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T A R T A L O M J E G Y Z É K 
 
 
H A T Á R O Z A T O K: 
 
 
17/2007.(II.14.)ÖH. 
Beszámoló elfogadásáról 5. oldal 
18/2007.(II.14.)ÖH. 
Szemünk Fénye Program alapján világítás korszerősítés 41. oldal 
19/2007.(II.14.)ÖH. 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása 45. oldal 
20/2007.(II.14.)ÖH. 
Alapszolgáltatási Központ mőködéséhez gépjármő beszerzése 47. oldal 
21/2007.(II.14.)ÖH. 
Jegyzıi állás betöltésére pályázat kiírásáról 49. oldal 
22/2007.(II.14.)ÖH. 
Általános Mővelıdési Központ igazgatói állásának pályázati felhívása 51. oldal 
23/2007.(II.14.)ÖH. 
Gyalogátkelı helyek és autóbuszöböl terveinek megrendelésérıl 52. oldal 
24/2007.(II.14.)ÖH. 
Pintér Edit részére építési telek értékesítésérıl szóló határozat visszavonásáról 54. oldal 
25/2007.(II.14.)ÖH. 
Zelei Zoltán részére építési telek értékesítésérıl 54. oldal 
26/2007.(II.14.)ÖH. 
Képviselık kizárásáról 61. oldal 
27/2007.(II.14.)ÖH. 
Ideiglenes Bizottság létrehozásáról 61. oldal 
28/2007.(II.14.)ÖH. 
Tanítási idıkeret csökkentése 62. oldal 
29/2007.(II.14.)ÖH. 
Óvodához önkormányzati lakás csatolása 62. oldal 
30/2007.(II.14.) ÖH.  
Játszó- pihenı park beruházás elızetes egyeztetése 64. oldal 
 
 
R E N D E L E T E K: 
 
4/2007. (……..) rendelete 
az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének módosításáról 6. oldal 
 
5/2007.(………) rendelete 
az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésérıl 17. oldal 
 
6/2007.(…….) rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
2/2006.(I.31.) rendelet módosításáról 48. oldal 
 
 
 



SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: a képviselı-testület 2007. február-14-én 15 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella 
 Tabajdi Gábor  
 Varga Ferencné és 

Zaka László képviselık 
 Vincze Jánosné aljegyzı 
 Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
 Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 

Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez. 
6 fı községi állampolgár 

Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 8 fı jelen van, Dr. Folberth György késıbb érkezik, Csertı István pedig jelezte 
távolmaradását az ülésrıl. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Mucsi László  és Varga Ferencné  képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 8 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. Más napirendi javaslat, módosító indítvány nem 
hangzott el. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı napirendet fogadta el: 
 

N A P I R E N D 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt  
    fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés …../2007.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2006. évi  
    költségvetésérıl szóló 3/2006.(II.28.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés …./2007.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2007. évi  
    költségvetésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Elıterjesztés oktatási és szociális intézmények világítás korszerősítésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ mőködéséhez szükséges gépkocsi beszerzésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 



6. Elıterjesztés …./2007.(…..) rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó szociális  
    ellátásokról szóló 2/2006.(I.31.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné aljegyzı 
                  Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez. 
7. Elıterjesztés jegyzıi állás betöltésére pályázat kiírásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Elıterjesztés ÁMK igazgatói állásának pályázati felhívására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Elıterjesztés Béke utca forgalomszabályozására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Elıterjesztés építési telek értékesítésérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Elıterjesztés Kisbíró címő újság kiadásáról 
      Elıadó: Dr. Folberth György alpolgármester 
12. Elıterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
13. Elıterjesztés összeférhetetlenségi eljárás lefolytatására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
14. Egyéb kérdések  
 
N A P I R E N D 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt  
    fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester  
A beszámolót írásban mindenki megkapta. A 6/2005.(I.20.) ÖH. sz. lejárt határidejő 
határozatnál az lenne indokolt, hogy 2007. június 30-a legyen a szociális szolgáltatástervezési 
koncepció felülvizsgálatának határideje. Addig várhatóan be fog következni a szociális 
intézmény átalakulása. 
Az önkormányzati ingatlanok értékesítésénél az adásvételi szerzıdéseket eddig dr. Tóth Mária 
jogtanácsos készítette el, ezután külsı segítséget kell igénybe venni. 
A két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elmondta, hogy megtörtént az ÁMK konyha 
ismételt helyszíni bejárása. Az ellenırzés során feltárásra került a kivitelezı részérıl 200 e Ft-
os többletszámlázás, amelyet edények biztosításával kiegyenlített. 
Lakossági fórumot szerveztünk meg a Tázláron megvalósuló paprikaszárítóval kapcsolatban a 
beszállítók közötti együttmőködésre. 
Tervegyeztetés történt a tornacsarnok tervezıjével. 
A Béke utcán lévı üzletek tulajdonosaival, bérlıivel egyeztetés volt a parkolók kialakítása és 
szemétgyőjtık elhelyezése ügyében. 
Részt vett az általános iskola elsı félévi tantestületi értékelésén. Látta, hogy a pedagógusok 
Szankon is egy burokban éltek, ahol a gazdaságosság nem számított. A létszámcsökkentés 
elkerülhetetlen. 
Madárinfluenza gyanú miatt az állattartók tájékoztatására került sor. Kiskunfélegyháza mellett 
madárinfluenza gyanús esetet regisztráltak, Dr. Fülöp Gábor fıállatorvos tájékoztatta az 
állattartókat az állategészségügyi szabályok betartásáról. 
Ülésezett a Polgármesteri Tanácsadó Testület, témája a kultúra és közmővelıdés helyzete a 
község életében. Ez a testület nem a képviselı-testület ellen van, független, pártatlan, közösen 
gondolkodó, Szank községért sokat tevı emberekbıl áll, akik fontos javaslatokat tesznek. 
 



Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 8 ige szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
17/2007.(II.14.)ÖH. 
Beszámoló elfogadásáról 

 
H A T Á R O Z A T 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 6/2005.(I.20.)ÖH. végrehajtását, a 
szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának határidejét 2007. június 30-ára 
módosítja. 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 68/2006.(VII.25.)ÖH. 
105/2006.(X.25.)ÖH, 126/130/2006.(XII.20.)ÖH., és a 2/3/4/8/11/12/2007.(I.17.)ÖH. lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidı: 1. pontra 2007. június 30. 
Felelıs: Alapszolgáltatási Központ vezetıje 
 
 
N A P I R E N D 
2. Elıterjesztés …../2007.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2006. évi  
    költségvetésérıl szóló 3/2006.(II.28.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester  
Az elıterjesztést írásban mindenki megkapta. A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása 
szükséges. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérte a bizottság véleményét. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság örömmel vette tudomásul az iparőzési adóból származó 20 millió forint 
többletbevételt. Ha a költségvetést készítık ezt jelezték volna, akkor a hiány csökkentése 
érdekében nem lett volna szükség a közalkalmazottaktól az üdülési hozzájárulás elvonására. 
A rendeletmódosítást a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Patkós Zsolt polgármester  
A közalkalmazottak részére az üdülési hozzájárulás nincs elvonva, más forrásból van 
finanszírozva. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Az üdülési hozzájárulás nem kerül nevesítésre, de nincs elvonva. Az intézményvezetıkkel és 
a gazdasági vezetıvel is egyeztetve van. Továbbra is lehetıség van erre az adómentes 
juttatásra, azonban ez így az önkormányzat részérıl takarékosabb megoldás. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 
 
4/2007. rendelet csatolva 
 



N A P I R E N D 
 
3. Elıterjesztés …./2007.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2007. évi  
    költségvetésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester  
Nem volt könnyő összeállítani a költségvetést. A tervezési irányelvek alapján összeállított 
költségvetésben 23 milliós hiány keletkezett. Ez tette szükségessé, hogy az elızı évi eredeti 
elıirányzaton tervezzük a bevételeket. Az iparőzési adóból származó bevételi elıirányzatot 
110 millióra emeltük, amely csak május 31. után realizálódik. Emeltük a gépjármőadó bevétel 
elıirányzatot is. A kiadásokat csökkentettük. Sikerült megteremteni a költségvetés 
egyensúlyát. A Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott javaslat alapján a költségvetés 
tartalmaz 15 millió forint fejlesztési tartalékot, amelybıl 2 millió forint földterület vásárlására 
van tervezve, 13 millió pedig a pályázatok önrészéül szolgál. A Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság a költségvetési javaslatot alapvetıen elfogadta. A rendelet szövegéhez 
tett néhány módosító javaslatot. A 19. §-ban a következı szövegrészt javasolta: „ nyugdíjazás 
vagy egyéb ok miatt megüresedı álláshelyeket a fenntartóval történı elızetes egyeztetés után 
töltheti csak be.” A 16. § elejét módosítani kell: „ A képviselı-testület az önkormányzat 
intézményei számára…” A 12. §-ból törölni kell az „értékpapír vásárlásával” szövegrészt. 
Varga Ferencné képviselı 
A költségvetést csak a Pénzügyi Bizottság tárgyalta meg. Az SZMSZ-ben elfogadásra került a 
bizottságok feladatainál a költségvetés véleményezése. Az anyagot pénteken kapták meg, az 
idı rövidsége miatt ezt nem tudták teljesíteni. Elfogadás után a költségvetésrıl a bizottságot 
tájékoztatni kell. Jó lenne látni, hogy az intézményeknél milyen elvonásokra került sor, 
melyek a kötelezı és a nem kötelezı feladatok. 
Patkós Zsolt polgármester  
A Pénzügyi Bizottságon is felmerült a kötelezı és a nem kötelezı feladatok kérdése. A 
gazdasági vezetık elmondták, hogy a zárszámadáskor láthatók lesznek a 2006. évi tényadatok 
és a 2007. évi terv adatok, akkor lesz lehetıség az összehasonlításra. A szociális intézmény 
vonatkozásában ki lehet mutatni a kötelezı és a nem kötelezı feladatokat. A bentlakásos 
otthon, a nappali ellátás, a tanyagondnoki szolgálat nem kötelezı feladat. 
A nem kötelezı feladatokkal a képviselı-testület az évek során a szociális szolgáltatások 
körét komplex szolgáltatássá fejlesztette. Papíron kötelezı és nem kötelezı feladatokra 
osztani a tevékenységeket nem biztos, hogy szerencsés. Az önkormányzati feladatok közül 
kötelezı feladat például az utak, hidak fenntartása, a sporttevékenység támogatása, de nincs 
meghatározva, hogy milyen mértékben. Ezt a korlátozást a képviselık tehetik meg a 
rendeletben. Az ÁMK költségvetésében a plusz óraszámok nem kötelezıek, de ennek 
megvonását tanév közben nem javasolta. A képviselı-testület döntése lesz a következı tanév 
indítása. 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Belekerült az SZMSZ-be, hogy a képviselı-testület bizottságainak van véleményezési joga a 
költségvetés kapcsán. A költségvetés elızetes egyeztetése során - ami már januárban 
elkezdıdött - minden bizottság foglalkozott a költségvetéssel. A Szociális Bizottság is 
felkérést kapott, hogy tegyen javaslatot a méltányossági ápolási díjakkal kapcsolatban. Az 
Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság is adott javaslatot a költségvetés elkészítéséhez. 
 



Patkós Zsolt polgármester  
Többször foglalkoztak a képviselık a költségvetéssel. Valóban nem tárgyalták a bizottságok, 
legközelebb tárgyalni fogják. 
Mucsi László képviselı 
A következı költségvetésnél egy kicsit elıbb kellene tudni az ülés idıpontját, hogy a 
bizottságoknak legyen idejük elızetesen megtárgyalni. Az elızetes tárgyalások során 
megtették javaslataikat, amelyek szerepelnek is a költségvetésben. A Pedagógus 
Szakszervezet tudomásul vette a megszorításokat. Az üdülési csekk bérmaradványból történı 
támogatása bizonytalan, nem tervezhetı, késıbbiek folyamán javasolja, hogy kerüljön bele a 
költségvetésbe. 
Patkós Zsolt polgármester  
Zárszámadáskor a pénzmaradvány beemelése a költségvetésbe meg fog történni. Ha nem 
lenne elegendı az üdülési hozzájárulásra, akkor meg kell keresni ennek fedezetét. 
Mucsi László képviselı 
Elfogadja, hogy zárszámadáskor visszatér rá a képviselı-testület. 
Besesek Béla képviselı 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetést, de a többi bizottság nem. A jövıre 
vonatkozóan ülések idıpontját korábban meg kell határozni, ha az elıterjesztések még nem is 
készülnek el, hogy a bizottsági elnökök idıpontot tudjanak egyeztetni a bizottsági ülésekkel 
kapcsolatban. 
A költségvetés nagyon szoros, nagyon oda kell figyelni. Jelentıs közüzemi változások miatt 
indokolt a Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásainak emelése, az ÁMK-nál viszont nincs 
növekedés, vigyázni kell. A kötelezı, nem kötelezı feladatokat tárgyalta a bizottság, 
megállapodtak abban, hogy zárszámadáskor lehet áttekinteni. A tisztán látás miatt van erre 
szükség. Látni kell, mi az, amit mindenképpen biztosítani kell, mert a tartalékokat feléljük. A 
2007. évi költségvetésbe be van tervezve az elızı évi 38 millió forintos pénzmaradvány, és 
nem valószínő, hogy jövıre lesz ennyi. Nagy figyelemmel kell lenni a költségvetés 
végrehajtása során. 
Patkós Zsolt polgármester  
A becsült 30 milliós pénzmaradvány már tartalmazza a 20 millió forint iparőzési adóból 
származó többletbevételt is, tehát nem plusz 20 millióról van szó. 
A Polgármesteri Hivatalnál azért növekednek a dologi kiadások, mert be van építve a tavalyi 
döntés következtében a 16 számítógép bérleti díja, abban az esetben, ha lesz világítás 
korszerősítés, annak 600 e Ft-os törlesztı részlete, a 37 millió forint hitel kamata, 1 millió 
forint falunapra, jubileumi jutalom, távozó jegyzınek szabadság kifizetése. Ezek nem voltak 
tavaly, ezen a költséghelyen tudtuk feltüntetni. 
Varga Ferencné képviselı 
A 13. §-ban foglaltak rugalmas kezelését kéri, a közüzemi számlák miatt nem ugyanaz a 
helyzet a téli hónapokban, mint nyáron. 
Patkós Zsolt polgármester  
Egyetért, folyamatos párbeszéd esetén ez nem jelenthet problémát. 
Nyerges Zoltán SZB elnök 
Polgármester úrtól megbízást kapott a Szociális Bizottság annak felülvizsgálatára, hogy az 
önkormányzati rendelet alapján biztosított méltányossági ápolási díj igénybevétele mennyire 
indokolt, kiváltható lenne-e házi segítségnyújtással és szociális étkeztetéssel. A jelenleg 11 
ápolási díjban részesülınél környezettanulmány készült, az ápoltak koruk és egészségi 
állapotuk miatt ápolásra szorulnak, az ápolást hozzátartozójuktól fogadják el. A bizottság nem 
javasol változtatást. Az ápolási díjat igénybe vevık a nyugdíjminimum 80-100 %-át 
kaphatják. Polgármester úr javasolta, hogy vizsgálja meg a bizottság a díj 80 %-ra 
csökkentését.  



A jogosultak alacsony jövedelmőek, az ápolás mellett 4 órában dolgozhatnának, de erre sincs 
lehetıségük. Az önkormányzat évi 1,5 milliót spórolhatna ezzel a 20 %-os csökkentéssel. A 
bizottság nem javasolja a változtatást, véleménye szerint ne a szociálisan hátrányos 
helyzetben lévı emberektıl vonja el a képviselı-testület a támogatást. 
Patkós Zsolt polgármester  
Megköszönte a Szociális Bizottság és az ügyintézık munkáját. Arra kérte a bizottságot, hogy 
a méltányossági ápolási díj megállapításakor legyen körültekintı, mert a méltányossági 
ápolási díjat teljes egészében az önkormányzat biztosítja, ehhez nem kapunk semmiféle állami 
normatívát. Meg kell nézni, hogyan lehetne másképp megoldani. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság 
módosító javaslataival együtt a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
5/2007.(………) rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésérıl 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított 
1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 
módosított 1992. évi XXXVIII tv. / továbbiakban: Áht./ 65.§ (1) bekezdése, az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar 
Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII. tv. alapján  
 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 6.§ (3) bekezdése alapján az 

érintett megfelelı szintő szakszervezetekkel egyeztetve, 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (3) bekezdése alapján az intézmény 

alkalmazotti közössége, szülıi szervezet, diákönkormányzat, gazdasági kamara véleményét 
kikérve, 

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának figyelembevételével, 
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92.§ (13) bekezdés a). pontja alapján a 

Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság javaslatára 
 
a helyi önkormányzat és hivatalának, önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek 
2007. évi gazdálkodását biztosító éves költségvetését ebben a rendeletben állapítja meg. 
 
1.§ Ezen rendelet hatálya 2007. évre, Szank Községi Önkormányzatra és intézményeire, 

terjed ki. A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetését 
3/2007 (II.14.) CKÖH. sz. határozata alapján e rendelethez csatoltan a 12. számú 
melléklet tartalmazza, amely Szank Községi Önkormányzat költségvetésébe beépítésre 
került. 

 
2.§ A képviselı-testület az Áht. 67.§-a alapján az alábbi címrendet állapítja meg:  

 I. Polgármesteri Hivatal 
II. Általános Mővelıdési Központ 

  III. Alapszolgáltatási Központ 
IV.  Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

 



3.§ A képviselı-testület 2007. évi költségvetési fıösszegeket az alábbiak szerint határozza 
meg (ezer Ft-ban) 

 
 Bevételek Kiadások 
(1) mőködési 471.548 466.548 
(2) mőködési céltartalék  4.000 
(3) felhalmozási 37.812 37.112 
(4) felhalmozási céltartalék  700 
(5) általános tartalék  1.000 
(6) költségvetési fıösszeg 509.360 509.360 
   
(7) Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása  790 
(8) ÁMK finanszírozása  190.155 
 
 
4.§ A képviselı-testület az Áht. 118.§ alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet 

mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: 
(1) Az éves bevételeket forrásonként, intézményenként és összesen az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 
(2) Az éves kiadásokat intézményenként és összesen kiemelt elıirányzatonként a 2. 

számú melléklet tartalmazza. 
(3) A Polgármesteri Hivatal és az Alapszolgáltatási Központ mőködési, fenntartási 

kiadásit feladatonként, a felújítási elıirányzatokat célonként, a felhalmozási 
kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. 

(4) Az Általános Mővelıdési Központ mőködési, fenntartási elıirányzatait kiemelt 
elıirányzatonként, felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet 
tartalmazza. 

(5) Az intézmények létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 

5.§ A képviselı-testület az Áht. 116.§-a és 118.§-a, az Ámr. 29.§-a alapján az alábbiakat 
rögzíti: 
(1) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének 

változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) a 6. számú melléklet tartalmazza. 
(2) Szank Község Önkormányzatának 37.000e forint hitelállománya van. Az Ötv. 

92/A § (2.) -92/C §-a alapján önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU 
támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál nincs. 
Több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat összevont mérlegét, elkülönítetten a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza. 

(4) A közvetett támogatások 2007. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. 
számú melléklet tartalmazza. 

(5) A Polgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 
10. számú melléklet tartalmazza. 

(6) Az Alapszolgáltatási Központ részben önálló intézmény 2007. évre tervezett 
kiadásait feladatonként a 10/a. számú melléklet tartalmazza. 

(7) A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások költségvetési évet követı 2 
évi alakulását bemutató mérleget a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 
 
 



6.§ Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak, valamint az önkormányzat 
alkalmazásában álló fizikai munkacsoport vezetı választásuktól függıen természetbeni 
vagy kizárólag melegétel vásárlásra jogosító utalvány formájában étkezési 
hozzájárulásban részesülnek. Mértéke a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester 
és a fıállású köztisztviselıknél januártól, a közalkalmazottak a köztisztviselıi törvény 
hatálya alól kikerült fizikai alkalmazottak, továbbá az önkormányzat alkalmazásában 
álló fizikai munkacsoport vezetı részére március 1.-tıl az SZJA törvény szerint 
adómentesen adható juttatás felsı határának megfelelı összeg. Az utóbbi csoportban 
tartozó dolgozók részére január, február hónapokra 2006. évivel azonos mértékő. 

 
7.§ A foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester, a fıállású köztisztviselık és 

közalkalmazottak, továbbá az önkormányzat alkalmazásában álló fizikai munkacsoport 
vezetı üdülésének támogatására a költségvetésben külön támogatási keretet nem 
biztosít. Az üdülés támogatása intézményenként a személyi juttatások maradványának 
terhére valósulhat meg. 

8.§ a, A képviselı-testület a közalkalmazottak valamint a Polgármesteri Hivatal Mt. 
alapján a foglalkoztatott fizikai állományú dolgozói és az önkormányzat által 
alkalmazott fizikai munkakörő dolgozók munkavezetıje részére az 1995. évi CXVII. 
Tv. 1. sz. melléklet 8.19.a) pontjában meghatározott csekély értékő évente 3 
alkalommal a minimálbér 10%-át meg nem haladó összegő 6.000 forint / fı kis 
értékő ajándékutalványt biztosít. Az utalványok évente 3 alkalommal az 
intézményvezetık által meghatározott, a polgármesterrel elıre egyeztetett 
idıpontban oszthatók ki a dolgozók részére. 

 b, A foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester, és a köztisztviselık a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 49/G §-a szerint jogosultak 
ruházati hozzájárulásra. 

 c, A Ktv. hatálya alól kikerült fizikai alkalmazottak számlával igazolt ruházati 
hozzájárulása a helyi köztisztviselıi illetményalap 150%-a. 

 
9.§ A képviselı-testület a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. Tv. 

49/J § (2). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselık szociális keretét a helyi 
köztisztviselıi illetményalap összegének kétszeresében határozza meg. 

 
10.§ A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két ülés között az Áht. 73.§ 

(3). bekezdése alapján a tartalékok felett rendelkezzen 1.000.000-Ft mértékig és a 74.§ 
(2). bekezdése alapján a rendeletben a képviselı-testület által jóváhagyott elıirányzatok 
között átcsoportosítást végezzen 1.000.000-Ft mértékig. A képviselı-testület által 
jóváhagyott létszámkeretek között átcsoportosítást engedélyezhet. 

 Ámr 53.§ (4). Bekezdése alapján a helyi önkormányzat önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerve módosíthatja egyes kiemelt elıirányzatain belüli részelıirányzatait 
figyelemmel az Áht. 93.§-ban foglaltakra. 

 
11.§ A képviselı-testület a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvény 49/H §-

ában meghatározott juttatásokra 800.000-Ft tervezhetı, felhasználásáról (felosztásáról) a 
munkáltató dönt. 

 
12.§ Az Áht. 100.§-a alapján a képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. 
 
 



13.§  Az Áht. 98.§ (6). bekezdése és az Ámr. 153.§-a szerint, ha az intézmény elismert 
tartozás állománya folyamatosan eléri a 28 napot, de nem haladja meg a 30 napot, illetve 
mértékét tekintve az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, de legfeljebb 10 millió 
forintot, azt az intézmény vezetıje haladéktalanul köteles bejelenteni a polgármesternek, 
aki errıl a képviselı-testületet rendkívüli ülésén tájékoztatja, egyidejőleg kezdeményezi 
önkormányzati biztos kirendelését az Ámr. elıírásai szerint. 

 
14.§ A képviselı-testület a vállalkozó háziorvosoknak és fogorvosnak praxisonként 

támogatást biztosít 20.000 Ft/hó összegben, a háziorvosi és fogorvosi alapellátási 
feladatok ellátásához. 

 
15.§ Az Áht. 75. §-a alapján a képviselı-testület az intézmény jóváhagyott bevételi 

elıirányzatain felüli többlet bevételének intézményi hatáskörben való felhasználását 
nem engedélyezi. Gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását a 
képviselı-testület jogosult szükség szerint korlátozni. 

 
16.§ A képviselı-testület az önkormányzat intézményei számára, olyan esetekben, amikor a 

szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai 
végzettségő dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértıi, mőszaki 
mővészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási 
szerzıdéssel történı igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell 
tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, 
valamint az igénybevétel feltételeit, intézményenként szabályzatban kell meghatározni. 

 
17.§ A gazdálkodás végrehajthatóságát a kiemelt elıirányzatokon belüli átcsoportosítással 

kell biztosítani az erre vonatkozó jogszabályokban elıírtak szerint. Az intézmények 
számára többletfinanszírozás biztosítása a képviselı-testület engedélyével lehetséges. 

 
18.§ A képviselı-testület az Ámr. 59.§ (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

szabályozza, hogy az Általános Mővelıdési Központ alapfeladata keretében szellemi 
tevékenység ellátására, számla ellenében történı igénybevételére szerzıdést – személyi 
kiadások között tervezett és dologi kiadások között elszámolt – 2007. évi költségvetés 
terhére kizárólag külsı személlyel vagy szervezettel közoktatási alapfeladatok 
elvégzésére köthet, abban az esetben ha saját dolgozó a feladat ellátására nem áll 
rendelkezésre. 

 Az Ámr. 59.§ (9) bekezdése alapján saját dolgozónak megbízási díj, szerzıdéssel díjazás 
munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára elıírható feladatra nem 
fizethetı. 

 
19.§ Az önkormányzat intézményei a nyugdíjazás vagy egyéb ok miatt megüresedı 

álláshelyeket a fenntartóval történı elızetes egyeztetés után tölthetik csak be. A 
megüresedı álláshelyek betöltésénél az intézményvezetıknek kiemelten szem elıtt kell 
tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását. 

 
20.§.  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 



N A P I R E N D 
 
4. Elıterjesztés oktatási és szociális intézmények világítás korszerősítésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester  
A Szemünk Fénye program lehetıséget biztosít az önkormányzat számára arra, hogy lízing 
konstrukcióban megvalósítsa oktatási, szociális, egészségügyi és sport területen a világítás 
korszerősítést (kivéve: Mővelıdési Ház és Polgármesteri Hivatal). Erre vonatkozóan 
árajánlatot kértünk. A javaslat tartalmazza, hogy 30 %-os megtakarítás érhetı el, 10 éves 
futamidıre összesen 1.522 e Ft a lízing díj. Ha megrendelnénk, bruttó 10.517.600,-Ft-ba 
kerülne. Ha 10 éves lízingszerzıdést kötünk, akkor ennek összege 15.220.000,-Ft lenne, és 10 
év alatt 8.695.490,-Ft megtakarítás realizálható. Tehát a kettı között kb. 7 millió forint a 
különbség. 10 év alatt ez meg fog térülni, emellett korszerő világítás lesz az intézményekben. 
Utána, a futamidı végén a kiegészítı megállapodás szerint a nettó érték 1 %-áért lehet 
megvásárolni. A miénk lenne az összes beépített eszköz, három éven belül a könyv szerinti 
érték 0 Ft lesz. Éves szinten 652 e Ft-ot kell pluszban hozzátenni a 800 e Ft-os energia-
megtakarításhoz. A korábbi közvilágítás korszerősítéshez hasonlóan valósulna meg. A 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. 
Besesek Béla PB elnök 
A bizottság örült a lehetıségnek, szükségesnek tartja, feltételhez kötötte a támogatást. Akkor 
még nem lehetett tudni, hogy a futamidı végén mennyiért lehet megvásárolni, polgármester 
úr ezt most közzétette, hogy 1 %-ért, vagyis 80.000,-Ft-ért. A bizottság ennek hiányában nem 
támogatta. Így már elfogadható. Korszerő, egészséges világítás lesz az óvodában, iskolában, 
ehhez az évi 600 ezer forint elfogadható. 
Mucsi László képviselı 
Az iskolában dolgozók és a gyerekek már régóta kifogásolták a világítás szemrontását, 
korszerőtlenségét, zajosságát. Mindenképpen támogatja. 
Zaka László képviselı 
A bizottság támogatta az ötletet, meg az elıterjesztést, de nem látta a végét, most már teljes az 
elıterjesztés. 
Besesek Béla képviselı 
Egyetért a 10 éves futamidıvel. 
Patkós Zsolt polgármester  
Van-e eltérı javaslat? 
Varga Ferencné képviselı 
Mikor lesz kész? 
Patkós Zsolt polgármester  
Szerzıdéskötés után a lehetı legrövidebb idın belül, de az oktatást nem zavarva, az iskolában 
valószínőleg nyáron. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet 
a 10 éves futamidıvel és az 1.533.014,-Ft árral kiegészítve. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
 
 
 



18/2007.(II.14.)ÖH. 
Szemünk Fénye Program alapján világítás korszerősítés 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat 
intézményeinél (kivéve a Polgármesteri Hivatal és a Mővelıdési Ház épületét) bérleti 
konstrukció keretében megvalósuló szabványoknak megfelelı világítási rendszer kialakítását 
engedélyezi.  
2. Szank Községi Önkormányzat bérleti szerzıdést köt a „CAMINUS ZRT.”-vel (8800 
Nagykanizsa, Teleki út 116.) bérbeadóval, melyben 10 éves futamidejő szerzıdés mellékletét 
képezı 1.522.014,-Ft bruttó bérleti díj megfizetését vállalja, saját erı biztosítása nélkül. 
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a „CAMINUS ZRT. (8800 Nagykanizsa, Teleki út 
116.), bérbeadó, képviselıje Szadeczki János vezérigazgatóval a vállalkozási és bérleti 
szerzıdést egyedi megállapodás szerint megkösse, és a szerzıdéssel összefüggésben a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
N A P I R E N D 
5. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ mőködéséhez szükséges gépkocsi beszerzésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester  
Ezt a napirendet az elmúlt ülésen a képviselı-testület már tárgyalta és azzal vette le 
napirendrıl, hogy meg kell vizsgálni olcsóbb gépkocsi beszerzését, amely megfelel az 
elıírásoknak és hasonló intézményeknél milyen gyakorlatok vannak. Hasonló típusú 
gépjármővek 10-15 %-kal, de van olyan is, amely 50 %-kal drágább. Az elıterjesztés 
tartalmazza a MAZDA típusú gépkocsi beszerzésének feltételeit és fenntartási költségeit. 
Az Alapszolgáltatási Központ vezetıje tájékozódott más intézményeknél, hogy ott milyen 
gépjármővet használnak. 
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp. vez. 
A környezetünkben régi tanyagondnoki szolgálatok mőködnek, Zsiguli Combival és NIVA-
val látják el a feladatot. Ezeknek a fogyasztása messze meghaladja a Mazdáét. Használt autó 
beszerzésével az a probléma, hogy nincs rá garancia, és az nagyon fontos a számunkra. 
Patkós Zsolt polgármester  
Ha újabb tanyagondnoki szolgálatot állítunk fel, rendelkezni kell egy gépjármővel, amire 
kiadják a mőködési engedélyt. Jelenleg nincs ilyen gépjármővünk. A tanyagondnoki szolgálat 
fenntartása normatívából biztosítható, fedezi a bérköltséget, közterheit, üzemanyagköltséget. 
Ez éves szinten 2,2 milliós támogatás hozzájutásához segíteni bennünket. Szank a jelentıs 
külterület miatt jogosult lehet egy újabb szolgálat beindítására. Felmerült a Pénzügyi 
Bizottság ülésén, hogy megállapodás keretében a mezııri szolgálatra is felhasználható lehet a 
gépjármő. Felkérte elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, vita után elfogadásra javasolta. 
Mucsi László képviselı 
Amikor elıször a képviselı-testület elé került a gépkocsi beszerzése, 23 millió hiány volt a 
költségvetésben. Azóta sikerült ezt megoldani. Szerinte is szükséges, ezzel a mezıır is 
szolgálatot tudna teljesíteni. Utánanézett, strapabíró autó. Támogatja az elıterjesztést. 



Zaka László képviselı 
Több gépjármővet használ az Alapszolgáltatási Központ. Van egy 8+1 személyes mikrobusz 
is. A Többcélú Kistérségi Társulástól szereztük meg, egy bizonyos feladatra. Ha a 
feladatellátás központosításra kerül, akkor a feladatokkal a technikák is elmennek. Tehát ha a 
Gyermekjóléti Szolgálat elkerül, akkor a mikrobusz is. Jelenleg a mikrobuszt használja az 
Alapszolgáltatási Központ különbözı feladataira és a Sportegyesület a sportolók szállítására 
is. Megfontolás tárgyává tenné, hogy a beszerzendı gépjármő 8+1 személyes mikrobusz 
legyen. Ugyanúgy el lehetne vele látni a szociális feladatot is. A gépkocsi beszerzést 
maximálisan támogatja. Elıször a többcélú megállapodásról kellene dönteni, utána a gépkocsi 
beszerzésérıl. 
 
Dr. Folberth György megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 9 fı. 
 
Patkós Zsolt polgármester  
Elırevetítette képviselı úr a 12. napirendet, amely a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás megállapodásának módosításáról szól. 
Képviselı úr felvetését ügyrendi kérdésként kezeljük-e és most tárgyalja meg a testület a 12. 
napirendet? 
Zaka László képviselı 
Igen. 
Besesek Béla képviselı 
A bizottsági ülésen felvetıdött más típusú gépjármő beszerzése is. Az intézményvezetı azzal 
érvelt, hogy olyan gépjármőre van szükség, amely személyszállításra is alkalmas. A javasolt 4 
személyes, és elkülönítetten lehet benne ételt és egyebeket szállítani. Mikrobusszal ezt nem 
lehet. Egyetért a napirend módosításával. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosításáról szóló 
elıterjesztést 6. napirendként tárgyalja meg. Az Alapszolgáltatási Központ 
mőködéséhez szükséges gépkocsi beszerzésérıl szóló elıterjesztést felfüggeszti és a 6. 
napirend után folytatja a tárgyalást. 
 
N A P I R E N D 
6. Elıterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester  
A képviselı-testületi megbeszélésen felhatalmazást kapott, hogy folytasson tárgyalásokat arra 
vonatkozóan, hogy az Alapszolgáltatási Központ hogyan tud beintegrálódni a kistérségi 
feladatellátásba. Két eset volt lehetséges, hogy a meglévı kiskunmajsai szociális 
intézményhez csatlakozik, vagy pedig önálló intézményt hoznánk létre Szank székhellyel. 
Többcélú kistérségi társulás lenne a fenntartója, kinevezheti az intézményvezetıt, igényli a 
normatívát, de ezen kívül nem változna semmi. Van garancia, a Társulási Tanács elfogadta 
azt a javaslatot, hogy személyi kérdésekben négy igenre van szükség. Megkérdeztük az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot, hogy többcélú kistérségi intézményt 
létre lehet hozni helyi szinten is, a mőködési engedély kiadásának, és a többlet normatíva 
igénylésének akadálya nincs. A négy társult település polgármestere elfogadta ennek 
megfelelıen a megállapodás módosítását, a települések képviselı-testületeinek is el kell 
fogadniuk. A kistérségi munkaszervezet többletfeladatait ebbıl a plusz normatívából 
támogatni kell. Július 1-jéig az új intézmény mőködési engedélyét be lehetne szerezni.  



Most tulajdonképpen elvi döntésrıl van szó, még sok a nyitott kérdés. 
Varga Ferencné képviselı 
Ez nagyon kedvezı társulás. Milyen határideje van a kistérségi intézménynek, tehát ha a 
törvényi változás úgy alakulna, meddig vagyunk kötelesek fenntartani? 
Patkós Zsolt polgármester  
Minden kistérségi együttmőködésbıl van visszaút. Erre fog törekedni, a garanciákat meg kell 
teremteni. A képviselık és a polgármester szándéka közös. Képviselı-testület elé fogja hozni 
a javaslatot a szociális intézmény létrehozásával kapcsolatban. 
Besesek Béla képviselı 
Azt hallotta, hogy 3 éven belül nem lehet felmondani az ilyen szerzıdést. Az 
intézményvezetıt pályáztatni kell, ebben a Társulási Tanács dönt, tehát a négy polgármester. 
A költségvetést, a normatívát innen ki kell emelni és az a kistérségé lesz, ki rendelkezik 
felette? Ez azt jelenti, hogy az eddig itt lévı gépkocsik itt maradnak, és mi rendelkezünk 
felettük? 
Patkós Zsolt polgármester  
Normatívák tekintetében, ha június 30-ig mőködik önkormányzati fenntartásban az 
intézmény, ha addig megkapjuk a mőködési engedélyeket, akkor addig vagyunk jogosultak 
igényelni a normatívát, utána már nem, le kell, hogy mondjuk. A továbbiakban a normatívát a 
többcélú kistérségi társulás igényli le. Sem plusz, sem mínusz nem lesz az önkormányzat 
költségvetésében, az Alapszolgáltatási Központ normatívái és kiadásai sem lesznek benne.  
Besesek Béla képviselı 
Ha a feladatellátásra a központi normatíva nem elég, akkor az önkormányzat kiegészítése hol 
lesz? 
Patkós Zsolt polgármester  
Éves szinten 5-6 millió forint kb. az összeg, amit a normatívákon felül az önkormányzat 
hozzátesz az intézmény mőködéséhez. Majd a zárszámadás kapcsán lehet látni konkrétan. A 
feladat többcélú kistérségi szinten történı ellátása miatt megnövekvı normatíva fedezi a 
költséget. Nem lesz szükség önkormányzati kiegészítésre. Egy ilyen jól mőködı intézménynél 
a plusz normatíva valószínőleg fölözi a mőködés tényleges költségét, ezeket a normatívákat 
az intézmény fejlesztésére lehet fordítani. 
Zaka László képviselı 
A gondolat jó. Többletforrásokhoz pályázatok útján tudunk jutni. A többlet a társulásokban és 
a pályázatokban van. Hosszú idın keresztül ezt a rendszert attól tart, hogy nem lehet 
fenntartani, mert a törvényt módosítani fogják. A társulásnak vannak idıkorlátai. A többcélú 
kistérségi társulási megállapodást idıre kötik a felek. Minimum 3 évet garantálni kell az 
együttmőködésre. Kilépés lehetısége a szerzıdés lejártakor esedékes. Jogi kérdés, hogy 
megállapodás módosítások az idıkorlátokat tolják-e vagy nem, szerinte nem. 
A létrehozandó új intézmény gazdálkodását a többcélú kistérségi társulás látja el, ık igénylik 
le a normatívát. Az más kérdés, és itt van az önállóság, hogy feladatainkat milyen szinten 
akarjuk elláttatni. Ha nem elég a normatíva, magasabb szintő ellátást akarunk, akkor azt 
Szanknak hozzá kell tenni. A munkaszervezetnek a többletnormatívából adni kell, de a többlet 
a miénk lesz.  
A külön megállapodást, amely nem más, mint a létrehozandó intézmény szervezeti és 
mőködési szabályzata, kellene látni tervezetben. Ezt a Társulási Tanács hagyja jóvá. Jó volna 
ha kidolgozásra kerülne minél hamarabb. Most szerinte elvi hozzájárulását a képviselı-
testület adja meg, de az SZMSZ-t és külön megállapodást látva kellene dönteni ebben a 
kérdésben. 
 
 
 



Patkós Zsolt polgármester  
Ha jól érti, képviselı úr azt javasolja, hogy a képviselı-testület fogadja el a Kiskunmajsai 
Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítását most, mert ez elvi szintő és 
utána a részletszabályokat, a külön megállapodást, az SZMSZ-t látni kell. A részleteket még 
nem tudtuk kidolgozni. Kéri a megállapodás elfogadását, mert ha ez nem történik meg, akkor 
még a lehetıséget sem lehet biztosítani. 
Zaka László képviselı 
Ez nem elvi megállapodás. Amennyiben a képviselı-testület ezt a módosítást ma elfogadja, és 
a többi önkormányzat is, ez hatályba lép, és így kell dolgozni a részletes szabályok ismerete 
nélkül. 
Besesek Béla képviselı 
Egyetért. Támogatja az elıterjesztést, de javasolja, hogy ne fogadja el a testület a részletek 
ismerete nélkül. Annak szellemével egyetért, hogy polgármester úr készítse elı a szociális 
intézmény létrehozását július 1-vel. 
Varga Ferencné képviselı 
Csólyospálosnak és Kömpöcnek van saját intézménye? 
Patkós Zsolt polgármester  
Nincs. Kiskunmajsa látja el a szociális feladatokat többcélú intézménye útján. Külön 
tanyagondnoki szolgálat mőködik Csólyospáloson. Majd ha csatlakozik Jászszentlászló, ık is 
hasonlóképpen önálló intézménnyel szeretnék a szociális feladatot ellátni. 
Javasolja, hogy a 4. és 5. pont kivételével fogadja el a képviselı-testület a Kiskunmajsai 
Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítását, mert ezt a Társulási Tanács 
kérte. 
Besesek Béla képviselı 
A 4. és 5. ponttal kapcsolatban elviekben mindennel egyetért, a részletek kidolgozása után 
lehet dönteni. A 4. pontban mit jelent a támogató szolgáltatás? 
Patkós Zsolt polgármester  
Elírás, tanyagondnoki szolgáltatás. 
Zaka László képviselı 
Mi a változás az 1. és 2. pontban? 
Patkós Zsolt polgármester  
Kiterjesztették a szociális étkeztetést és bevonták a szociális alapszolgáltatási feladatellátásba, 
valamint a tanyagondnoki szolgálatot. 
 
Tabajdi Gábor távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 8 fı. 
 
Zaka László képviselı 
Változatlanul az a véleménye, hogy elvi hozzájárulást adjon a képviselı-testület polgármester 
úrnak ahhoz, hogy a részletszabályokat dolgozza ki a kistérség és polgármester úr. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet 
a 4. és 5. pont kivételével. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 



19/2007.(II.14.)ÖH. 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása 

 
H A T Á R O Z A T 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás megállapodásának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
II. fejezet 3. cím Meglévı közszolgáltatások része  
 
B./ Egészségügyi  feladatok: 
a., Orvosi ügyelet- és ügyeleti gépjármő biztosítása. 
 
Kiskunmajsa város Önkormányzat az e feladatot ellátó intézménye útján látja el Csólyospálos 
Önkormányzattal kötött mikrotársulási megbízás alapján 2005. január 1-tıl a két település 
közigazgatási területén. 
  
A kistérség lakosságszám 13.906 fı. (80 %) 

 

C./ Szociális-Gyermekjóléti  intézményi és alapszolgáltatási  feladatok: 
 

2. A Társulás saját intézménye – székhely Kiskunmajsa -  által látja el   
      Csólyospálos, Kiskunmajsa, Kömpöc településekre  kiterjedıen:  

 a.    szociális intézményi feladatellátás  

                     A kistérség lakosságszám 14.591 fı (85%) 
             b.   szociális alapszolgáltatási feladatellátás   

• családsegítés  
• házi segítségnyújtás  
• nappali ellátás 
• támogató szolgáltatás 

                A kistérség lakosságszám 14.591 fı. (85%) 
 

3. A Társulás saját intézménye- székhely Kiskunmajsa - által látja el Kiskunmajsa településre  
kiterjedıen:  

             b  a. szociális alapszolgáltatási feladatellátás  

• szociális étkeztetés 
• tanyagondnoki szolgálat 

           A kistérség lakosságszám 12.037  fı. (70%) 
 

Patkós Zsolt polgármester  
A 4. és 5. ponttal kapcsolatban mondja ki a képviselı-testület azt, hogy egyetért a törekvéssel, 
jónak tartja, hogy a szanki intézmény a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás önálló 
intézményeként kerüljön létrehozásra, azonban a megállapodás módosítását ahhoz a 
feltételhez köti, hogy a részletszabályok kidolgozását és megismerését követıen dönthet errıl 
a testület. 
 
Szavazásra kérte a képviselıket. 



A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elviekben egyetért azzal, hogy a 
szanki szociális intézmény a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás önálló 
intézményeként kerüljön létrehozásra. A megállapodás módosításáról a részletszabályok 
kidolgozása és megismerése után dönt. 
 
N A P I R E N D 
5. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ mőködéséhez szükséges gépkocsi beszerzésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester  
Ha a részletszabályok elfogadásra kerülnek és támogatásra kerül az elképzelés, akkor a 
mikrobusz itt marad. A gépkocsi beszerzéshez, ha nincs más javaslat, akkor meg kell 
határozni a futamidıt. 
Zaka László képviselı 
Mennyi idı alatt lehet a részletszabályokat kidolgozni, mert ha nem történik meg az elıbbiek 
szerint az intézmény létrehozása, akkor van elképzelés arról, hogyan tovább? Errıl szeretne 
hallani. 
Patkós Zsolt polgármester  
A 2007. évi költségvetés a jelenlegi állapotra készült, nem tartalmazza a többletforrást, amely 
a szociális intézmény többcélú kistérségi szinten történı mőködtetésében van, tehát 
finanszírozható. Ha nem sikerül megállapodni, akkor akár úgy is dönthet a képviselı-testület, 
hogy jelen állapotot fenntartja az év végéig, tárgyalást kezdeményez másik társulási formát 
illetıen. 
Zaka László képviselı 
Az intézményvezetıtıl kérdezi, hogy az elızı döntés végsı döntéséig zavarja-e a munkát a 
jelenlegi gépkocsiállomány, el lehet-e ezzel látni? 
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez. 
Ez a FIAT FIORINO-tól függ. Most meg lett javítva, de ezt a javítást elvégezni még egyszer 
nem lehet, bizonytalan a mőködése, bármikor tönkre mehet. Már most sem mernek vele 
kimenni a faluból. 
Varga Ferencné képviselı 
Arról is szó volt, hogy a HACCP elıírásoknak megfelelı gépkocsira van szükség, külön 
raktere kell, hogy legyen a személy, az étel és egyéb áruk szállítására. Ez a MAZDA az 
elıírásoknak megfelel. Korábban a költségvetési hiány miatt nem támogatta a testület, ez 
mára megoldódott. Szerinte ne vállaljon a képviselı-testület hosszabb futamidıt, mint 
amilyen idıre a mandátuma szól, inkább rövidebb futamidı mellett döntene. Hitelfelvállalás 
és lízing már így is van. 
Mucsi László képviselı 
Ütköznek az érdekek. Igaza van Zaka képviselı úrnak, hogy szükség van gépjármőre a 
sportolók szállítására is. Támogatja az elıterjesztést, a tanyagondnoki szolgálat részére 
terepjáró vásárlását. 5 év futamidıt javasol. Bízik benne, hogy megtaláljuk a megoldást a 
sportolók szállítására is. 
Patkós Zsolt polgármester  
A jelenlegi FIAT FIORINO cseréjére ebben az évben lesz pályázat, amelyet ki fogunk 
használni. 
A 72 hónapos futamidıt javasolná, mert kedvezıbbek a törlesztı részletek és 500 e Ft-tal 
kellene csak többet fizetni.  
Zaka László képviselı 
Az elhangzott érvek alapján el tudja fogadni az elıterjesztést. 
 



Varga Ferencné képviselı 
El tudja fogadni a 72 hónapos futamidıt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet 
a 72 hónapos futamidıvel. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
20/2007.(II.14.)ÖH. 
Alapszolgáltatási Központ mőködéséhez gépjármő beszerzése 
 

H A T Á R O Z A T  
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat részben 
önálló intézménye az Alapszolgáltatási Központ részére a szociális ellátás biztonságos 
mőködéséhez egy darab Mazda B2500 TD DK A/C típusú haszongépjármő beszerzését 
engedélyezi a D85 Dakó Kft-tıl (Kecskemét, Mindszenti körút 53.) az alábbi feltételekkel. 
- Szank Községi Önkormányzat deviza alapú lízingszerzıdést köt a Lombard Lízing Zrt-vel 
(Szeged, Somogyi B. u.19.)  
- Szank Községi Önkormányzat 72 hónap futamidejő törlesztı részlet kifizetését vállalja, a 
gépjármő vételárának 20% minimális összegő saját erı, melynek összege 1.077.120 Ft 
befizetése mellett. 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szerzıdés megkötésével összefüggésben a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
N A P I R E N D 
7. Elıterjesztés …./2007.(…..) rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó szociális  
    ellátásokról szóló 2/2006.(I.31.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné aljegyzı 
                  Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez. 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester  
Felkérte aljegyzı asszonyt a módosítás elıterjesztésére. 
Vincze Jánosné aljegyzı 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet két paragrafusát 
javasoljuk módosítani. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjánál csökkentést, a 
bentlakásos otthon térítési díjánál pedig emelést javasolunk. A szakmai indoklást írásban 
megkapták a képviselık. A rendeletmódosítás mellé tettük az egységes szerkezetbe foglalt 
rendeletet, hogy követhetı legyen a módosítás. 
Besesek Béla képviselı 
A házi segítségnyújtás csökkentésével kapcsolatban kérdése van. A költségvetés készítése 
kapcsán kapott táblázatból kiderül, hogy a házi segítségnyújtásra fordított összeg több mint 50 
%-a saját erı. Ha többen veszik igénybe, akkor nagyobb a támogatási összeg? Mert a magas 
önkormányzati hányad miatt nem lenne indokolt a csökkentés. 
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez. 
A szociálisan rászorultaknak, akik rászorultságukat igazolják (ez a szociális törvény 2007. 
január 1-tıl hatályos módosítása) ingyenessé tudjuk tenni az ellátást. 50.000,-Ft/fı a 
támogatás összege, tehát minél több az ellátottak száma, annál több támogatást kapunk.  



Zaka László képviselı 
A módosítással alapvetıen egyetért, a korábbihoz képest a módosítás mértékét tartja nagynak. 
Hol van az ellátásnak a jelenlegi személyi állományból a határa? Nehogy olyan sok legyen az 
igénylı, hogy a jelenlegi létszámmal azt már nem lehet ellátni.   
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez. 
A házi gondozási körzeteknél szabályozva volt, hogy 7 fı gondozottat lát el 1 gondozó a 
körzeten belül. A körzeteket megszüntettük, így az összterületre nincs külön határa annak, 
hogy hány fıt lát el. Két dolgozónk van, akik házi gondozást látnak el, jelenleg 15 fı 
gondozott van, 25 fıt képesek ellátni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
6/2007.(…….) rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
 2/2006.(I.31.) rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képvelı-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. §-ban és a 116. §-ban 
kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
2/2006.(I.31.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

(1) A R. 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
      (1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 150,-Ft/óra 
 
(2) A R. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
      (2) a) A házi segítségnyújtás személyi térítési díjának megfizetése alól mentesül az az 

ellátott, akinél a közös háztartásban élık egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 320 %-át. 

 
2. § 
 

A R. 10. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) Idısek Otthona ápolást, gondozást nyújtó intézmény intézményi térítési díja:  

havi: 53.000,-Ft 
napi: 1.766,-Ft 

 
3.  §  

 
Ez a rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 



N A P I R E N D 
8. Elıterjesztés jegyzıi állás betöltésére pályázat kiírásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester  
Az elmúlt testületi ülésen közös megegyezéssel megszőnt dr. Tóth Mária jegyzı asszony 
jegyzıi kinevezése Szankon. A képviselı-testületnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy a 
közszolgálati jogviszony megszőnését követıen új jegyzıi pályázatot írjon ki. A jegyzıi 
pályázat tartalmára vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. 
§-a kimondja, hogy milyen képesítési követelményeknek kell megfelelnie a jegyzınek, ennek 
alapján készült el a határozat-tervezet, ennél szigorúbb feltételeket a képviselı-testület nem 
szabhat, elınyöket megfogalmazhat. Kötelezıen meg kell hirdetni a Belügyi Közlönyben, 
közzé tesszük a Petıfi Népében.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
21/2007.(II.14.)ÖH. 
Jegyzıi állás betöltésére pályázat kiírásáról 

 
H A T Á R O Z A T 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete jegyzıi állás betöltésére pályázatot 
hirdet  az alábbiak szerint: 
 
Pályázati feltételek: 
     - magyar állampolgárság, 
     - büntetlen elıélet, 
     - cselekvıképesség, 
     - igazgatásszervezıi vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, 
     - legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat, 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság  
       elnöksége által  a teljes körően közigazgatási jellegőnek minısített tudományos fokozat  
       alapján adott mentesítés, 
 
Alkalmazási feltételek: 
    Ktv-ben szabályozott összeférhetetlenség 
    Ktv-ben szabályozott vagyonnyilatkozattétel 
Elınyt jelent: jegyzıi vagy önkormányzati igazgatási vezetıi gyakorlat 
                      Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL)                        
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

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

 
Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.   
               törvény szerint 
 



A pályázat benyújtásának határideje: 
     A pályázat Belügyi Közlönyben való megjelenésétıl számított 30 nap. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: 
     A pályázatot személyesen vagy postai úton zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani a   
     következı címre:     Szank Község Polgármestere 6131 Szank, Béke u. 33.  
A pályázat elbírálásának módja, határideje:  
    A pályázati határidı lejártát követı soron következı képviselı-testületi ülés. 
Az állás a képviselı-testület döntését követı hó elsı napjától betölthetı, a kinevezés 
határozatlan idıre szól. 
 
Önkormányzati lakás szükség esetén megoldható. 
 
A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet: Szank Község Polgármesterénél a  
77/495-040 telefonszámon. 
 
2. E pályázati felhívást egy alkalommal a Petıfi Népében is közzé kell tenni. 
 
N A P I R E N D 
9. Elıterjesztés ÁMK igazgatói állásának pályázati felhívására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester  
Szabóné Szatmári Katalin igazgató asszony 2007. június 30-ig kapott megbízást arra, hogy az 
Általános Mővelıdési Központ igazgatói teendıit ellássa. Az intézményvezetıi állás 
betöltésére vonatkozóan ki kell írni a pályázatot. A határozat-tervezetben egy módosítást 
javasol, a beosztás megjelölése címszó alatt, hogy az „Általános Mővelıdési Központ 
igazgató” szerepel, annyi kiegészítést szeretne, hogy „aki egyben a Gy. Szabó Béla Általános 
Iskola igazgatója is” 
Besesek Béla képviselı 
A megbízás feltételeinél az iskolai végzettség és az alkalmazás nem tudja, hogy egyértelmő-e 
de számára nem. Ha a pedagógusok számára ez egyértelmő, akkor elfogadja. 
Mucsi László képviselı 
Pedagógusok számára egyértelmő. 
Patkós Zsolt polgármester  
Ez szó szerint törvényi szöveg. 
Mucsi László képviselı 
Odaírná, sıt kritériumnak tenné meg a közoktatásvezetıi végzettséget. Magasabb tudásszintet 
jelent és szőkítené a kört. 
Patkós Zsolt polgármester  
Azzal egyetért, hogy elınyt jelent a közoktatásvezetıi szakvizsga megléte. Feltételül szabni 
azért nem javasolja, mert a törvényi elıírásnál szigorúbb feltételeket elıírni nem lehet, ez 
megtámadható. Ugyanez volt a jegyzınél is, jobb lett volna, ha több közigazgatási gyakorlatot 
írunk elı, nem csak 2 évet. Itt ezért van pedagógus munkakörben eltöltött 5 éves szakmai 
gyakorlat, mert ezt írja elı a törvény. Egyetért, egészüljön ki azzal, hogy elınyt jelent a 
közoktatásvezetıi szakvizsga megléte. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester a kiegészítésekkel együtt szavazásra tette fel 
a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 



22/2007.(II.14.)ÖH. 
Általános Mővelıdési Központ igazgatói állásának pályázati felhívása 

H A T Á R O Z A T 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a szanki Általános 

Mővelıdési Központ igazgatói állás betöltésére az alábbiak szerint: 
 
           A munkahely neve: Szanki Általános Mővelıdési Központ 

                     címe: 6131 Szank, Béke u. 73. 
Beosztás megjelölése: Általános Mővelıdési Központ igazgató, aki egyben a Gy. 
Szabó Béla Általános Iskola igazgatója is 
A vezetıi megbízás feltételei: 
- büntetlen elıélet, 
- pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsıfokú iskolai végzettség és tanári 

végzettség, 
- az ÁMK-ban pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idıre szóló 

alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg pedagógus munkakörben történı, 
határozatlan idıre szóló alkalmazás 

- 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 
             Elınyt jelent: közoktatásvezetıi szakvizsga megléte  
            A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó szakmai életrajzát 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı 

fejlesztési elképzeléssel. 
 
A megbízás határozott idıre, öt évre szól 2007. július 1-tıl 2012. július 31-ig. 
 
Az alapilletmény és vezetıi pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján kerül megállapításra. 
 
Önkormányzati bérlakás szükség esetén megoldható. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási és Kulturális Közlönyben való 
megjelenést követı 30 nap 
A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidı lejártát  
követı 30 napon belül, illetve a 30. napot követı elsı testületi ülés 
 
A pályázatot 1 példányban Patkós Zsolt polgármesternél kell benyújtani (6131 Szank, 
Béke u. 33.) 
Az intézmény tevékenységérıl információk beszerezhetık Patkós Zsolt 
polgármesternél (77/495-040) telefonon. 
 

2. A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapján kell 
közzétenni. Egyetért azzal, hogy a pályázati felhívás egy alkalommal a Petıfi Népe 
címő napilapban jelenjen meg. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: jegyzı 



N A P I R E N D 
10. Elıterjesztés Béke utca forgalomszabályozására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester  
Két gyalogátkelıhelyet tervezünk, a Rákóczi és Béke utcák keresztezıdésénél és az iskolánál, 
az iskolánál lévı buszöböl áthelyezését, valamint a gyalogátkelıhelyeknél kiemelt 
közvilágítás biztosítása szükséges. Jelentıs költsége van már a tervezésnek is. Egy-egy ilyen 
gyalogátkelıhelyhez szakhatósági egyeztetésekre, tervezésre és engedélyezésre van szükség. 
Az elsı lépés a tervezés, ez a napirend tárgya. A gyerekek érdekében szeretnénk 
megvalósítani, az óvodánál elıbb készen lehet. Az iskolánál át kell helyezni a buszmegállót a 
park felé, mert legalább 15 méterre kell lennie a zebrától. A képviselı-testület támogatását 
kérte. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Javasolja, hogy a buszöböl áthelyezése ne a park elé történjen, hanem inkább az Árpád utca 
felé. A parknál eltakarja a MOL-os emlékmővet, vagy továbbmenve a park közepét. 
Patkós Zsolt polgármester  
A tervezı és a Közlekedési Felügyelet véleményét kikérjük. Idıben jött a felvetés. 
Mucsi László képviselı 
Ha a keresztezıdésen túl lesz a buszmegálló, akkor nı a balesetveszély, mert a gyerekeknek 
át kell haladni az útkeresztezıdésen. 
Patkós Zsolt polgármester  
Úgy terveztetjük meg, hogy az Árpád utca felé legyen áthelyezve. 
Zaka László képviselı 
Szerinte sem jó, ha a buszmegálló a keresztezıdésen túlra kerül a gyerekek 
közlekedésbiztonsága szempontjából. Viszont elıírás, hogy a két buszmegálló sem lehet 
egymással szemben, meg van határozva a távolság a két buszöböl között is. Annyira kell 
befelé hozni az iskola elıtti buszmegállót, amennyire szükséges. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Ha megvalósul az áthelyezés, akkor lehet-e arról szó, hogy más váró kerüljön oda a mostani 
helyett? 
Patkós Zsolt polgármester  
Igen. A költségvetésünkben elkülönítettünk erre összeget. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
23/2007.(II.14.)ÖH. 
Gyalogátkelıhelyek és autóbuszöböl 
terveinek megrendelésérıl 
 

H A T Á R O Z A T  
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Béke-Rákóczi utcák 

keresztezıdésében gyalogátkelıhely kijelöléséhez a KP. GENERÁLTERV Kf-tıl 
(Kecskemét, Ipoly sor 1/A) bruttó 72.000,- Ft-ért megrendeli a terveket. 



2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az általános iskola elıtt 
gyalogátkelıhely kijelöléséhez és autóbuszöböl kiépítéséhez a KP. GENERÁLTERV 
Kf-tıl (Kecskemét, Ipoly sor 1/A) bruttó 168.000,- Ft-ért megrendeli a terveket. 

 
Határidı: 2007. március 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
N A P I R E N D 
11. Elıterjesztés építési telek értékesítésérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester  
A Küküllı utcában lévı önkormányzati telekre érkezett egy vételi ajánlat. Az elıterjesztést 
kiegészítette azzal, hogy a Küküllı utca folytatásában gáz nincs, villany és csatornahálózat 
van, a telekre nincs lekötve. Ehhez az elıterjesztéshez két határozat-tervezet tartozik. Ezt a 
telket már értékesítette a képviselı-testület, de az adásvételi szerzıdés megkötése meghiúsult. 
Ezért a korábbi határozatot vissza kell vonni. A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy 
legyen a szerzıdésbe beépítve az elidegenítési és terhelési tilalom. 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Az adásvételi szerzıdésbe bele lehet foglalni, és a Földhivatal bejegyzi a tulajdoni lapra az 
elidegenítési és terhelési tilalmat. 
Patkós Zsolt polgármester  
Így a vevı nyerészkedni nem tud a telken, nem adhatja el szabadkézbıl. Átadta a szót elnök 
úrnak. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, véleménye, hogy értékesítése a 
képviselı-testület a telket. Ott van villany, csatorna és víz is, csak gáz nincs, úgyhogy 
600.000,-Ft-ra javasolják emelni a vételárat, és az elidegenítési tilalmat javasolják 
bejegyeztetni az adásvételi szerzıdés alapján. 
Varga Ferencné képviselı 
Támogatja az elıterjesztést, kérdés, hogy 50 e Ft emeléssel mit érünk el, a településnek is 
érdeke, hogy ide jöjjenek lakni. 
Patkós Zsolt polgármester  
A Pénzügyi Bizottság ülésén az a vélemény alakult ki, hogy a 600.000,-Ft-os ármeghatározás 
is méltányos, annak érdekében, hogy a letelepedést segítse. Nagyon kevesen vannak olyanok, 
akik házat akarnak építeni. A bizottság figyelembe vette a realitást és azt, hogy régebben 
mennyiért kelt el. Már többször elkelt ez a telek, de mindig visszajött. Egyetért a javasolt 
árral. 
Mucsi László képviselı 
A 600.000,-Ft-os árat nem tartja túlzottnak, nagy, dupla telekrıl van szó, amely 2474 m2, nem 
kell feltölteni, ott van a villany, szennyvíz, víz, a gáz sincs messze.  
Zaka László képviselı 
A telek háta mögött kiszolgáló út van. 
Besesek Béla képviselı 
Javasolja, hogy a határozatban 500.000,-Ft+ÁFA szerepeljen. 
 
A képviselık egyetértettek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel elıször a telek Pintér 
Edit részére történı értékesítésérıl szóló határozat visszavonását. 



A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
24/2007.(II.14.)ÖH. 
Pintér Edit részére építési telek értékesítésérıl  
szóló határozat visszavonásáról 

H A T Á R O Z A T 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Pintér Edit Szank, Rákóczi u. 27. szám 
alatti lakos részére építési telek értékesítésérıl szóló 55/2005.(VI.08.) ÖH. sz. határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
Polgármester szavazásra tette fel az 500 e Ft+ÁFA árral a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
25/2007.(II.14.)ÖH. 
Zelei Zoltán részére építési telek értékesítésérıl 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. számú rendelete alapján Zelei 
Zoltán Kiskunmajsa, Ötfa 244. szám alatti lakos részére a szanki 918 hrsz-ú, 2474 m2 területő 
építési telket 500.000,- Ft+ÁFA áron értékesíti. 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ingatlanra az elidegenítési és terhelési 
tilalom bejegyzését elrendeli 
3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: 2007. március 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
N A P I R E N D 
12. Elıterjesztés Kisbíró címő újság kiadásáról 
      Elıadó: Dr. Folberth György alpolgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Dr. Folberth György alpolgármester 
A decemberi képviselı-testületi ülésen szó volt arról, hogy a Kisbíró kiadása az 
önkormányzattól kerüljön át az ÁMK-hoz. Polgármester úr kijelölte, hogy dolgozza ki az 
elıterjesztést. Az elıterjesztést és határozat-tervezetet a képviselık megkapták, 
rendelkezésükre áll. (Felolvasta, amely a jegyzıkönyvhöz mellékelve van.) 
A határozat-tervezetbıl kimaradt a szerkesztı-bizottság, javasolja, hogy legyen benne. 
Patkós Zsolt polgármester  
ÁMK igazgatójával történt-e errıl egyeztetés? 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Itt volt azon a decemberi ülésen, tehát tudott róla. Másrészt az Oktatási Bizottság elnökével, 
Varga Ferencnével voltak megbeszélések. Végül is tudomásul veszi. Részletkérdései vannak, 
de azok menet közben megoldhatók. 
 



Patkós Zsolt polgármester  
Az elızı képviselı-testületi ülésen is elhangzott már, hogy a jobboldali képviselık 
lejáratására törekszik a Kisbíró. Kérdés, hogy a szerkesztı, Tapodi Kálmán jobb újságot tud-e 
készíteni, ha egy cenzúrabizottságot, úgynevezett szerkesztıbizottságot ültetnek a nyakába. A 
demokrácia illetve a sajtószabadság sérül-e? Ha feladatköréül adjuk az ÁMK vezetıjének az 
újság kiadását, akkor az ÁMK vezetıjének dolga, hogy létrehoz-e szerkesztıbizottságot, ez 
nem a képviselı-testület joga. Két cikk miatt - ami sérthette a jobboldali képviselıket – kell-e, 
érdeme-e, szabad-e a sajtószabadságot korlátozni, a jelenlegi rendszert megváltoztatni? Több 
kérdése van a megjelentetés formájával, gyakorlatával kapcsolatban, ki terjeszti, hogyan? 
Miért nincs megemlítve a másik két egyház képviselıje a szerkesztıbizottság kapcsán. A 
szerkesztıbizottság kijelölése az ÁMK igazgatójának a jogköre, azt kiegészítésként nem lehet 
a határozatba beletenni. Meg kell beszélni a problémákat. 
Besesek Béla képviselı 
Az elıterjesztés teljesen indokolt, szükséges és jogos. Nem csak két cikk volt, hanem 
folyamatosan voltak olyanok, amelyek egyoldalúan állították be a dolgokat. A mostani 
javaslat visszatérés a kiindulási állapothoz. Ha itt sajtószabadság sérül a szerkesztıbizottság 
létezésével, akkor eleve így történt a Kisbíró alapítása. Kezdetben benne volt a 
szerkesztıbizottságban és általuk nem sérült a sajtószabadság és ugyanúgy nem fog sérülni 
most sem. Kósa István azért került bele, mert sok évig szerkesztette a Kisbírót, nagy 
gyakorlata van és vállalta a szerkesztıbizottsági tagságot. Ez nem azt jelenti, hogy a többi 
egyháznak nincs megszólalási lehetısége. Egyházi híreket mindegyik részrıl lehet írni. Nem 
azt jelenti, hogy független az önkormányzattól és semmi közünk hozzá a továbbiakban. Tehát 
a terjesztés továbbra is történhet ugyanúgy, mint eddig az önkormányzat dolgozójával, csak 
akarat kérdése.  
Patkós Zsolt polgármester  
Az elıterjesztésben szerepel, hogy tájékoztatási kötelezettségének a polgármester tegyen 
eleget. Eleget is tehet, úgyhogy a Kisbíróban vagy bármilyen más sajtóorgánumban ezt a 
kötelezettségét gyakorolja. Polgármester dönti el, hogy hogyan fogja megtenni az elkövetkezı 
idıben. Határozatban nem lehet meghatározni az ÁMK vezetıje részére 
szerkesztıbizottságot, mert ha ı a kiadója, akkor neki kell ezt a felelısséget vagy 
továbbhárítani, vagy pedig megosztani szerkesztıbizottság által. Az egyértelmő, hogy a 
térítési díjat az intézmény szedi be. 
Kósa István régóta szerkesztette a Kisbírót, Csertı István is, ıt megkereste valaki erre 
vonatkozóan, hogy akar-e szerkesztıbizottsági tag lenni, vagy hogyan jött össze ez az öt 
személyre vonatkozó elıterjesztés? Azáltal, hogy az önkormányzattól elkerül a lap, lehet, 
hogy semmi nem fog változni, lehet, hogy minden meg fog változni. Nem szabad hat 
képviselınek ezt a döntést – pusztán azért mert valaki sértı cikket írt – meghoznia. Eddig sem 
volt korlátozva senkinek a megjelenés, mert ez a demokrácia. Születnek ilyen cikkek és olyan 
cikkek, van sajtószabadság, van lehetısége mindenkinek megfogalmazni a gondolatait. A 
továbbiakban milyen más gondolat jelenhetne meg ebben a Kisbíróban, mint a 
szerkesztıbizottság gondolata? Továbbra is az a véleménye, hogy az intézményvezetı joga a 
szerkesztıbizottság létrehozása. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Azt megkérdezhetjük igazgató asszonytól, hogy így elvállalja-e a szerkesztıbizottságot, 
egyetért-e ezzel. A demokráciával lehet élni, de vissza is lehet élni. 
Mucsi László képviselı 
Alapító tagja volt a Kisbírónak, az ÁMK keretében jött létre és jól mőködött mindaddig, amíg 
a fıszerkesztı magára nem maradt. Az újság mindig akkor romlott el, amikor a bizottság 
megszőnt körülötte. A legutóbbi változtatással, amikor az önkormányzathoz került nem értett 
egyet.  



Amit 4-5 ember átgondol, és felelısséggel letesz az asztalra, ott mindig nagyobb a 
demokrácia iránti igény, mint amikor esetleg valaki spekulál rajta mi jelenjen meg, mikor a 
felelıs kiadó címén átnézi, és a gondolatokat rendezi. A hatalom kezében egy közéleti lap 
nem jó helyen van. Az egyensúlynak meg kell lennie a faluban. Ne éljünk vissza a 
demokráciával. A szerkesztıbizottsági tagok tisztességes emberek, nem címkézi a 
hovatartozásukat. Azt is el tudja fogadni, hogy az ÁMK igazgatója ne kötelezı feladatként 
kapja meg, javaslatot tesz a képviselı-testület a szerkesztıbizottságra. Garanciát jelent, hogy 
4-5 ember által, az ı szakmai és erkölcsi alapjukon keresztülment cikkek jelenjenek meg a 
Kisbíróban és a békét szolgálják, ne pedig egymás cukkolását. A falu békéje megér ennyit. 
Annak idején a szerkesztıbizottságban nem gondolkodott mindenki egyformán, de kialakult 
egy erkölcsi alap, tudták azt, hogy mint nem szabad beletenni. Nem szabad olyan helyzetbe 
hozni az ÁMK-t, hogy ez neki anyagi gondot jelentsen, biztosítani kell a lapkiadás fedezetét, 
és az sem lehet gond, hogy ki hordja ki. 
Patkós Zsolt polgármester  
Nagyon általános volt képviselı úr gondolata, hogy esetleg valaki spekulál azon, hogy mi 
jelenjen meg. Senki nem spekulált rajta. A szerkesztı kapja meg ömlesztve a cikkeket, 
minden megjelent október 1-je óta, ami leadásra került. Ezt kifejezetten kérte Tapodi 
Kálmántól, hogy visszaadásra vagy eltanácsolásra senki ne kerüljön.  
Elhangzott, hogy tisztességes emberek vannak a bizottságban, ezt nem kérdıjelezi meg, nem 
lehet tudni, hogy kik lesznek a bizottságban, mert nincsenek elıterjesztve. Rajtuk kívül még 
rengeteg tisztességes ember van itt a faluban. Ha tisztességes emberekbıl válogatunk, akkor 
egy bı szerkesztıbizottságot lehetne létrehozni. Azt mondta a múltkor is, hogy legyen a 
gazdája az oktatási bizottság, vagy négy képviselı. Nem érti, mivel lesz több, vagy más, ha 
nem közszolgálati és közéleti, hanem közmővelıdési, közszolgálati és közéleti kiadvány lesz. 
Eddig is a közmővelıdési intézmény vezetıjének és az alkalmazottaknak voltak olyan cikkei, 
amelyek mindig színesítették a politikai palettát, amit az önkormányzat képviselı-testületi 
ülésén elhangzottak jelentettek. Sokkal inkább el tudná fogadni azt, hogy jelöljön meg a 
képviselı-testület négy tagot, legyen a polgármester, alpolgármester, Besesek Béla és Mucsi 
László a négy szerkesztıbizottsági tag és akkor ne változzon az egész. A célt érti, elfogadni 
nagyon nehéz. De itt is, mint mindenhol a demokrácia a többség demokráciáját jelenti, de ez 
nem biztos, hogy a többség diktatúráját. 
Varga Ferencné képviselı 
Több évig volt benne a Kisbíró szerkesztıbizottságában. Több cikket is írt. Senkit nem hozott 
olyan helyzetbe a cikkeivel, amitıl kellemetlenül érezte volna magát. Polgármester úr 
elmondta Tapodi Kálmánnal kapcsolatban, hogy kérte, ne kerüljön cikk visszaadásra. A Kun-
Majsában megjelent cikk kapcsán polgármester úrnak is az volt a véleménye, hogy nem 
szerencsés válaszolni, dobálózni, mert akkor soha nem lesz vége. Polgármester úr 
megjegyezte, hogy a polgármester dönti el, hogy tájékoztatási kötelezettségének hogyan tesz 
eleget. Amikor az ÁMK-nál volt a Kisbíró, akkor is lehetısége volt az önkormányzatnak a 
tájékoztatásra. Ha újra így lesz esetleg más formáját keresi polgármester úr a tájékoztatásnak? 
Amíg az ÁMK-ban volt a lap, folyamatosan minden hónapban jelentek meg a 
közmővelıdéssel kapcsolatos cikkek. Amikor az újság szerkesztıje kiskunmajsai, jól jön egy 
olyan bizottság, akik segítségére lehetnek, tájékoztatják, hogy milyen rendezvények várhatók. 
Például az Ifjú Zenebarátok Köre által rendezett óévbúcsúztató hangversenyrıl egy sor sem 
jelent meg a Kisbíróban, mert Tapodi Kálmán nem is tudott róla. Ezért is kellene a 
szerkesztıbizottság. Mindenkinek az a célja, hogy a Kisbíró maximálisan tájékoztassa a 
szanki lakosokat azokról az információkról, amelyek a települést érintik, és ne adjon teret 
olyan információnak, amely valaki ellen irányul. Nem szerencsés védekezni, nincs értelme. 
Megosztja az embereket. Korábban sem volt célja az újságnak és a szerkesztıbizottságnak 
sem, hogy megossza a települést és a település gondolkodását.  



Támogatja, ha lehet, legyen szerkesztıbizottság, azért, hogy információk birtokába jussanak, 
akkor talán nem maradnak ki az újságból az ÁMK hírek a Luca napi rendezvényrıl. A 
fıszerkesztı nem itt él, segítségére lehetne a szerkesztıbizottság. 
Patkós Zsolt polgármester  
Amikor elolvasta az elıterjesztést, valóban azon kezdett el gondolkodni, hogy bár az 
önkormányzati törvénybıl eredıen a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van a 
választópolgárok felé, ezt bárhogyan gyakorolhatja. Az elıterjesztésben benne van, hogy 
ennek a kötelezettségének a polgármester lapzártáig tegyen eleget. Nincs kompromisszum. A 
polgármesternek jogát, lehetıségét, hogy úgy tájékoztasson, ahogy neki megfelelı és az 
önkormányzat tekintetében hatékonynak és hasznosnak tartja, nem lehet elvenni. Erre a 
törvény lehetıséget ad és lehetıséget biztosít. Nem biztos, hogy ki akarja vinni az 
önkormányzat híreit más orgánumba, meg kell nézni az együttmőködési lehetıségeket. 
Besesek Béla képviselı 
Ebben az elıterjesztésben nem az a lényeg, hogy a képviselı-testület kötelez a tájékoztatásra, 
hanem a lapzártáig változatlanul, úgy, mint eddig jelenjenek meg az önkormányzat hírei az 
újságban. Ez lenne a lényege, lehet, hogy lehetett volna szerencsésebben fogalmazni, de 
ennek nem sértés volt a célja. Ezzel az elıterjesztéssel az alapokhoz, a kiinduláshoz térünk 
vissza, ugyanilyen körülmények között indult a Kisbíró. A szerkesztıbizottság majd kialakul. 
Patkós Zsolt polgármester  
Ha az ÁMK igazgatójára feladatot testált a testület, akkor majd eldönti, hogy kik tudnak neki 
segítséget nyújtani. Ezt a politikai szempontot, hogy legyen szerkesztıbizottság, de 
meghatározzák, hogy milyen legyen, milyen személyekkel, nem tudja elfogadni. Ha 
közmővelıdési, közszolgálati, közéleti és információs kiadvány lesz, tegyük az ı vállára ezt a 
felelısséget is mindenféle megkötés nélkül. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Az a probléma a határozat-tervezet 3. pontjával, hogy elıtte a 2. pontban az szerepel, hogy az 
ÁMK igazgatója szerzıdést köt Tapodi Kálmán fıszerkesztıvel. Utána a 3. pontban szerepel, 
hogy a Kisbíró lapkiadásainak költségeit a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység 
dologi kiadások elıirányzatából kell biztosítani. Ez így nem felel meg a 
kötelezettségvállalásra vonatkozó gazdálkodási szabályoknak  
Az elıterjesztés szerint az ÁMK igazgatója köt szerzıdést, tehát kötelezettséget vállal, a 
kiadásokat pedig a Polgármesteri Hivatal teljesíti. 
Besesek Béla képviselı 
Természetesen nem a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell, hogy megjelenjen, ahol 
eddig volt, onnan az ÁMK költségvetésébe át kell tenni ezt az összeget. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
A gazdálkodási szabályok szerint a Polgármesteri Hivatal dologi kiadások elıirányzatát 
lecsökkentjük a Kisbíró lapkiadás költségeivel. Pótfinanszírozásként az ÁMK-nak ezt az 
összeget biztosítjuk a lapkiadás kiadásaira. 
Zaka László képviselı 
Annak idején a Kisbíró konszenzusos szerkesztıbizottsággal indult. Most ebben az 
elıterjesztésben egy kicsit durvább a helyzet, ez kijelöléses. A Kisbíró úgy jött létre akkor, 
hogy sem a hatalom, sem a politika nem volt hozzárendelve. A fıszerkesztı egyedül maradt, 
elfogyott mellıle a szerkesztıbizottság, egyedül szerkesztette a lapot tovább, majd lemondott. 
Utána a kiadásért felelıs gyorsan összehozott egy szerkesztıbizottságot, kerestek 
fıszerkesztıt és a fıszerkesztı megint egymagára maradt, és utána ı is lemondott. Nem volt 
az újság szerkesztésének a közelében sem. Nem találtak fıszerkesztıt, ezért az önkormányzat, 
mint a tájékoztatásra kötelezett átvette a lapot. Akkor nem szerkesztıbizottságot, hanem egy 
felelıs szerkesztıt kerestünk, és vele kötöttünk szerzıdést. Az önkormányzat csak a kiadásért 
felelıs, nem a szerkesztésért.  



Ha azt mondják a képviselık, hogy a hatalom diktálta az újságnak a megjelenését olyan 
tekintetben, hogy mi kerüljön bele és hogyan, akkor nem mondanak igazat. Ugyanis ha így 
lett volna, akkor a tornacsarnok ügyében Mucsi László cikke sem jelenhetett volna meg és 
hasonló más cikkek sem jelenhettek volna meg. Nagyon sajnálja, hogy a községért felelıs 
önkormányzat a politika színterére tereli ezt az ügyet, mert ez nagyon nagy baj. Jó lesz, 
hogyha a faluban egy másik lap is elindul, szükség van-e erre? Inkább azt kellene 
meggondolni, hogy azért mert valaki úgy gondolta, hogy ír 1-2-3 cikket – a mai magyar 
valóságban pont ez a nagypolitikának is a problémája – nem jelenik meg a másik fél cikke, 
hanem tönkre kell tenni egy lapot, hogy még az se legyen. Hatan fel akarják vállalni azt, hogy 
létrehoznak egy jobboldali szerkesztıbizottságot? Hol van a szólásszabadság, a demokrácia? 
Elıre kellene gondolkodni, és lehet, hogy nem az újságot átrakni az ÁMK-ba, mert ez azt 
fogja kiváltani a faluban, hogy van egy jobb oldali lap és lesz egy bal oldali. Erre nincs 
szükség. A hatalom nem volt benne az újságban, Tapodi Kálmán szerkesztette, éppen ezért 
minden belekerülhetett. Tapodi Kálmánnak az volt a feladata, hogy az információkat 
megjelentesse. Ha nem írtak a jobboldali képviselık, az az ı felelısségük. A szólásszabadság 
azt jelenti, hogy ha Csertı István véleményével nem értenek egyet, akkor azt Csertı Istvánnal 
meg kell vitatni. Kisbíróban az évek alatt hol burkoltan, hol nyíltan, kapott hideget és meleget 
is, de ezt el kell viselni a közszereplınek, meg kell vitatni vele nyíltan, vagy úgy, ahogy azt 
illik. Nagyon sajnálná, ha ez olyan dolgot indítana el, hogy a fürdıvízzel kiöntenék a gyereket 
is. Mert nem az a fontos, hogy hol van a lap, az a fontos, hogy mit hordoz magán. 
Alpolgármesternek beosztásánál, választott funkciójánál fogva sem ajánlja, hogy ebbe 
beleszóljon.  
Dr. Folberth György alpolgármester 
Éppen azért kérték fel rá, mert alpolgármester. 
Varga Ferencné képviselı 
Senki nem akar jobboldali és baloldali újságot, megosztani az embereket. Tiszteletben illik 
tartani a másikat. A település érdekében születik a döntés, az elıterjesztés sem azért készült, 
hogy a településen élı oldalakat tovább erısítse, hanem inkább tompítsa. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem lehet és nem szabad mesterségesen megosztani a települést jobb és bal oldalra. Ez olyan 
emberi gyöngeségre is utal polgármesternél vagy képviselınél, ami összeférhetetlen ezzel a 
funkcióval. Emlékeztet mindenkit az esküjére, amikor kimondta, hogy „pártatlanul”. Ez nem 
azt jelenti, hogy valamelyik párt érdeke mögé bújva fogunk döntéseket hozni, hanem a 
település érdekét nézzük. Ezt sokszor és sokat kell ismételni annak érdekében, hogy ez 
tényleg így legyen. Ne azt mondhassa alpolgármester úr, Besesek képviselı úr vagy bárki, 
hogy a jobboldali képviselıket sértı dolgok jelentek meg. Vannak olyan cikkek, ami 
képviselıket sért, lehet, hogy a jobb oldal színeiben indultak, de települési képviselık. Ezt 
próbálja hangsúlyozni október óta, hogy egy képviselı-testülete van Szanknak. 
Rácz Izabella képviselı 
A véleménynyilvánítás mindenkinek joga. Az elıterjesztést a sértettség és a sértıdöttség 
hozta elı. Bármit is tesz a testület, ha véleményt akar nyilvánítani a polgármester vagy 
képviselı, vagy bármely szanki lakos, úgyis megtalálja a módját, hogy ennek hangot adjon. 
Ez legyen újság, vagy bármilyen más fórum. Csatlakozik Zaka László véleményéhez, hogy 
akár másik újság is létrejöhet nem a mocskolódás vagy a lejáratás miatt, hanem azért, mert 
mindenkinek van szabad gondolata, elképzelése, véleménye a képviselık munkájáról is és 
ennek hangot fog adni. 
Mucsi László képviselı 
Örök igazságokat hallottunk, csak az a baj, hogy a játék közben ezek az igazságok elhajolnak, 
megváltoznak és már nem úgy igazak.  
 



A rendszerváltás után a legelsı testület létrehozta ezt a sajtót, a szerkesztıbizottság politikai 
konszenzuson alapult, minden párt delegált egy képviselıt bele. 
Zaka László képviselı 
A közhatalom nem volt ott. 
Mucsi László képviselı 
A közhatalom nem volt ott, akkor még politikai konszenzus volt, és nagyon tisztességes volt. 
Mi jobboldali képviselık azért nem akarunk indítani egy jobboldali lapot, mert nem akarjuk a 
falut megosztani. Azt szeretnénk, hogy tisztességesen mőködjön. A szerkesztıbizottsági tagok 
azért mondtak le, mert megtámadták ıket, kritikát kaptak, megsértıdtek. Amikor egy kézben 
maradt a lap akkor mindig gond volt a pártatlanságával. Egy tisztességes lapnak kell lenni 
Szankon, minden részintézmény adja bele a maga hírét. Szükségesnek tartja a 
szerkesztıbizottságot.  
Patkós Zsolt polgármester 
Azt mondta képviselı úr, hogy egy tisztességes lap legyen Szankon. Reméli, hogy nem 
gondolja azt, hogy a mostani Kisbíró tisztességtelen. 
Mucsi László képviselı 
Nem. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha ezt tisztességesnek tartja, akkor meg miért kell szerkesztıbizottságot rárakni és az ÁMK-
hoz telepíteni? Mindig oda térünk vissza és az úgymond jobboldali képviselık mondják ki, 
hogy mi jobboldali képviselık javasoltuk ezt, gondoljuk úgy, hogy… Nem tudja, hogy 
mennyi idınek kell eltelni a fejekben ahhoz, hogy települési képviselınek érezhesse mindenki 
magát és ne legyen elsı vagy másodrangú települési képviselı, ne legyen jobboldali meg 
baloldali települési képviselı, hanem „csak” települési képviselı legyen. Amikor 
elmondhatjuk azt, hogy végre félre tudjuk tenni a politikát, a politikai ideológiát, a döntések 
mögött nincs, és nem is sejthetünk ilyenfajta gondolatot. Nem tudja mennyi idınek kell 
eltelni. Biztos benne, hogy sajnos régre nyúlnak vissza ezek a gyökerek. Nincs azzal gond, ha 
valakinek meggyızıdése van és valamilyen ideológia mentén gondolkozik, de nem a 
jobboldal diktatúrája és nem a baloldal diktatúrája van Szankon. Itt egyenrangú települési 
képviselık ülnek, meg kellene találni a politikai középutat, konszenzust. A szembenállást 
élezni akarjuk, nem érti, hogy miért. A képviselıktıl a konszenzuskeresést kéri ha van, ha 
nincs, akkor nincs, azt is el kell fogadni. 
Besesek Béla képviselı 
Egyetért azzal, hogy törekedni kell a konszenzusra, az elıterjesztésnek is ez a célja.  
Az elıterjesztést a módosításokkal, amit alpolgármester úr kiegészítésként hozzátett a 
határozat-tervezethez, a szerkesztıbizottságot, és a 3. pont megfogalmazásának pontosításával 
fogadja el a képviselı-testület. Ha kifogás, probléma lesz, akkor azt meg kell vitatni a jövıben 
is.  
Vincze Jánosné aljegyzı 
Az ÁMK igazgatójának a lap kiadására vonatkozóan bejelentéssel kell élnie a 
minisztériumhoz, ennek van egy olyan pontja, hogyha a kiadó és a laptulajdonos nem azonos, 
akkor igazolnia kell, hogy a kiadó lapkiadási tevékenységre jogosult szervezet, vagyis a 
tevékenységi körében szerepelnie kell a lapkiadásnak. Ez Alapító Okirat módosítást igényel, 
az alaptevékenységek között a lapkiadásnak szerepelnie kell. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tehát az Alapító Okiratot kell elıbb módosítani azzal, hogy az alaptevékenysége kiegészüljön 
a lapkiadással. 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Igen. 
 



Polgármester szavazásra tette fel ÁMK Alapító Okiratának módosítását, hogy kerüljön bele a 
lapkiadási tevékenység. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem 
döntött. 
 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Alapító Okirat módosításához minısített többség szükséges, ebben az esetben nincs meg a 
minısített többség. 
Mucsi László képviselı 
Amikor átkerült az önkormányzathoz, akkor is késıbb lett az Alapító Okirat módosítva. 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Akkor más volt a helyzet. Ha a laptulajdonos és a kiadó ugyanaz, akkor nem kell beletenni a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratába, az ÁMK Alapító Okiratából pedig nem volt sürgıs 
kivenni. Most a laptulajdonos az önkormányzat, a kiadó az ÁMK. Az ÁMK-nak igazolnia 
kell, hogy a tevékenységi körében a lapkiadás szerepel. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tehát hiába teszi fel szavazásra a határozat-tervezetet, elıször az Alapító Okiratot kell 
módosítani, csak akkor kerülhet az ÁMK-hoz a lapkiadás. 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Igen, mert a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma kérni fogja hozzá, mielıtt 
megjelenhetne a lap. 
Patkós Zsolt polgármester 
A következı képviselı-testületi ülésen elıterjesztjük az ÁMK Alapító Okiratának 
módosítását. 
 
A képviselık tudomásul vették. 
 
N A P I R E N D 
13. Elıterjesztés összeférhetetlenségi eljárás lefolytatására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
2007. február 1-jén kaptuk meg a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Bács-Kiskun 
Megyei Kirendeltség vezetıjének Dr. Metzinger Évának a levelét, amelyben arra kérte a 
polgármestert, hogy Dr. Folberth György alpolgármester összeférhetetlenségi eljárásának 
lefolytatása iránt intézkedjen, mert háziorvosi feladatokat is ellát a településen. Az 
összeférhetetlenség megszüntetésére az önkormányzati törvényben biztosított határidı letelt, 
és a Közigazgatási Hivatalhoz érkezett jegyzıkönyvek szerint az ügyben semmilyen 
intézkedés nem történt. A képviselık közül háromtagú bizottságot kell választani, feladata az 
összeférhetetlenség vizsgálata lesz. A bizottság a következı képviselı-testületi ülésre készítse 
el javaslatát az összeférhetetlenség kimondásáról vagy a hozzájárulás megadásáról.  
 
Dr. Folberth György alpolgármester szót kért. Az összeférhetetlenség kivizsgálásához 
szükséges tényeket kívánta ismertetni. 
 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Az ügyet zárt ülésen kell tárgyalni, most csak a háromtagú bizottság megválasztásáról lehet 
szó. 
 



Patkós Zsolt polgármester 
A bizottság elnökének Mucsi Lászlót, tagjainak Csertı István és Varga Ferencné képviselıket 
javasolta. Mindhárman nyilatkoztak, hogy bizottsági tagságuk megválasztása kapcsán 
hozzájárulnak a nyílt ülés tartásához. Nyilatkozatuk a jegyzıkönyvhöz mellékelve. 
 
Más személyi javaslat nem volt. 
Mucsi László és Varga Ferencné képviselık bejelentették személyes érintettségüket. 
 
Polgármester szavazásra tette fel, hogy a képviselıket ne zárják ki a döntéshozatalból. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
26/2007.(II.14.)ÖH. 
Képviselık kizárásáról 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Mucsi László és Varga Ferencné 
képviselıket a bizottsági tagságukról szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Polgármester szavazásra tette fel, hogy az Ideiglenes Bizottság elnöke Mucsi László, tagjai 
pedig Csertı István és Varga Ferencné képviselık legyenek. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
27/2007.(II.14.)ÖH. 
Ideiglenes Bizottság létrehozásáról 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Folberth György alpolgármester 
összeférhetetlenségi eljárásának lefolytatására Ideiglenes Bizottságot hoz létre. 
 
A bizottság elnöke:  Mucsi László képviselı 
 tagjai: Csertı István képviselı 
  Varga Ferencné képviselı 
 
Határidı: KT következı ülése 
Felelıs: Mucsi László IB elnök 
 
N A P I R E N D 
14. Egyéb kérdések  
 
A) Tanítási idıkeret csökkentése 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Igazgató asszony a tanítási idıkeret csökkentéséhez kér felhatalmazást a következı távollétek 
estén: tanulmányi kirándulás ideje, tanulók kötelezı orvosi vizsgálata, versenyek, kötelezı 
továbbképzés, mérés, értékelés ideje. A pedagógusok ezeket az órákat a tanítási órakeretbe 
tartozónak tudhatják be. 
Besesek Béla PB elnök 
Pénzügyi Bizottság egyetértett és támogatta az igazgató asszony kérését. 



Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
28/2007.(II.14.)ÖH. 
Tanítási idıkeret csökkentése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. 
tv. 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pontjában biztosított jogánál fogva az Általános 
Mővelıdési Központ igazgatójának tanítási idıkeret csökkentési kérelmével egyetért.   
A tanítási idıkeret csökkentésénél az alábbi távolléteket hagyja jóvá: 

- tanulmányi kirándulás ideje, 
- a tanulók kötelezı orvosi vizsgálatra történı kisérésének idıtartama, 
- tanulmányi-, kulturális-, és sportversenyre történı kísérés idıtartama, 
- pedagógusok hétévenkénti kötelezı továbbképzésének idıtartama, amennyiben az a 

tanítás idejére esik, 
- mérésben, értékelésben való részvétel ideje. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: ÁMK igazgató 
 
B) Óvodához önkormányzati lakás csatolása 
     (Kérelem a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az óvoda dolgozói kérték az óvodával egy épületben lévı megüresedett önkormányzati lakás 
óvodához történı csatolását. Hozzájárulást kérnek, hogy a továbbiakban ne lakáscélra legyen 
felhasználva, hanem az óvoda tevékenységéhez használhassa tornaszoba, illetve más célra. 
Elvi döntésre azért van szükség, mert kaptak egy nagyobb összegő támogatást, amelyet 
bordásfalak vásárlására használnának fel, és gondoskodni kell elhelyezésérıl.  
Javasolja a kérés támogatását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
29/2007.(II.14.)ÖH. 
Óvodához önkormányzati lakás csatolása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a Szank, Béke u. 27/A. szám 
alatti önkormányzati lakás óvodához történı csatolásával, lakáscélú hasznosításának 
megszüntetésével. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 



C) Kitüntetési javaslat kérése 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Eljuttattuk a képviselıkhöz a kitüntetési javaslatra történı felhívást. Akinek a március 15-i 
ünnepségre kitüntetési javaslata van, azt február 20-ig írásban tegye meg. 
 
D) Közszolgálati sztrájk 
 
Mucsi László képviselı 
Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság sztrájkot hirdetett február 21-re, szerdára, 
amelyhez Szank is csatlakozott. Ezt írásban bejelenti a polgármesternek, kéri a kapcsolattartó 
személy kijelölését. Törvényes úton szeretnék a céljaikat elérni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Aljegyzı asszonyt kéri fel kapcsolattartó személynek. 
Mucsi László képviselı 
A sztrájk célja 6 %-os keresetnövekedés. A humánus létszámcsökkentés. 
 
E) Buszöböl 
 
Nyerges Zoltán képviselı 
Lakossági észrevétel, hogy a központi buszmegállónál a buszöböl kiképzése túl rövid, nem 
tud a busz kikanyarodni az aszfalton, ezért a vége mindig kigödrösödik. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az út nem a mi tulajdonunk, de mivel mi használjuk, megpróbáljuk megoldani a problémát. 
 
F) Játszótér 
 
Varga Ferencné képviselı 
A Posta mögötti játszótérre a jelenlegi balesetveszélyes játékok helyett lehetne olyan fa 
játékokat készíttetni, mint az óvoda udvarára egy fafaragó tábor keretében, így kevesebbe 
kerülne. Ezt el kellene dönteni, és a fát be kell szerezni hozzá, mert ki kell száradnia. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nagyon jó ötlet, kérdés, hogy mennyi pénzbe kerül. 
Varga Ferencné képviselı 
Idén csak a faanyagot kellene hozzá megvenni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetésben nincs erre összeg, rendeletmódosításkor vissza lehet térni rá. 
Zaka László képviselı 
A játszóterek felülvizsgálatát Kormányrendelet szabályozza. El kellene dönteni, hogy mi 
legyen, tervezni és ütemezni kell. Polgármester felhatalmazását kéri, hogy találjon rá forrást. 
Vincze Jánosné aljegyzı 
A játszótér felülvizsgálata nagyon sokba kerül. 
Zaka László képviselı 
Lehet, hogy nem a régit kell felülvizsgálni, hanem újat kell tervezni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ki kellene találni, hogy mi legyen ott, mert korábban felmerült sport célú hasznosítás is. 
Javasolja, hogy az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság március közepéig folytasson 
egyeztetést a képviselıkkel és a pedagógusokkal a park és játszótér kialakításával 
kapcsolatban. 
 



A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2007.(II.14.) ÖH.  
Játszó- pihenı park beruházás elızetes egyeztetése 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza az Oktatási, 
Mővelıdési és Sport Bizottságát, hogy a játszó- pihenı park kialakításához folytasson 
egyeztetı tárgyalást az érintett pedagógusokkal, keressen kedvezı lehetıséget a 
beruházás megvalósításához.  

2. Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság elnöke készítsen elıterjesztést a játszó- 
pihenı park kialakításáról a képviselı-testület márciusi ülésére. 

 
Határidı: 2007. március 31. 
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnöke 
 
G) Településfejlesztési koncepció 
 
Besesek Béla képviselı 
Korábban szó volt, hogy polgármester úr árajánlatokat szerez be a településfejlesztési 
koncepció elkészítésével kapcsolatban. Mielıbb szeretne elıterjesztést látni errıl. 
Patkós Zsolt polgármester 
Három árajánlatot beszereztünk, a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 
véleményezni fogja, utána kerül a képviselı-testület elé. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester 20 óra 15 perckor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 
 
       Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
      polgármester aljegyzı 
 
 
 
 
 
      Mucsi László  Varga Ferencné 
     jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 
 
 
 



B E S Z Á M O L Ó 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 

 
6/2005.(I.20.) ÖH. 
Szociális szolgáltatástervezési koncepció jóváhagyásáról szólt a határozat.  
A Szociális törvény 92.§ (3) bekezdése szerint a legalább kétezer lakosú települési 
önkormányzat a településen élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó 
szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, és 
azt kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A jelenlegi koncepció határideje lejárt és a 
felülvizsgálat esedékessé vált. Azonban a koncepciónak illeszkednie kell a többcélú kistérségi 
társulás által készített koncepcióhoz. Településünkön a szociális ellátás a képviselı- testület 
döntésekor fog kiderülni, hogy milyen módon és formában fog a továbbiakban mőködni. 
Ezért a koncepció felülvizsgálatának és aktualizálásának idıpontját célszerő elhalasztani. 

105/2006.(X.25.) ÖH. 
Szakmai és informatikai támogatás felhasználásáról szólt a határozat. 16 modern számítógép 
került beszerzésre az általános iskolában tanuló gyermekek számítástechnikai, informatikai 
oktatását szolgálják.  
126/2006.(XII.20.) ÖH. 
Vörösmarty utcán és Bem utca szakaszán szilárd burkolat tervezésérıl szólt a határozat. A 
tervek elkészültek, a Közlekedési Felügyelethez benyújtásra került engedélyeztetésre. 
130/2006.(XII.20.) ÖH. 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi 2007. évi munkateljesítmény követelményeinek 
alapját képezı célok meghatározásáról szólt a határozat. A köztisztviselık részére az egyéni 
munkateljesítmény követelmények elıírása folyamatban van. 
2/2007.(I.17.) ÖH. 
Önkormányzati külterületi ingatlan értékesítésérıl szólt a határozat Elek Tibor részére. Az 
ingatlannyilvántartásban a mővelési ág változás átvezetése folyamatban van. Az adásvételi 
szerzıdés megkötésére csak utána kerülhet sor. 
3/2007.(I.17.) ÖH. 
Önkormányzati külterületi ingatlan értékesítésérıl szólt a határozat Lippai László részére. Az 
adásvételi szerzıdés aláírásra került, az ingatlannyilvántartási bejegyzés folyamatban van. 
4/2007.(I.17.) ÖH. 
Önkormányzati külterületi ingatlan értékesítésérıl szólt a határozat Kocsis Károly részére. Az 
adásvételi szerzıdés aláírásra került, az ingatlannyilvántartási bejegyzés folyamatban van. 
68/2006.(VII.25.) ÖH. és a  8/2007.(I.17.) ÖH. 
Tornacsarnok felújításának tervezésérıl szólt a határozat. A tervek készítése folyamatban van. 
11/2007.(I.17.) ÖH. 
dr. Tóth Mária jegyzı közszolgálati jogviszonyának megszőnésérıl szólt a határozat. Az 
áthelyezésével kapcsolatos munkaügyi iratok kiadásra kerültek. 
12/2007.(I.17.) ÖH. 
Vörösmarty utcai közterület vásárlásáról szólt a határozat. Márki János és felesége a 
képviselı-testület közút vásárlására vonatkozó 300,-Ft/m2 összegő árajánlatát elfogadta. A 
közterület kijelölésével kapcsolatos megosztási vázrajz elkészíttetése megrendelésre került. 
 
Szank, 2007. február 9. 
 
 
 Patkós Zsolt 
 polgármester 



Szank Községi Önkormányzat 
 
 

ELİTERJESZTÉS 
a 2007. évi költségvetésre 

 
 

Bevételek: 
Az önkormányzat 2007. gazdasági évre vonatkozó költségvetése a jogszabályokban 
meghatározott tartalommal és szerkezetben intézményenként és önkormányzati szinten 
összesítve tartalmazza a bevételek és kiadások tervezetét. Mellékletként csatoltuk a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat tervezetét. A rendelet tervezet szöveges 
részének 4.§-a hivatkozik a számszaki részletezést tartalmazó mellékletek számára. Az 
Általános Mővelıdési Központra vonatkozóan külön elıterjesztés részletezi az intézmény 
2007. évi gazdálkodásának tervezetét. 

 
A költségvetés a lehetıségekhez mérten tartalmazza a 2007. évi koncepcióban 

meghatározott feladatokat és fejlesztési cél-kitőzéseket. A rendelet a 2007. évre elfogadott 
tervezési irányelveken alapszik, az elıírt tervezési utasítások alkalmazásával készült el . 

 
A 2007. évi költségvetés címrendjét a költségvetési rendeletben határoztuk meg. 

 
A tervezett bevételek összege 2007. évre községünkben 41.884e Ft-tal több a 2006. évi 

eredeti szinten tervezett bevételeknél. Az intézményi mőködési bevételek tervezése 22.821e 
Ft-tal magasabb szinten történt a 20006. évinél. Az intézményi mőködési bevételeket 2007. 
évre 69.469e Ft-ra terveztük. Az elızı évihez való jelentıs emelkedés az Általános 
Mővelıdési Központ intézménynél megnövekedett étkeztetés bevételnek tudható be. Az 
intézménynél az étkeztetés bevételei 19.612e Ft-tal növekedtek. A polgármesteri hivatalnál a 
szennyvízdíj bevételének kismértékő növekedésével számoltunk. Ezt az indokolja, hogy a 
képviselı-testület január 1-jétıl felemelte a lakosság részére a szennyvízelvezetés díját. Az 
Alapszolgáltatási Központ intézményi mőködési bevételeinél, a bentlakásos otthon március 1-
jétıl megemelésre kerülı térítési díjának többletét vettük számításba. Ebbıl keletkezı többlet 
650e Ft. A szociális étkeztetés bevételét a folyamatosan növekvı ellátotti létszám ellenére 
csak 600e Ft-tal terveztük többre az elızı évinél. Ennek oka, hogy a helyi szociális rendelet 
alapján önkormányzatunk jelentıs támogatást nyújt a szociálisan rászorult étkezık számára. 
Ennek következtében egyre többen igénylik az ellátásnak ezt a formáját. Az ebbıl adódó 
bevételi többlet az önkormányzatok központi költségvetési támogatása bevételnél jelenik meg 
a nagyobb ellátotti létszámra járó normatíva összeg miatt. A sajátos mőködési bevételek 
közül az iparőzési adóbevételt nem tudtuk a koncepcióban meghatározott, 2006. évi eredeti 
szinten tervezni. A magas mőködési kiadások, a szerény mértékő fejlesztési elképzelések 
valamint az önkormányzatot megilletı költségvetési támogatások csökkenése miatt, a 
költségvetési egyensúly megteremtése érdekében szükségessé vált az iparőzési adó 110.000e 
Ft-ra való tervezése. Ezt a bevételt 5.000e Ft-tal kellett magasabbra tervezni a 2006. évi 
eredeti szinthez képest. Az átengedett központi adók közül, a gépjármő adó 2006. évi 
teljesülése 19.000e Ft. A törvényi változások és a jelenlegi ismereteink alapján indokolt a 
gépjármő adó 20.000e Ft-ra való tervezése. Az átengedett SZJA bevétel 1.451e Ft-tal több 
mint az elızı évi. Az SZJA normatív rész jelentısen emelkedett a 2006. évihez képest. A 
törvényi változások miatt a központi költségvetésbıl származó támogatások nagyobb %-át 
kapjuk SZJA normatív részként, mint a tavalyi évben. A támogatások állami támogatás %-os 
aránya pedig csökkent. A mőködési bevételek tervezése 279.860e Ft-ra történt 2007. évre. A 



támogatások bevétel tervezése a 2006. novemberi normatíva mutatószám felmérés alapján 
központilag kiközölt költségvetési támogatások számbavételével történt. A fejlesztési célú 
támogatások között az elızı években megvalósult beruházásokra, pályázatokon elnyert 
pénzeszközök 2007. évi ütemét terveztük. A támogatások bevételt 128.431e Ft-ra terveztük, 
ez 8.357e Ft-tal alacsonyabb az elızı évinél. A bevétel kiesés oka a normatív támogatások 
fajlagos összegének csökkenése, valamint az oktatásban jelentkezı mutatószám csökkenés. A 
szociális ellátás normatívái emelkedtek a 2006. évhez képest. Ezt nem a normatívák fajlagos 
összegének emelkedése, hanem a szociális ellátásban mutatkozó jelentıs ellátotti 
létszámemelkedés okozza. 

A támogatás értékő bevételek tervezése 61.859e Ft-ra történt. A támogatás értékő 
mőködési bevételek összege 46.539e Ft, ez 4.306e Ft-tal több az elızı évinél. A szociális 
kiadások forrására szolgáló szociális támogatások 90% állami támogatás tervezése 14.407e 
Ft-tal magasabb az elızı évinél. A közhasznú foglakoztatás támogatása bevételt 1.683e Ft-tal 
magasabbra terveztük mint 2006. évben. Ezt indokolja, hogy a Munkaügyi Központtól két 8 
órás álláshellyel többet kaptunk, mint a tavalyi évben. A Gyermekjóléti Szolgálat 
mőködéséhez többcélú kistérségi támogatás összege 1.760e Ft, ez 1549e Ft-tal kevesebb a 
2006. évinél. A bevételek között OEP-tıl háziorvosi szolgálatra kapott támogatás nem 
tervezhetı már erre az évre. A kiadási oldalon a szolgálat kiadásai sem jelentkeznek. A 
támogatási értékő felhalmozási bevételek között az iskolakonyha bıvítésre elnyert DARFT 
támogatás 2007. évi üteme szerepel. A képviselı-testület 2006. évi döntésébıl eredıen két 
települést ellátó orvos által befizetett 500e Ft-os önrész összegét terveztük meg orvosi 
mőszervásárláshoz.  

A pénzforgalmi bevételeket 471.360e Ft-ra terveztük, ez 51.734e Ft-tal több az elızı 
évinél. 

Pénzforgalom nélküli bevételként a 2006. évre várható pénzmaradvány összegét építettük 
be a költségvetésbe, a kiadások és bevételek egyensúlyát megteremtı 38.000e Ft összegben. 
Ez 7.000e Ft-tal kevesebb mint a 2006. évi 45.000e Ft-os mérték. 

 
 

Kiadások 
A mőködési kiadások többlete az elızı évihez képest 23.823e Ft, aránya pedig 105,33%. 

A személyi juttatások kiemelt elıirányzat 220.028e Ft, aránya a 2006. évihez viszonyítva 
98,97%. Az elıirányzat csökkenése az intézményeknél 2007. évben megvalósuló 
létszámcsökkentésnek tudható be. A személyi juttatások tervezésénél növekményként csak a 
soros elırelépıket valamint a jubileumi jutalmakat vettük számba. A 2007. évi költségvetési 
törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak részére sem engedélyez illetménynövekedést. 
Az étkezési hozzájárulást a köztisztviselıknél január 1-jétıl a többi dolgozónál március 1-
jétıl az adómentes felsı értékhatáron terveztük. Az intézmények költségvetésébe 
feladatonként beépítésre került a kötelezıen elıírt 2006. évi bázis elıirányzat 2%-a jutalom 
alap. Ez a köztisztviselık és közalkalmazottak teljesítmény arányos munkavégzésének 
jutalmazását kell, hogy szolgálja. Erre az évre takarékoskodási intézkedésként a 
közalkalmazottak részére adható ruházati hozzájárulás nem került tervezésre, mivel 
természetbeni juttatásként jelentıs adó és járulék összeg terheli. Ez helyett évi 3 alkalommal 
adható minimálbér 10%-át meg nem haladó összegő, csekély értékő ajándék került tervezésre. 
Az SZJA törvény szerint ez teljesen adó és járulék mentesen juttatható a dolgozók részére. A 
költségvetésben tervezett összeg 3 x 6e Ft dolgozónként. Az elızı években közalkalmazottak 
részére tervezett 10.000 Ft/fı üdülési hozzájárulás is törlésre került. Az intézményekkel 
történt elızetes egyeztetés alapján az üdülési hozzájárulás biztosítása a személyi juttatások 
maradványa terhére történhet 2007. évben. 



A munkaadókat terhelı járulékok  tervezése a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben 
történt. 

A dologi kiadások tervezésénél igyekeztünk szem elıtt tartani a lehetıségekhez mérten a 
tervezési irányelvekben foglaltakat. Törlésre kerültek a 2006. évi költségvetésben szereplı 
egyszeri kiadások, szükségesség szerint vettünk számba új feladatokat. A Polgármesteri 
Hivatalnál törlésre került a háziorvosi feladat kiadása. Az elızı évhez képest új feladatot nem 
vállaltunk. A meglévı feladatokat áttekintettük és a lehetıségekhez mérten takarékosabban 
terveztük. A köztisztaság és hulladékkezelés feladatoknál indokoltnak tartottuk az elızı évi 
teljesülés alapján, hogy 932e Ft-tal kevesebbet tervezzünk. A helyi utak hidak fenntartására az 
elızı évi teljesülés alapján szintén kevesebbet terveztünk 360e Ft-tal. Az önkormányzati 
igazgatás feladatra 7.384e Ft-tal többet terveztünk mint 2006. évben. Itt többletként 
jelentkezik a dologi kiadásoknál a 2006. évben beszerzésre kerülı oktatást szolgáló 
számítógépek bérleti díja, 420e Ft összegben. Világítás korszerősítés 6 hónapra való 634e Ft 
bérleti díja is többletként jelentkezik. A felvett fejlesztési hitelkamat törlesztése is új 
kiadásként épül a költségvetésbe, 2.150e Ft összegben. Községi falunap rendezvényének 
kiadását 1.000e Ft-tal vettük számba. A közüzemi díjak növekményeként 500e Ft többlettel 
számoltunk ennél a feladatnál. Az ÁFA befizetések növekményét 500e Ft-ra terveztük. A 
megmaradó 2.180e Ft kiadás, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok 
többlete. A személyi juttatások között 1 dolgozó jubileumi jutalma, a távozó jegyzı 
szabadságmegváltás összege, valamint 1 fı közalkalmazott önkormányzati bérlakás leadása 
miatti lelépési díja és a soros elırelépık többlete került tervezésre.  

A társadalmi szervezetek támogatását a 2006. évi eredeti 4.900e Ft-os szinten terveztük. 
 A szociális ellátások kiadás jelentısen, 16.737e Ft-tal növekedett a 2006. évhez képest. 

Ennek oka a szociális ellátásokat biztosító törvényi szabályozás változása, mely átalakította 
2007. évre a segélyezés rendszerét. 

 Az intézmények mőködési céltartaléka 4.000e Ft, ez 2006. évben 8.434e Ft volt.  
A Polgármesteri Hivatal mőködési elıirányzata 174.214e Ft, aránya az elızı évihez képest 

109,68%. Az Általános Mővelıdési Központ finanszírozása 190.155e Ft, ez 18.988e Ft-tal 
alacsonyabb a 2006. évi eredeti szinttıl. Ennek oka egyrészt a meg növekedett intézményi 
mőködési bevételek növekedése, másrészt takarékossági intézkedések megtétele.  

Az Alapszolgáltatási Központ mőködési kiadásait 75.191e Ft-ra terveztük. Ez 7.447e Ft-tal 
több az elızı évihez képest. A szociális étkeztetés feladatnál jelentkezik 3.790e Ft kiadási 
többlet, ezt a meg növekedett étkezıi létszám okozza. A tanyagondnoki szolgálat kiadása 
840e Ft-tal több az elızı évinél. Ennek oka, hogy a szolgálat 2006. évben 7 hónapot 
mőködött. A kiadások tervezése 2007-re teljes évre történt. A Gyermekjóléti Szolgálat 
kiadásaira 734e Ft-tal terveztünk többet az elızı évinél. A többlet forrása a normatív 
támogatás és a Többcélú kistérségi Társulástól átvett pénzeszközök alapján biztosított. Az 
İszirózsa Idısek Otthona feladat kiadása 2.083e Ft-tal több az elızı évinél. Ezt a jelentısen 
emelkedı közüzemi díjak, élelmiszer kiadások és a beszerzést terhelı ÁFA emelkedése, 
gyógyszerár emelkedés eredményezi.  

Ebben az évben a tavalyitól eltérıen nem kell államháztartási céltartalékot képezni.  
Felhalmozási kiadások elıirányzatnál a felújítások között a 2006. évben elkezdett 

buszvárók helyreállítását tervezzük. 
A beruházásokat a költségvetés mellékletét képezı táblázatok részletesen tartalmazzák. Itt 

szerepel horgászterület vásárlása, mely a falusi turizmus fejlıdéséhez járul hozzá. 2007. évre 
pályázat függvényében megvalósulhat a Vörösmarty utca szilárdburkolattal való ellátása. Ezt 
a fejlesztést szolgálja a közterület vásárlás, valamint a tervezıi díj számba vétele. A közúti 
közlekedés biztonságossá tétele is célként került a fejlesztések közé. Az Alapszolgáltatási 
Központ gépkocsi vásárlásának 2007. évet terhelı kiadását is számításba vettük. Az orvosok 
mőszervásárlásának költsége is szerepel a beruházási kiadások között. A munkahelyteremtést 



szolgálja a falu mellett ipari terület kialakítása. Pályázatos beruházások elıirányzatának 
tervezésére 13.000e Ft lehetıség maradt. A felhalmozási elıirányzatok összege 25.812e Ft, ez 
7.438e Ft-tal több az elızı évinél. 

A 2006. évben felvett fejlesztési hitel elıtörlesztését 12.000e Ft-tal vettük számításba. 
Általános tartalék tervezésére „csekély összeg” maradt. Az általános tartalék év közbeni 

növelésére bevételi többletek esetén válik lehetıség. 
 
A költségvetésben szereplı forrásokon felüli felhalmozási elıirányzatok képzése pályázati 

pénzeszközök elnyerése vagy többletbevételek függvényében lehetséges. 
 
 
 

Szank, 2007. február 9.                            
 
 
 
 
 Patkós Zsolt 
  polgármester 



 
 
 
 

E L İ T E R J E S Z T É S 
Szemünk Fénye Program alapján világítás korszerősítésre 

 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Az Oktatási Minisztérium meghirdette a Szemünk Fénye – világítás korszerősítési – 
Programot. A 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése értelmében 
lehetıségünk nyílik arra, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı ajánlatban részletezésre 
kerülı korszerősítési munkákat, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat közbeszerzési eljárás 
lefolytatása nélkül rendeljük meg. A szabványoknak megfelelı új világítástechnikai eszközök 
beépítésével önkormányzati szinten 32%-os megtakarítás érhetı el. Azaz a jelenlegi beépített 
64 kW teljesítménybıl 20 kW takarítható meg.  
A világítás korszerősítési beruházás bruttó összege 12.164e forint, mely kiterjed a Községi 
Önkormányzat valamennyi intézményére kivéve a Polgármesteri Hivatal és a Mővelıdési Ház 
épületét. A beruházás megvalósítása bérleti konstrukció keretében történne, melyhez saját 
forrás biztosítása nem szükséges. A korszerősítés megvalósítását végzı bérbeadó a beépítésre 
kerülı eszközöket – mint ezen eszközök tulajdonosa – bérbe adja részünkre. A megállapodás 
megszőnésekor a bérbeadó a bérlet tárgyát képezı berendezéseket kiselejtezi, azokat 
értékesíti. Az értékesítés során részünkre elıvásárlási jogot biztosít. A bérleti jogviszony 
futamidejét 3 évtıl 15 évig terjedı idıre a képviselı-testület meghatározhatja. 
Az intézmények világítás rendszerének felújítása indokolt az elavult és gazdaságtalan 
világítótestek miatt. A korszerősítés eredményeképpen felszerelt új fényforrásokat kb 10 évig 
nem szükséges cserélni. Ezzel a jelenlegi karbantartási költségek várhatóan csökkenni fognak.  
 
Kérem a tisztelt képviselı-testületet, hogy a Szemünk Fénye Program keretében történı 
világítás korszerősítést engedélyezze. Az elıterjesztés mellékletét képezı ajánlatot vitassa 
meg, majd döntse el a megkötésre kerülı bérleti szerzıdés futamidejét. 
 
 
 
 
Szank, 2007. február 8. 
 
 
 
 
 
  Patkós Zsolt 
  polgármester 
 
 
 
 



 
 
 
 
………./2007.(………) ÖH. sz. hat. 
Szemünk Fénye Program alapján világítás korszerősítés 
 

H A T Á R O Z A T  -  T E R V E Z E T  
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat 
intézményeinél (kivéve a Polgármesteri Hivatal és a Mővelıdési Ház épületét) bérleti 
konstrukció keretében megvalósuló szabványoknak megfelelı világítási rendszer kialakítását 
engedélyezi.  
2. Szank Községi Önkormányzat bérleti szerzıdést köt a „CAMINUS ZRT.”-vel (8800 
Nagykanizsa, Teleki út 116.) bérbeadóval, melyben …….. éves futamidejő szerzıdés 
mellékletét képezı ……….. bruttó bérleti díj megfizetését vállalja, saját erı biztosítása 
nélkül. 
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a „CAMINUS ZRT. (8800 Nagykanizsa, Teleki út 
116.), bérbeadó, képviselıje Szadeczki János vezérigazgatóval a vállalkozási és bérleti 
szerzıdést egyedi megállapodás szerint megkösse, és a szerzıdéssel összefüggésben a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határiıdı: folyamatos 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
 
 
 



E L İ T E R J E S Z T É S 
Alapszolgáltatási Központ mőködéséhez gépkocsi beszerzésére 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Szank községi Önkormányzat részben önálló intézménye az Alapszolgáltatási Központ a 
szociális ellátások mőködtetésének biztosításához a Fiat Fiorino GBU-499 forgalmi 
rendszámú gépkocsit üzemeltet. A gépkocsi tulajdonosa a Jászszentlászlói Jóléti Alapítvány. 
Szank Községi Önkormányzat a jármő forgalmi engedélyében üzembentartóként szerepel. A 
gépkocsi javítására a 2005. évben 244.534 Ft-ot, 2006. évben 229.401 Ft-ot fordítottunk. 
2007. januárjában a jármő gyújtáskapcsoló rendszere meghibásodott. A javításhoz szükséges 
kapcsoló beszerzése csak külföldrıl lehetséges. Ez nagymértékben megemeli a javítási 
költséget, melynek összege körülbelül 120.000 Ft-ra várható. Jelenleg az autó 
gyújtásrendszere ideiglenesen került javításra. A szerelı elmondta, hogy az új kapcsoló 
beszerzése mindenképpen szükségessé válik rövid idın belül. A jármő meghibásodása esetén 
a szociális ellátás biztosítása csak körülményesen oldható meg. A tanyagondnoki szolgálat 
mőködési engedélyéhez szükséges volt gépkocsi biztosítása. A mőködési engedélyben a 
GBU-499 rendszámú autó szerepel. A feladatot ténylegesen a Suzuki Ignis négy kerék 
meghajtású gépkocsi látja el. Ezt azonban a mőködési engedélyben szerepeltetni nem lehetett, 
mert a gépkocsi a Többcélú Kistérségi Társulás tulajdona. A szanki önkormányzat 
üzemeltetésre kapta, az İszirózsa Idısek Otthona bentlakásos otthonban élık 
életminıségének javításához. Mivel a gépkocsik valójában nem azt a feladatot látják el, ami a 
mőködési engedélyekben szerepel, ezért a havi üzemanyag elszámolások, valóságnak 
megfelelı feladatra terhelése nem megvalósítható. A felsorolt okok miatt indokolt lenne egy 
új gépkocsi üzembe helyezése az Alapszolgáltatási Központnál. Mivel a beszerzésre kerülı 
gépkocsinak külterületen is napi rendszerességgel kell közlekednie, ezért célszerőnek látom 
Mazda B2500 TD DK A/C típusú haszongépjármő beszerzését. Azért választottuk ezt a típusú 
autót, mert négy kerék meghajtású, terepen is könnyen közlekedik. A rászerelt felépítmény, 
alkalmassá teszi ételszállítására is. A hasonló típusú és felszereltségő gépkocsik közül a 
kiválasztott jármő ára és fenntartási költsége a legmegfelelıbb. Az autóhoz 3 év vagy 100.000 
km garancia tartozik. Üzemanyag fogyasztása terepen 10 liter gázolaj/100 km, közúton 8-8,5 
liter gázolaj/100 km. Az értékesítési ajánlat szerint a mindenkori szerviz költségbıl 10% 
kedvezményt biztosít a márkakereskedı részünkre. Tájékozódtunk az azonos kategóriájú más 
típusú gépkocsik beszerzési áráról, azt tapasztalatuk, hogy kb 10-15%-kal drágább az áruk. A 
gépkocsi megvásárlását saját erıbıl nem látom megvalósíthatónak. Javaslom a 
lízingszerzıdés alapján történı beszerzést. A kereskedıtıl három ajánlatot kértünk, melyek az 
elıterjesztés mellékletét képezik. 
Kérem a Tisztelt Képviselıtestületet, hogy a szociális ellátás biztonságos mőködését szolgáló 
gépkocsi beszerzését támogassa. Az elıterjesztés mellékletét képezı lízingre vonatkozó 
tájékoztató ajánlatok közül válassza ki a legmegfelelıbbet. 
 
 
Szank, 2007. február 8. 
 
 
 
 
  Patkós Zsolt 
  polgármester 
 



………./2007.(………) ÖH. sz. hat. 
Alapszolgáltatási Központ mőködéséhez gépjármő beszerzése 
 

H A T Á R O Z A T  -  T E R V E Z E T  
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat részben 
önálló intézménye az Alapszolgáltatási Központ részére a szociális ellátás biztonságos 
mőködéséhez egy darab Mazda B2500 TD DK A/C típusú haszongépjármő beszerzését 
engedélyezi a D85 Dakó Kft-tıl (Kecskemét, Mindszenti körút 53.) az alábbi feltételekkel. 
- Szank Községi Önkormányzat deviza alapú lízingszerzıdést köt a Lombard Lízing Zrt-vel 
(Szeged, Somogyi B. u.19.)  
- Szank Községi Önkormányzat …….. hónap futamidejő törlesztı részlet kifizetését vállalja, 
a gépjármő vételárának 20% minimális összegő saját erı, melynek összege 1.077.120 Ft 
befizetése mellett. 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szerzıdés megkötésével összefüggésben a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határiıdı: folyamatos 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
 
 
 



Elıterjesztés  

 

jegyzıi állás betöltésére pályázat kiírásáról 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Dr. Tóth Mária jegyzı asszony munkaviszonya 2007. január 31-én megszőnt a szanki 
önkormányzatnál. A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
(továbbiakban: Ktv.) 10. § (11) bekezdése értelmében a képviselı-testület legkésıbb a jegyzı 
közszolgálati jogviszonyának megszőnését követı 30 napon belül írja ki a pályázatot a 
jegyzıi állás betöltésére.  
 
A fenti rendelkezés alapján teszek elıterjesztést a jegyzıi állás betöltésére pályázati kiírás 
elıkészítésére.  
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §-a 
kimondja, hogy a képviselı-testület – pályázat alapján – a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelı jegyzıt nevez ki. A kinevezés határozatlan idıre szól.  
 
Jegyzıi munkakör csak pályázat útján tölthetı be, a felhívást a Belügyi Közlönyben kell 
közzétenni. A jegyzıre vonatkozó képesítési elıírásokat a Ktv. 8. §-a tartalmazza. 
 
Javaslom a határozat-tervezetben megfogalmazott pályázati felhívás elfogadását. 
 
 
 
S z a n k, 2007. február 9.   
 
                                                                                       Tisztelettel: 
 
 
 
                                                                                                                  Patkós Zsolt                                                                                                                                                 
                                                                                                                  polgármester 
 
 
 
 
 
 



 
……../2007.(II.14.) ÖH. sz. hat 
Jegyzıi állás betöltésére  
pályázat kiírásáról 

H A T Á R O Z A T-TERVEZET 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete jegyzıi állás betöltésére pályázatot 
hirdet  az alábbiak szerint: 
 
Pályázati feltételek: 
     - magyar állampolgárság, 
     - büntetlen elıélet, 
     - cselekvıképesség, 
     - igazgatásszervezıi vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, 
     - legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat, 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság  
       elnöksége által  a teljes körően közigazgatási jellegőnek minısített tudományos fokozat  
       alapján adott mentesítés, 
 
Alkalmazási feltételek: 
    Ktv-ben szabályozott összeférhetetlenség 
    Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása 
Elınyt jelent: jegyzıi vagy önkormányzati igazgatási vezetıi gyakorlat 
                      Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL)                        
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

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

 
Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.   
               törvény szerint 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
     A pályázat Belügyi Közlönyben való megjelenésétıl számított 30 nap. 
A pályázat benyújtásának módja és helye: 
     A pályázatot személyesen vagy postai úton zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani a   
     következı címre:     Szank Község Polgármestere 6131 Szank, Béke u. 33.  
A pályázat elbírálásának módja, határideje:  
    A pályázati határidı lejártát követı soron következı képviselı-testületi ülés. 
Az állás a képviselı-testület döntését követı hó elsı napjától betölthetı, a kinevezés 
határozatlan idıre szól. 
 
Önkormányzati lakás szükség esetén megoldható. 
 
A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet: Szank Község Polgármesterénél a  
77/495-040 telefonszámon. 
 
2. E pályázati felhívást egy alkalommal a Petıfi Népében is közzé kell tenni. 



E l ı t e r j e s z t é s 
 

A szanki Általános Mővelıdési Központ igazgatói állásának pályázati felhívására 
 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 69/2006.(VII.25.) ÖH. számú határozata 
alapján 2007. június 30-ig Szabóné Szatmári Katalin kapott megbízást az Általános 
Mővelıdési Központ igazgatói teendıinek ellátására.   
 
Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy az intézmény igazgatói állásának betöltésére 
a 138/1992(X.8.) Korm. rendelet – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben – 5. §-ában meghatározottak szerint 
írjon ki nyilvános pályázatot. 
 
A pályázati felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közlönyben és a Petıfi Népe 
címő napilapban jelenjen meg.  
 
Javaslom továbbá, hogy a pályázatok szakmai véleményezését a fent hivatkozott Korm. 
rendelet 5. § (10) és (11) bekezdésében meghatározott résztvevık végezzék el. 
 
 
 
 
S z a n k, 2007. február 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Patkós Zsolt 
                                                                                    polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



……./2007.(II.14.) ÖH. sz. hat. 
A szanki Általános Mővelıdési Központ 
igazgatói állásának pályázati felhívása 
 

H a t á r o z a t-t e r v e z e t 
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a szanki Általános 

Mővelıdési Központ igazgatói állás betöltésére az alábbiak szerint: 
 
A munkahely neve: Szanki Általános Mővelıdési Központ 

                     címe: 6131 Szank, Béke u. 73. 
Beosztás megjelölése: Általános Mővelıdési Központ Igazgató, aki egyben a Gy. 
Szabó Béla Általános Iskola igazgatója is 
A vezetıi megbízás feltételei: 
- büntetlen elıélet, 
- pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsıfokú iskolai végzettség és tanári 

végzettség, 
- az ÁMK-ban pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idıre szóló 

alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg pedagógus munkakörben történı, 
határozatlan idıre szóló alkalmazás 

- 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó szakmai életrajzát 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı 

fejlesztési elképzeléssel. 
 
A megbízás határozott idıre, öt évre szól 2007. július 1-tıl 2012. július 31-ig. 
 
Az alapilletmény és vezetıi pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján kerül megállapításra. 
 
Önkormányzati bérlakás szükség esetén megoldható. 
A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási és Kulturális Közlönyben való 
megjelenést követı 30 nap 
A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidı lejártát  
követı 30 napon belül, illetve a 30. napot követı elsı testületi ülés 
 
A pályázatot 1 példányban Patkós Zsolt polgármesternél kell benyújtani (6131 Szank, 
Béke u. 33.) 
Az intézmény tevékenységérıl információk beszerezhetık Patkós Zsolt 
polgármesternél (77/495-040) telefonon. 
 

4. A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapján kell 
közzétenni. Egyetért azzal, hogy a pályázati felhívás egy alkalommal a Petıfi Népe 
címő napilapban jelenjen meg. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: jegyzı 



E l ı t e r j e s z t é s 
a Béke utca forgalomszabályozására 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Béke utca forgalomszabályozása ügyében 2006. december 14-én helyszíni bejárást 
tartottam a Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet és a Magyar Közút Kht. 
képviselıivel. A bejárás kiterjedt többek között a Béke-Rákóczi utca keresztezıdésében 
gyalogátkelıhely kijelölésére, és az iskolánál lévı gyalogátkelıhely kijelölésére. Az iskolánál 
lévı gyalogátkelıhely kijelölésével egy idıben a buszmegállót át kell helyezni. 
 
A szakemberek állásfoglalásait figyelembe véve megkerestem a KP GENERÁLTERV Kft. 
(Kecskemét, Ipoly sor 1/A) tervezıjét. Kurucsai Pál tervezı úr a helyszíni szemle után az 
útépítési tervek elkészítésére az alábbi árajánlatokat tette: 
 

1. Gyalogátkelıhely tervezése Béke-Rákóczi utca keresztezıdésében: 
Útépítési tervek készítése:             60.000,- Ft + ÁFA = 72.000,- Ft 
Nem tartalmazza a kiemelt megvilágítás tervezési költségét. 
 

2. Autóbuszöböl és gyalogátkelıhely tervezése általános iskola elıtt 
Útépítési tervek elkészítése         140.000,- Ft + ÁFA = 168.000,- Ft 
Nem tartalmazza a kiemelt megvilágítás tervezésének költségét. 
 

Javaslom a képviselı-testületnek, hogy a fenti árajánlatok alapján rendeljük meg az útépítési 
terveket.  
 
Kérem elıterjesztésem elfogadását. 
 
S z a n k, 2007. február 9. 
 
                                                                                                 Patkós Zsolt 
                                                                                                 polgármester 
 
……./2007.(II.14.) ÖH. sz. hat. 
Gyalogátkelı helyek és autóbuszöböl 
terveinek megrendelésérıl 
 

H A T Á R O Z A T –TERVEZET 
 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Béke-Rákóczi utcák 
keresztezıdésében gyalogátkelıhely kijelöléséhez a KP. GENERÁLTERV Kf-tıl 
(Kecskemét, Ipoly sor 1/A) bruttó 72.000,- Ft-ért megrendeli a terveket. 

4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az általános iskola elıtt 
gyalogátkelıhely kijelöléséhez és autóbuszöböl kiépítéséhez a KP. GENERÁLTERV 
Kf-tıl (Kecskemét, Ipoly sor 1/A) bruttó 168.000,- Ft-ért megrendeli a terveket. 

 
Határidı:2007. március 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester 



E l ı t e r j e s z t é s 
építési telek értékesítésérıl 

 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Önkormányzatunk tulajdonában lévı - 918 hrsz. alatt lévı 2474 m2 területő beépítetlen terület 
mővelési ágú - ingatlanra vevı jelentkezett. Zelei Zoltán Kiskunmajsa, Ötfa 244. szám alatti 
lakos szeretné ezt a területet megvásárolni. A késıbbiek folyamán üvegezı-képkeretezı 
tevékenységet folytat a községben. 
Kérelmében elıadta, hogy az ingatlanon gáz és villany közmő lekötés nincs, így a 
közmővesítés rá hárulna. Az ingatlanért bruttó 550.000,- Ft vételárat tud ajánlani. 
 
Javaslom a képviselı-testületnek, hogy a vállalkozó községünkben történı letelepedését 
támogassa, és az ingatlant bruttó 550.000,- Ft-ért értékesítse Zelei Zoltán részére. 
 
 
 
S z a n k, 2007. február 9. 
 
                                                                                                Patkós Zsolt 
                                                                                                polgármester 
 
 
 
 
……../2007.(II.14.) ÖH. sz. hat. 
Zelei Zoltán részére építési telek 
értékesítésérıl 
 

H A T Á R O Z A T-TERVEZET 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. számú rendelete alapján Zelei 
Zoltán Kiskunmajsa, Ötfa 244. szám alatti lakos részére a szanki 918 hrsz-ú, 2474 m2 területő 
építési telket bruttó 550.000,- Ft áron értékesíti. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: 2007. március 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester 



Elıterjesztés 
a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítására 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen ellátja 
a szociális intézményi és alapszolgáltatási feladatait a kistérséghez tartozó 3 településre 
kiterjedıen az általa alapított és fenntartott intézménye útján. 
Szintén jogszabályi kötelezettség a gyermekjóléti szolgáltatás ellátása is. Jelenleg Szank 
Önkormányzata intézménye útján látja el a feladatot külön megállapodás alapján a 
kistérséghez tartozó valamennyi településre kiterjedıen. A társult feladatellátásra igényelhetı 
kiegészítı normatív hozzájárulást csak a kisebb összegben tudjuk megigényelni, de kérdéses, 
hogy a feladat ily módon történı ellátását meddig finanszírozzák. 
Figyelembe véve a gazdaságossági szempontokat, továbbá a társulás további biztonságos 
mőködését, az alábbiak szerint javasomtam a Társulási Tanács ülésén a fenti feladatok ellását, 
s ennek megfelelıen a Társulási Megállapodás módosítását: 
 
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásnak létre kell hozni egy új intézményt Szank 
székhellyel. Az új intézmény feladata a szociális intézményi és alapszolgáltatási feladatok 
ellátása Szankra kiterjedıen, továbbá a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása a 
kistérség valamennyi településére kiterjedıen. Ily módon a szociális feladatot és a 
gyermekjóléti szolgáltatást a társulás valamennyi településére kiterjeszti. Az új intézmény 
fenntartója a társulás lesz, költségvetése beépül a társulás költségvetésébe. Az alap és 
kiegészítı normatív támogatásokat a társulás teljes összeggel le tudja igényelni. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Társulási Tanács 2006. január 31. ülésésén 
megtárgyalt és egyhangúlag támogatott megállapodás módosítását elfogadni szíveskedjék! 
 
 
 
Szank, 2007. február 9. 
 
 
 
 
 
 
 Patkós Zsolt 

 polgármester 



……/2007.(…….) ÖH. sz. hat. 
a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítására 

 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás megállapodásának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
II. fejezet 3. cím Meglévı közszolgáltatások része  
 
B./ Egészségügyi  feladatok: 
a., Orvosi ügyelet- és ügyeleti gépjármő biztosítása. 
 
Kiskunmajsa város Önkormányzat az e feladatot ellátó intézménye útján látja el Csólyospálos 
Önkormányzattal kötött mikrotársulási megbízás alapján 2005. január 1-tıl a két település 
közigazgatási területén. 
  
A kistérség lakosságszám 13.906 fı. (80 %) 

 

C./ Szociális-Gyermekjóléti  intézményi és alapszolgáltatási  feladatok: 
 

3. A Társulás saját intézménye – székhely Kiskunmajsa -  által látja el   
      Csólyospálos, Kiskunmajsa, Kömpöc településekre  kiterjedıen:  

 a.    szociális intézményi feladatellátás  

                     A kistérség lakosságszám 14.591 fı (85%) 
             b.   szociális alapszolgáltatási feladatellátás   

• családsegítés  
• házi segítségnyújtás  
• nappali ellátás 
• támogató szolgáltatás 

                A kistérség lakosságszám 14.591 fı. (85%) 
 

3. A Társulás saját intézménye- székhely Kiskunmajsa - által látja el Kiskunmajsa településre  
kiterjedıen:  

             b  a. szociális alapszolgáltatási feladatellátás  

• szociális étkeztetés 
• tanyagondnoki szolgálat 

           A kistérség lakosságszám 12.037  fı. (70%) 
 

4.   A Társulás saját intézménye –székhely Szank - által látja el Szank településre  kiterjedıen:  

              a.    szociális intézményi feladatellátás  

               A kistérség lakosságszám 2.622 fı (15%) 
              b.  szociális alapszolgáltatási feladatellátás         

• családsegítés  
• házi segítségnyújtás  



• nappali ellátás 
• szociális étkeztetés 
• tanyagondnoki szolgálat 

                 A kistérség lakosságszám 2.622 fı. (15%) 
 

5.   Gyermekjóléti szolgáltatás intézményi ellátás  

 A Társulás saját intézménye – székhely Szank -  által látja el  Csólyospálos, Kiskunmajsa, 
Kömpöc, Szank településre  kiterjedıen a kistérséghez tartozó  települések 100 %-a részére 

      A kistérség lakosságszáma 17.213 fı. 



E l ı t e r j e s z t é s 
 

összeférhetetlenségi eljárás lefolytatására 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség vezetıje a 
698/2007. számú, 2007. január 29-én kelt levelében arra kért, hogy dr. Folberth György 
alpolgármester összeférhetetlenségi eljárásának lefolytatása iránt intézkedjek, és az eljárást 
lezáró képviselı-testületi határozat egy példányát hivatala részére küldjem meg. 
 
Az összeférhetetlenség megszőntetésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (továbbiakban: Ötv.) 33/A. § (3) bekezdésében biztosított határidı letelt és a 
hivatalhoz érkezett jegyzıkönyvek szerint az ügyben semmilyen intézkedés – sem az 
alpolgármester, sem a képviselı-testület részérıl – nem történt. 
 
Az Ötv. 33/A. § (1) bekezdés m) pontja alapján polgármester nem lehet: 

m) aki, illetve akinek a személyes közremőködésével mőködı gazdasági társaság önkormányzati 
feladatot a képviselı-testülettel vagy a képviselı-testület szervével kötött vállalkozási, megbízási 
szerzıdés vagy munkaszerzıdés alapján lát el. 

 
Az Ötv. 103. § (2) bekezdése kimondja, hogy a 33/A. § alkalmazásában a polgármesteren az 
alpolgármestert is érteni kell. 
 
Az Ötv. 33/A.§ (4) bekezdése értelmében a képviselık közül választott háromtagú bizottság 
javaslata alapján dönt a képviselı-testület az összeférhetetlenség kimondásáról, illetıleg 
dönthet a hozzájárulás megadásáról. 
 
A fenti jogszabályi rendelkezés értelmében javaslom, hogy a képviselı-testület tagjai közül 
válasszon háromtagú bizottságot. E bizottság a képviselı-testület következı ülésére készítse 
el javaslatát, és a bizottság elnöke terjessze a képviselı-testület elé. 
 
 
S z a n k, 2007. február 9. 
 
 
 
                                                                                                    Patkós Zsolt 

                                                                                                    polgármester 
 

 
 



……../2007.(II.14.) ÖH. sz. hat. 
Tanítási idıkeret csökkentése 
 
 

H A T Á R O Z A T –TERVEZET 
 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. 
Tv. 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pontjában biztosított jogánál fogva az Általános 
Mővelıdési Központ igazgatójának tanítási idıkeret csökkentési kérelmével egyetért.   
A tanítási idıkeret csökkentésénél az alábbi távolléteket hagyja jóvá: 

- tanulmányi kirándulás ideje, 
- a tanulók kötelezı orvosi vizsgálatra történı kisérésének idıtartama, 
- tanulmányi-, kulturális-, és sportversenyre történı kísérés idıtartama, 
- pedagógusok hétévenkénti kötelezı továbbképzésének idıtartama, amennyiben az a 

tanítás idejére esik, 
- mérésben, értékelésben való részvétel ideje. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: ÁMK igazgató 
 
 


