni közterület takarítása,
- Gy. Szabó és Küküllı utcákban vízelvezetı árok takarítása, ezekben az utcákban a
lakatlan ingatlanok elıtti közterületek parlagfő mentesítése,
- Szank-Jászszentlászló összekötı út Szank helység jelzıtábla utáni 2 km-es útszakasz
mindkét oldalának kaszálása, bozót irtása, takarítása,
- Szank, Izsáki út külterületi dőlıút melletti bozót irtása, fák gallyazása, gallyak
elszállítása, megsemmisítése.
- Szank, Kisasszonydőlı vízelvezetı árkok tisztítása
A dülıutak tisztításából származó fákat a szociálisan rászorult családoknak juttatjuk,
támaszkodva a szociális ügyintézık véleményére. Eddig 12 család részesült 10-10 mázsa
vágott tőzifa támogatásban.
S z a n k, 2006. november 20.

Patkós Zsolt
polgármester
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Tájékoztató
az autóbusz menetrend egyeztetésekrıl
Tisztelt Képviselı-testület!
A Kecskeméti KUNSÁG VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. megkereste önkormányzatunkat, hogy a
2006. december 10-tıl bevezetésre kerülı új menetrenddel kapcsolatos módosító javaslataikhoz
észrevételeinket tegyük meg.
A VOLÁN által megküldött javaslatokat áttekintettem, és azokra a lakossági igényeket figyelembe
véve tettem meg észrevételeimet.
A Szank-Kiskunmajsa közötti vonalszakaszon Szank, Benzinkúttól a reggeli járatot 5,45 óra helyett
5,35 órai indulással tervezték. A Szankról Kiskunmajsára bejáró dolgozók a VOLÁN által 10 perccel
korábban tervezett indulással sem tudnak a 6 órai munkakezdésre beérni. Kértem, hogy ezt a járatot
Szank, Benzinkúttól 5,30 órakor indítsák.
A VOLÁN Zrt. vezetése javaslatomat figyelembe vette. Az 5,35 órakor induló járatot 20 perccel
korábban közlekedtetik (5,25 órakor), hogy az AGRIKON-hoz járó dolgozók kedvezıbb beérkezését
elısegítsék.
A Kiskunfélegyházáról 18,15 órakor induló, majd Szank Benzinkúttól-Kiskunmajsa irányába 19,10
órakor induló szombat esti járatot kihasználtság hiánya miatt el akarták törölni. E járat megszüntetését
nem támogattam, bár kihasználtsága alacsony, azonban azoknak a szanki polgároknak, akik e járatot
rendszeresen használják, az egyetlen közlekedési lehetıségük Kiskunmajsára.
Kérésemet támogatták, és szombati napokon továbbra is fenntartják e járatokat, folyamatos
utasforgalmi felmérés mellett. Korlátozásukról a forgalmi adatok ismeretében a késıbbiekben
döntenek.
A menetrendben még annyi változás lesz, hogy Kiskunhalas irányából Szankra, majd vissza Szank
Benzinkúttól Kiskunfélegyháza irányába közlekedı délelıtti járat 20 perccel késıbb közlekedik.
Szank Benzinkúttól 9,50 óra helyett 10,10 órakor indul.
Idıközben a kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal kérte az esti járat Bodoglár irányába történı
beközlekedtetését. A Szank Benzinkúttól munkanapokon 19,10 órakor induló járat a bodoglári
élelmiszer boltnál 19.17 órakor fordul vissza Szank irányába, és Szank központi megállóhelyrıl 19,22
órakor indul Kiskunmajsa irányába. A VOLÁN két hónapos próbajelleggel meghirdette a kérést.
Véglegesítésére, vagy visszaállítására a türelmi idıt követıen kerül sor.
A Szeged-Pápa, Pápa-Szeged közötti járatok útvonalának módosításával kapcsolatban megkerestem a
TISZA VOLÁN igazgatóját. Kérésemet azzal indokoltam, hogy Szankról sokan igénybe veszik a
Szeged-Pápa között közlekedı járatokat. E járatok útvonala nem érinti községünket, ezért az itt
lakóknak elıször be kell utazni Kiskunmajsára, vagy Bodoglárra, hogy e járatokat igénybe vehessék.
Módosítási javaslatomra a BAKONY VOLÁN Zrt. forgalmi igazgatója adott tájékoztatást. A távolsági
autóbusz járatokon utazók gyors eljutását tartják szem elıtt. A járat Szankra történı betérítése a
menetidı 15-20 perces növekedését eredményezné. A Szankról Szegedre munkába és iskolába történı
eljutás a KUNSÁG ÉS TISZA VOLÁN feladatkörébe tartozik. A Szeged-Pápa viszonylatú járatokkal
Dunaföldvár-Veszprém-Pápa irányába az eljutás munkanapokon jelenleg is megoldott Szankról,
Kiskunmajsán történı átszállással, minimális várakozási idıvel.
A távolsági járat Szankra történı betérítését a fenti okok miatt nem tervezik.

Szank, 2006. november 23.
Patkós Zsolt
polgármester
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Elıterjesztés
Az ÁMK helyiségeinek használatára
Tisztelt Képviselı-testület!
Az ÁMK helyiségeinek használatáért a bérlı 1.000,- Ft/óra díjat fizet. Az intézmény
vállalkozási tevékenységet nem folytathat, a helyiséghasználati díj csak a rezsit tartalmazza. A
helyiséghasználati díjból plusz bevétele az intézménynek nem származik. Az eddigi gyakorlat
szerint minden igénybevevı megfizette az ÁMK-nak a helyiséghasználati díjat. Az ÁMK
igazgatója által megküldött két évi kimutatásból megállapítottam, hogy az igénybevevık
között egyházak, szanki társadalmi szervezetek is szerepelnek.
Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény értelmében magánszemélyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezetei által létrehozott társadalmi szervezetek, valamint civil szervezetek az
ÁMK részintézményeinek helyiségeit ingyenesen vehessék igénybe. E szabályozás kizárólag
a településen mőködı szanki telephellyel bejegyzett egyesületekre, alapítványokra, a szanki
egyházközségekre és egyéb társadalmi szervezetekre vonatkozna.
Az ÁMK – a fent felsorolt helyiséghasználatok esetében – az önkormányzat részére megküldi
a számlát az igénybevevı nevének feltüntetésével. Az intézménynek bevétel kiesése emiatt
nem származna.
Az átvállalt bérleti díjak összege társadalmi szervezetek részére nyújtott közvetett
támogatásnak minısül, ezért utána 20 % mértékő ÁFA-t meg kell fizetnünk. E kiadások
fedezetét a Hivatal 2007. évi költségvetésében tervezni kell.
Kérem elıterjesztésem megvitatását és elfogadását.
S z a n k, 2006. november 14.
Patkós Zsolt
Polgármester
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……/2006.(……..) ÖH. hat.
ÁMK helyiségeinek használatáról
H A T Á R O Z A T –TERVEZET
5. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - a szanki egyesületek,
alapítványok, egyházközségek és egyéb társadalmi szervezetek, önszervezıdı
csoportok részére - az Általános Mővelıdési Központ intézményén belül a Mővelıdési
Ház, Közösségi Ház helyiségeinek bérleti díját átvállalja.
6. Az ÁMK a bérbeadást követı 5 napon belül a Polgármesteri Hivatal nevére és címére
bérbeadásról szóló számlát megküldi az igénybevevı nevének mellékletben történı
feltüntetésével.
7. A Polgármesteri Hivatal az ÁMK által benyújtott számla összegét az intézmény
bankszámlájára átutalja.
8. Az átvállalt bérleti díjak összege társadalmi szervezetek részére nyújtott közvetett
támogatásnak minısül, ezért 20 %-os mértékő ÁFA befizetése terheli. E kiadások
fedezetét a Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésében kell megtervezni.
Határidı: folyamatos
Felelıs: ÁMK igazgatója, jegyzı
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Elıterjesztés
Alapszolgáltatási Központ dokumentumainak
módosításáról
Tisztelt Képviselı-testület !

A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2006. augusztus 18.
án szakmai ellenırzést tartott az Alapszolgáltatási Központ telephelyein mőködı szociális
ellátásoknál. Az ellenırzés során vizsgálta, hogy a fenntartó az intézményt a mőködési
engedélyben, és a 188/1999. (XII. 16. ) Kormányrendeletben, valamint a külön jogszabályban
foglaltaknak megfelelıen mőködteti-e, így különösen azt, hogy az
- Egyszeri hozzájárulásnak a Szociális Tv.117/B.§-ában meghatározott mértékő
elkülönítésére, felhasználására, és a térítési díjakra vonatkozó kötelezettségét teljesíti-e?
- Belsı szabályzatokat szakszerően elkészítették-e?
- Szolgáltatás szakmai követelményei érvényesülnek -e?
- Bentlakásos intézmény esetében a tartós elhelyezést megelızı elıgondozási feladatoknak
eleget tettünk -e?
Az ellenırzés összegzı megállapításai szerint: az intézményben az ellátottak ellátása
megfelelı színvonalon történik, annak ellenére, hogy további szakdolgozók alkalmazása
szükséges. A jövıben kiemelt hangsúlyt kell fordítani az idısek otthona ellátottjainak
mentálhigiénés ellátására, foglalkoztatására.
A jogszerő mőködés érdekében azonban gondoskodni kell
- Az intézmény alapdokumentációjának aktualizálásáról, a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról valamint a házirendrıl.
SZMSZ: Az 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet 2006. április 22-tıl meghatározza a Szervezeti és
Mőködési Szabályzat tartalmi elemeit. A most érvényben lévı szabályzat is tartalmazta ezeket
az elemeket de nem a rendelet szerinti sorrendbe ezért az ellenırzı szerv kérte az
átdolgozását. Új elemként került a szabályzatba a szervezeti ábra (a szabályzat 5. oldalán
található).Mivel érvényes mőködési engedélyünk csak 2006 júlus 1-tıl van mert az új
szolgáltatásként belépı tanyagondnoki szolgálatra és az integrált intézmény megnevezéshez
új mőködési engedély kiadását kellett kérni ezért az ellenırzéskor még az SzMSz
átdolgozására nem került sor.
Házirend: módosult a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993.(II.17.) Kormányrendelet a távollét idején fizetendı térítési díj mértékérıl. A rendelet
28.§(1) bekezdése szerint: „A nem lakóotthoni ellátásban részesülı személy a két hónapot
meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20%- át fizeti. A
távolléti napok naptári éves szinten összesíthetık. Nem minısül távollétnek a rendszeres
hétvégi távollét.
(2) A nem lakóotthoni ellátásban részesülı két hónapot meghaladó távolléte idejére
a) egészségügyi intézményben történı kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési
díj 40%- át,
b) egyéb estekben a személyi térítési díj 60%- át fizeti.” ( korábban hatályos jogszabályhely
szerinti 20% és 50% helyett. Ez a szabályozás került a házirend 3. oldalán a 6. pontjába. Az
ellenırzı szerv célszerőnek tartotta még, hogy a házirend súlyos megsértésének eseteit egy
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pontba összegyőjtve lehessen olvasni ez a 5. oldal 11. pontjába került felsorolásra.
Célszerőségi megállapítás még az Ellátottjogi Képviselı nevének, címének, elérhetıségének
házirendben való szerepeltetése ez a 7. oldalon található. Azonban ezt az információt a lakók
az intézmény faliújságján kifüggesztve láthatják és ez az ellenırzéskor is így volt.

Ezen változtatások megtárgyalásával kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, fogadja el az
intézmény dokumentumainak módosítását.

Szank, 2006. november 23.

Tisztelettel:

Kalmár Sándorné
megbízott intézményvezetı

……………/2006.(…………..) ÖH sz. határozat
Alapszolgáltatási Központ dokumentumainak jóváhagyásáról.
HATÁROZAT- TERVEZET
Szank Községi Önkormányzat Képviselı- testülete – a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés c) pontja alapján – az
Alapszolgáltatási Központ dokumentumait az alábbiak szerint hagyta jóvá:
- A 2006. márc. 29-én elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatot hatályon kívül
helyezi és az elıterjesztés szerinti SZMSZ-t jóváhagyja.
- A házirendet az elıterjesztés szerinti módosításokkal jóváhagyja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Kalmár Sándorné megbízott intézményvezetı
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Intézkedési terv
Bács- Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által a Szank
Község Önkormányzatának fenntartásában mőködı Alapszolgáltatási Központ szakmai
ellenırzésérıl készült jelentésben foglaltak megvalósítására, végrehajtására.
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2006. augusztus 18.
án szakmai ellenırzést tartott az Alapszolgáltatási Központ telephelyein mőködı szociális
ellátásoknál. Az ellenırzés során vizsgálta, hogy a fenntartó az intézményt a mőködési
engedélyben, és a 188/1999. (XII. 16. ) Kormányrendeletben, valamint a külön jogszabályban
foglaltaknak megfelelıen mőködteti-e, így különösen azt, hogy az
- Egyszeri hozzájárulásnak a Szociális Tv.117/B.§-ában meghatározott mértékő
elkülönítésére, felhasználására, és a térítési díjakra vonatkozó kötelezettségét teljesíti-e?
- Belsı szabályzatokat szakszerően elkészítették-e?
- Szolgáltatás szakmai követelményei érvényesülnek -e?
- Bentlakásos intézmény esetében a tartós elhelyezést megelızı elıgondozási feladatoknak
eleget tettünk -e?
1. SZMSZ átdolgozása és kiegészítése a szervezeti ábrával ezt szükséges a Képviselıtestület elé terjeszteni.
Felelıs: intézményvezetı.
Határidı: 2006. november 24.
2. Idısek Otthona házirendjének módosítása a hatályos rendeleteknek megfelelıen.
Felelıs: intézményvezetı.
Határidı: 2006. november 24.
3. Érdekképviseleti fórum és a lakógyőlések jegyzıkönyveinek legépelése jelenléti ívek
elkészítése.
Felelıs: intézmény fınıvére.
Határidı: intézményvezetı.
4. Szabályzatok szükségszerinti aktualizálása: Anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési,
Iratkezelési, Számviteli, Gépjármő használati szabályzatok.
Felelıs: polgármesteri hivatal gazdasági vezetı.
Határidı: 2006. november 24.
5. Házisegítségnyújtás szociális gondozójának szakképzettség megszerzése valamint egy
fı szociális gondozó alkalmazása szükséges.
Felelıs: intézményvezetı.
Határidı: 2006. november 24.
6. Idısek klubja: heti 4 órában mentálhigiénés munkatárs foglalkoztatása szükséges.
Felelıs: intézményvezetı.
Határidı: 2006. november 24.
7. Intézkedem, hogy a munkaköri leírásokhoz tartozó Szmr. 6.§ (10) bekezdésében
szereplı rendelkezést a munkaköri leírások tartalmazzák.
Felelıs: intézményvezetı.
Határidı: 2006. november 24.
8. Átdolgozom a megállapodást a hatályos jogszabályi elıírások szerint a temetésrıl
szóló nyilatkozatot pedig törlöm a dokumentumból.
Felelıs: intézményvezetı.
Határidı: 2006. november 24.
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9. Gondoskodom a gondozási tervek szakmailag megfelelı tartalmi elemeinek
kidolgozásáról.
Felelıs: intézmény fınıvére.
Határidı: 2006. november 24.

10. Intézkedem a jogerıs határozatok végrehajtásáról mivel visszamenıleg térítési díj nem
állapítható meg.
Felelıs: intézményvezetı.
Határidı: 2006. november 24.
11. Elkészíttetem az önköltségszámítást és azt jól látható helyen az intézményben
kifüggesztem.
Felelıs: intézményvezetı.
Határidı: 2006. november 24.

Szank, 2006. november 23.

Kalmár Sándorné
intézményvezetı
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Elıterjesztés
önkormányzati ingatlanok hasznosítására

Tisztelt Képviselı-testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok közül kettı ingatlan évek óta nincs
hasznosítva. Az üresen álló ingatlanok bérbeadására teszek javaslatot.
Képviselı-testület a 95/2003.(XII.9.) ÖH számú határozatával 2.200,- Ft/m2/év összegben
határozta meg a tulajdonában lévı üzlethelyiségek bérletéért fizetendı díjat. Javaslom az
üresen álló üzlethelyiségek bérbeadását a korábban megállapított bérleti díj szerint.
Javaslom a Szank, Arany János utca 23/A. szám alatt lévı (volt húsbolt) épületnek a
bérbeadását.
Javaslom továbbá a Szank, Rákóczi u. 21. szám alatti (volt gyógyszertár) épület
üzlethelyiségeinek bérbe adását.
Kérem elıterjesztésem megvitatását és elfogadását.
S z a n k, 2006. november 20.
Patkós Zsolt
polgármester

……./2006.(……) ÖH. sz. hat.
Önkormányzati ingatlanok
hasznosításáról
H A T Á R O Z A T –TERVEZET
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - üzletek mőködéséhez - bérbe adja
az alábbi ingatlanait:
-

Szank, Arany János utca 23/A. szám alatt lévı (volt húsbolt) épülete
Szank, Rákóczi u. 21. szám alatt lévı épület üzlethelyiségei

4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
bérleti szerzıdések aláírására.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester
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ELİTERJESZTÉS
Az önkormányzati lakásbérleti jogviszonyról
lemondás esetén lelépési díj fizetésérıl szóló
önkormányzati határozat kiegészítésérıl

Tisztelt Képviselı-testület!

A képviselı-testület a 93/2003.(XII.3.) ÖH. számú határozatával megállapította
az önkormányzati lakásbérleti jogviszonyról lemondás esetén fizetendı lelépési
díjat, meghatározta a lelépési díj kifizetésének feltételeit, és felhatalmazta a
polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtására.
Az elmúlt idıszakban két alkalommal került kifizetésre lelépési díj. Az
önkormányzat határozata továbbra is lehetıvé teszi azt, hogy a bérlık az
önkormányzati lakásukat lelépés ellenében az önkormányzatnak visszaadják.
Áttekintve a meghozott és hatályban lévı önkormányzati határozatot javaslom,
hogy a testület egészítse ki a lelépési díj kifizetésének feltételeit az alábbiak
szerint:
2.1. Szanki intézménynél töltött 5 évet meghaladó közalkalmazotti,
köztisztviselıi jogviszony, 5 évet meghaladó önkormányzati lakásbérleti
jogviszony, vagy ennél rövidebb jogviszony esetén akkor is, ha a bérlı Szankon
saját lakásba (bérleménybe) költözik.
2.2. Lelépési díj kizárólag egy esetben fizethetı ki. A közalkalmazottnak,
köztisztviselınek az önkormányzati lakásra vonatkozó igényjogosultsága a
továbbiakban megszőnik.
A 2.2. pont 2.3. pontra módosul.
Kérem elıterjesztésem megvitatását, és elfogadását.

S z a n k, 2006. október 31.

P a t k ó s Zsolt
polgármester
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…...../2006.(…..) ÖH. sz. hat.
93/2003.(XII.3.) ÖH. számú határozat
módosításáról egységes szerkezetben

H A T Á R O Z A T –TERVEZET

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
lakásbérleti jogviszonyról lemondás esetén az alábbi lelépési díjakat állapítja
meg:
- komfortos lakás esetén:
5.000,- Ft/m2
- komfortost nélküli lakás esetén: 2.500,- Ft/m2
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a lelépési díj kifizetésének
feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:
2.1.

Szanki intézménynél töltött 5 évet meghaladó közalkalmazotti,
köztisztviselıi jogviszony, 5 évet meghaladó önkormányzati
lakásbérleti jogviszony, vagy ennél rövidebb jogviszony esetén akkor is,
ha a bérlı Szankon saját lakásba (bérleménybe) költözik.

2.2. Lelépési díj kizárólag egy esetben fizethetı ki. A közalkalmazottnak,
köztisztviselınek az önkormányzati lakásra vonatkozó igényjogosultsága a továbbiakban megszőnik.
3.3.

Lelépési díj csak a bérlı részére fizethetı, bérlıtárs és egyéb
hozzátartozó részére nem (pld.: nem fizethetı lelépési díj a bérlı halála
esetén sem).

4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
polgármestert e határozatban foglaltak végrehajtására.

felhatalmazza

a

Határidı: folyamatos
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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ELİTERJESZTÉS
A 2006. évi nyertes önkormányzati pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl
Tisztelt Képviselı-testület!
A 9/1999.(II.15.) ÖH. Sz. határozatban foglaltak alapján elıterjesztést teszek a 2006. évben
benyújtott nyertes pályázatok íróinak anyagi elismerésére.
A nyertes pályázatokat írók az alábbiak szerint támogatandók:
100 ezer Ft-ig
5.000,-Ft
100 ezer Ft-tól 2 millióig
5%
2 millió Ft felett
150.000 Ft
A nyertes pályázatok:
Megnevezés
DARFT Általános iskola
konyhabıvítés
Vis Maior támogatás,
Belvízvédekezés pályázat
Könyvtári érdekeltségnövelı
Iskolai könyvtárak támogatása

Elnyert
összeg(Ft)

Pályázat készítıje

Kifizetendı
összeg (Ft)

15.000.000,-

Zaka László

150.000,-

dr. Tóth Mária

60.500,-

Cserényi Lajosné
Szabó-Mikor Éva

5.000,5.000,-

1.210.900,82.000,100.000,-

Az önkormányzati határozat 4. pontja alapján a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz
benyújtott nyertes pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl a képviselı-testület külön dönt.
2006. évben a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott nyertes
pályázatok:
Megnevezés
Általános iskola épületrészre
magas tetı építés

Elnyert
összeg(Ft)
3.095.000,-

Pályázat készítıje
Zaka László
Szakács Ottó

Kifizetendı
összeg (Ft)
20.000.130.000.-

Javaslom a testületnek, hogy az elıterjesztés szerint döntsön a pályázat írók anyagi
elismerésérıl.
Szank, 2006. november 20.

Patkós Zsolt
Polgármester
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…./2006.(……)ÖH.
2006. évi nyertes pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl

H AT Á R O Z AT- T E R V E Z E T
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 9/1999.(II.15.) ÖH. számú határozata
alapján - a költségvetés bevételi többlete terhére - 2006. évi nyertes pályázatok íróinak anyagi
elismeréseként bruttó 220.500,- Ft kifizetését rendeli el az alábbiak szerint:
Zaka László részére
dr. Tóth Mária részére
Cserényi Lajosné részére
Szabó-Mikor Éva részére

150.000,- Ft
60.500,- Ft
5.000,- Ft
5.000,- Ft

Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
…./2006.(……)ÖH.
2006. évi nyertes területfejlesztési

pályázatok íróinak anyagi elismerésérıl

H AT Á R O Z AT- T E R V E Z E T
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz benyújtott 2006. évi nyertes pályázat íróinak anyagi elismeréseként bruttó
150.000,- Ft kifizetését rendeli el a költségvetés bevételi többlete terhére az alábbiak szerint:
Zaka László részére
Szakács Ottó részére

20.000,- Ft
130.000,- Ft

Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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Elıterjesztés
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történı belépésrıl

Tisztelt Képviselı-testület!
Az Alkotmány 44/A § (1) h) pontja értelmében a helyi önkormányzatok egyik alapjoga, hogy
közös érdekeik kollektív képviseletére, védelmére, illetıleg érdekeik érvényesülésének
elımozdítása céljából országos, területi érdek-képviseleti szerveket hozhatnak létre. Az érdekképviseleti megállapodások létrejöhetnek hasonló teherbíró képességő, azonos típusú
(községek, kisvárosok, nagyvárosok, fıvárosi kerületek, megyék), vagy eltérı típusú,
nagyságú önkormányzatok között (község-város-megye). A törvény az érdek-képviseleti
szervezıdés módjára nézve korlátozást nem tartalmaz. A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 102. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok az
önkormányzati jogok és érdekek kollektív képviseletének, védelmének és érvényesülésének
elımozdítása, valamint az önkormányzati mőködés fejlesztése céljából érdekképviseleti
szervezeteket hozhatnak létre. A közigazgatás és a közszolgáltatások bonyolultabbá válása
következtében az önkormányzatok érdekképviseleti szerveinek szolgáltató tevékenységére
egyre nagyobb szükség lesz. Ez a tevékenység kiterjedhet a tagönkormányzatok különféle
információkkal történı ellátására, önkormányzati szakmai módszertani kiadványok
megjelentetésére, számviteli és informatikai szolgáltatások nyújtására, jogi tanácsadásra és
konzultációra, az önkormányzati továbbképzési igények kielégítésére.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (továbbiakban: TÖOSZ) 17 éve végzi
sikerrel érdekvédelmi munkáját. A szövetségnek a települési önkormányzatok több mint fele
már tagja, mintegy 1700 község és város, fıvárosi kerület és a fıváros a tagja. Rajtuk kívül
nyolc megyei önkormányzat és hat térségi önkormányzati szövetség a tagja. A TÖOSZ tagjai
csak helyi (települési, vagy megyei) önkormányzatok és érdekképviseleti szervei lehetnek.
Alapszabályuk természetes személyek tagságát, valamint a pártoló tagság intézményét nem
ismeri. A politikai pártokkal párbeszéd folytatására törekszik, de azoktól függetlenül fejti ki
szakmai tevékenységét. A TÖOSZ-tag önkormányzatokat a szövetség szerveiben általában
polgármesterek képviselik. A TÖOSZ kiemelt feladatai:
- az érdekfeltárás, érdekegyeztetés, érdekközvetítés, érdekvédelem, érdekképviselet
- az önkormányzati mőködés fejlesztésének elısegítése
- az önkormányzati vagyon gyarapításának és eredményes mőködésének elısegítése
- az önkormányzatok együttmőködésének szakmai, szervezeti támogatása
- az országgyőlési költségvetési döntésekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása
- a jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése
- a felterjesztési jog gyakorlása
- jószolgálati feladatok ellátása a tagok között felmerült vitákban
- részvétel a nemzetközi önkormányzati együttmőködésben, a tagság nemzetközi
kapcsolatainak segítése
- szolgáltatások szervezése
- konzultatív, érdekfeltáró és koordinációs fórumok mőködtetése a tagság számára
- az információáramlás és kapcsolattartás elısegítése a tagok között
- a tagokat ért jogsérelem esetén érdekvédelmük segítése
- a hatalomgyakorlás társadalmi ellenırzésének elımozdítása.
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A TÖOSZ tevékenységérıl és az önkormányzati rendszer aktuális helyzetérıl a szövetség
havonta megjelenı lapja az ÖNkormányzat nyújt információkat. Ugyancsak naprakész
információkat nyújt a szövetség honlapja (www.toosz.hu)
A TÖOSZ tagsági díj 20,- Ft/fı/év, azaz 2.620x20=52.400,- Ft.
Az új választási ciklusban elıreláthatólag jelentıs kihívások várnak önkormányzatunkra,
egyrészt a költségvetési egyensúly megteremtése, másrészt az önkormányzati reform,
harmadrészt az uniós fejlesztési források ésszerő felhasználásának következtében. A
változások befolyásolása csak megfelelı összefogással, szervezettséggel és folyamatos
párbeszéddel lehetséges. Átgondolva az elıttünk álló feladatokat javaslom a Tisztelt
Képviselı-testületnek, hogy önkormányzatunk lépjen be a legnagyobb magyar önkormányzati
szövetségbe.
S z a n k, 2006. november 13.

P a t k ó s Zsolt
polgármester

……./2006.(…….) ÖH. sz. hat.
Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségébe történı belépésrıl
H A T Á R O Z A T –TERVEZET

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete belép a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségébe. A TÖOSZ-ban az önkormányzatot a
polgármester képviseli.
4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a TÖOSZ tagsági díj befizetését
vállalja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester

38

