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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: a képviselı-testület 2007. március 28-án 17 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 

Csertı István 
Mucsi László 
Nyerges Zoltán 
Tabajdi Gábor  
Varga Ferencné és 
Zaka László képviselık 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez. 

Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 8 fı jelen van, Rácz Izabella képviselı igazoltan van távol, Dr. Folberth György 
alpolgármester jelezte, hogy késni fog. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Besesek Béla és Csertı István 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. Megkérdezte, hogy van-e más napirendi javaslat, 
módosító indítvány. 
Más napirendi javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı napirendet fogadta el: 
 

N A P I R E N D 
 
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat gazdasági programjára 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó intézmény 2006. évi szakmai munkájáról  
    Elıadó: Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vezetı 
4. Elıterjesztés ……/2006.(……) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti  
    és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Zaka László képviselı 
5. Elıterjesztés …../2007.(……..) rendeletre a  Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a  
    vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. számú rendelet módosításáról  
    Elıadó: Vincze Jánosné aljegyzı 
6. Elıterjesztés …../2007.(……..) rendeletre a képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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7. Elıterjesztés háziorvosi és gyermekorvosi központi ügyeleti szolgálat megszervezésére és  
    mőködtetésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Tájékoztató játszó-pihenı park kialakítására 
    Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök 
9. Tájékoztató a hálózati ivóvíz minıségérıl továbbá Szank község ivóvízhálózatán lévı  
    ágvezetékekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Egyéb kérdések  
 
N A P I R E N D 
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
Február 14-én volt utoljára rendes képviselı-testületi ülés, az azóta eltelt események: 

- Február 15-én tárgyalás az ITD Hungary képviselıjével. Ez a cég Magyarországon 
befektetés ösztönzéssel, ill. vállalkozóknak a koordinált irányításával foglalkozik. 
Teljes mértékben jó munkahelyteremtésre, befektetés ösztönzésre jogot sikerült tılük 
megkapnunk. Ez be fog épülni a településfejlesztési koncepcióba, amelyet a 
képviselı-testület az elmúlt ülésen megszavazott, hogy meg kell csináltatnunk, mert ez 
jövıképet fest, a munkaerı jelenlegi helyzetét tárja fel, és olyan gondolkodást biztosít, 
ami az itteni adottságokat messzemenıkig figyelembe veszi. A hölgy azt mondta, 
hogy természetesen még mindig az autópályák melletti nagyobb települések, ipari 
parkok azok, amelyekbe befektetıket tudnak közvetíteni. Érdekes adat, hogy Szeged 
mellé nem tudtak ipari park területre vállalkozót telepíteni. Fıként Kecskemét és 
Békéscsaba fejlıdik. 

- Február 16-án megtörtént a volt húsbolt árverése, amely 2.060.000,-Ft-ért elkelt. Ez az 
összeg bevételként jelentkezik a költségvetésünkben. 

- Február 16-án 17 órakor örömteli eseményre került sor, a Toldi házaspár a 
Köztársasági Elnök felhatalmazása alapján állampolgársági esküt tett. Erdélybıl jöttek 
és majsai kötıdésük is van fiuk révén. 

- Február 16-án volt a Horgászegyesület közgyőlése, amelyen szóba került a 
horgásztónak vásárolandó földterület kérdése. Jelen pillanatban még a tárgyalások 
folynak, egy ilyen nagyságrendő döntést nem szabad elkapkodni, ezért húzódik ez az 
ügy. 

- Február 21-én a hagyományos – minden hónapban visszatérı - vezetıi értekezletet 
tartottuk meg a jegyzıvel, az Alapszolgáltatási Központ vezetıjével, és az ÁMK 
igazgatójával közösen. Az elmúlt idıszak eseményeirıl és a jövı terveirıl, a márciusi 
eseményekrıl beszéltünk. 

- Február 23-án a DÉMÁSZ RT. képviselıjével, Ottmár Lászlóval beszélt, aki az 
önkormányzati kapcsolattartásért felelıs. Elmondta neki, örömmel vennénk - azon túl, 
hogy a DÉMÁSZ szolgáltatást biztosít az önkormányzatnak és a lakosságnak is -, ha 
támogatná azt az önkormányzati elképzelést, hogy a gyalogátkelıhelyek kiemelt 
közvilágítását saját erıbıl biztosítsa. Az ötlet maga elfogadható volt számára, azt 
mondta, nem ı dönt egyedül a kérdésben. 

- Február 28-án megbeszélést folytatott Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgálóval, aki 
majd ellenjegyzi a zárszámadásunkat és az egyszerősített beszámolónkat. Az elmúlt év 
az elsı olyan év volt az önkormányzat életében, hogy hitelállománnyal zártunk, így a 
szabályszerő gazdálkodáshoz könyvvizsgálót kell alkalmazni.  
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Több esetben történt megbeszélés, több olyan tanácsot, tapasztalatot adott, amely 
nemcsak a gazdálkodásunkat teszi még inkább szabályszerővé, hanem fontos, 
naprakész információkkal látott el bennünket. 

- Március 14-én civil szervezet ulti versenyt rendezett, ami kistérségi szintő volt. Ezzel 
azt tudja prezentálni, hogy a kistérségi szintő gondolkodás nem áll meg a képviselı-
testület keretei között, hanem az ultit szeretı emberek huszonegynéhányan összeültek. 
Az volt a furcsa, hogy a kistérségbıl csak 4-5 ember volt, ellenben 180 km-rel 
távolabbról is jöttek. Azt is lehet mondani, hogy régiónkon túlnyúló ulti verseny 
szervezıdött. 

- Március 15-én községi ünnepség volt a Hármas Kopjafánál. Ezt követıen a Közösségi 
Házban színes kiállítás megnyitó volt, amelyet Szabó-Mikor Éva és Iványiné Földi 
Ágnes szervezett. A szentegyházi alkotótábor képeinek kiállítása történt meg. Annyira 
meghatározó jelentıségő kiállítás volt, amely talán az országos ünnepnek a felhangját 
egy picit elvette. 

- Március 20-án megbeszélés történt a község és Jászszentlászló háziorvosaival az 
ügyeleti ellátásról és a jelenlegi változó telephellyel mőködı gyakorlatról. 
Adatszolgáltatási kötelezettsége az önkormányzatnak van, ezt meg kell oldani. A 7. 
napirendi pont kapcsán lesz errıl szó. Ez a fajta gyakorlat, ameddig lehet, mőködhet, 
de a döntést hozóknak egy picit tovább kell látniuk. 

- Március 21-én 10 órától Kecskeméten, a Megyeházán ár- és belvízvédelmi 
felkészítésen vett részt. A vízügyi hatóságok szakemberei is ott voltak ezen a 
megbeszélésen. Azt mondták a Polgárvédelmi Parancsnokság dolgozói, jelen 
pillanatban úgy tőnik, hogy a Duna és a Tisza vízgyőjtı területeirıl majd a hóolvadás 
következtében bekövetkezı változás miatt nem lesz olyan árhullám, amely 
veszélyeztetné a folyók mellett élıket. 

- Március 21-én 15 órától az ÉPINBER KFT. munkatársával, Teleki Katalinnal, az 
ÁMK igazgatójával és dolgozóival megbeszélés volt a konyha kapcsán. Megnézték 
mik azok a dolgok, amelyeket megvalósított a kivitelezı saját hatáskörben, mi és 
hogyan fejlıdött, változott, és mik azok a jelenleg is tapasztalható problémák. Errıl 
jegyzıkönyv készült és 15 nap a végsı határidı a kivitelezınek arra, hogy a 
problémákat orvosolja. Az látható, hogy ezek a megoldások hibaként a kivitelezı 
problémái voltak. 

- Március 22-én Folberth Péter úrral, az EUROTERV 2002. Kft. ügyvezetı igazgatóval 
volt megbeszélés, megkötésre került a szerzıdés a településfejlesztési koncepció, az 
operatív program ill. a településmarketing stratégiájának kialakítása tárgyában. Ez a 
fajta megállapodás elırevetítette azt a ma már megindult folyamatot, amelynek elsı 
lépése most az adatgyőjtés, majd a helyzetelemzés, amelyet a képviselık meg fognak 
kapni, amikor eljutunk az elsı ütem végére, és a településfejlesztési koncepció 
elkészül. Június 27-re lesz kész az egész anyag. Ma már elkezdték a munkát. 

- Március 23-24-25-én testvértelepülésünk, Nagygalambfalva polgármesterével és az 
ottani közösséggel volt egy informális, kapcsolat felvevı találkozó. Gyerkó Levente 
üdvözli a képviselı-testületet, jó munkát, bölcs döntéseket kíván, és Nagygalambfalva 
üdvözletét küldi valamennyi szanki polgárnak. Kányádi György tiszteletes úr szintén 
hasonló jókat kíván, és akivel ott módja volt beszélni, mind örömmel és nagy 
vehemenciával mesélték el azokat az elmúlt idıszakban már kiépült kapcsolatokat, 
történéseket, amelyeket fontos és szükséges nekünk fenntartani. 

- Március 26-án a Fıtér címő mősor szervezése kapcsán Kiskunmajsán beszélgetést 
folytattak a Magyar Televízió e mősor szerkesztıjével és rendezıjével. A forgatás itt 
Szankon jövı héten csütörtökön fog történni.  



 6 

- Március 27-én Kisszálláson tanyafórumon vett részt. Azok az emberek jönnek ezekre 
a tanyafórumokra össze, akik kint, tanyagondnokként látják el ezeket a feladatokat, a 
polgármesterek és a Baptista Egyház, mint fenntartó. Ezek a fórumok azért jók, mert 
idıben, hatékony információgyőjtést tesznek lehetıvé. Ott volt az az egyesület, civil 
szervezet, amely a Kormánnyal közösen gondozza, szellemileg próbálja ápolni ezt a 
tanyagondnoki rendszert. Ott volt a kisszállási polgármester, aki be tudta mutatni azt a 
gyakorlatot, ami településükön mőködik. Majdnem mindenhol van egy olyan 
gyakorlat, hogy a tanyagondnokok azon túl, hogy kijárnak és ellátják a tanyán élık 
beszerzéseit, étkezést visznek, még a tanyán élı gyermekek beszállításában is aktívan 
részt vesznek. 

- Ma, március 28-án reggel 8 órától többcélú kistérségi társulási ülés volt.  
Ennyi röviden, tömören a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl a tájékoztatás.  

Besesek Béla képviselı 
Örömmel hallotta a részletes beszámolót. Azt is, hogy a polgármester úr kapcsolatfelvétel 
céljából Nagygalambfalván volt. Sokkal jobban örült volna neki, ha ezt nem utólag tudja meg, 
hanem elıre. Polgármester úr tájékoztathatta volna errıl a képviselı-testületet, 
megkérdezhette volna, hogy a képviselık közül van-e valaki, akinek ideje engedné, hogy 
útitárs legyen. Nemcsak jobban hangzott volna, hanem kötelessége is a polgármester úrnak, 
hogyha elhagyja a falut, gondoskodjon arról, hogy polgármesteri beavatkozást igénylı 
esetben legyen valaki, aki helyettesítse. Nem tudja, hogy ez megtörtént-e, képviselıtársait 
megkérdezte, de senki nem tudott a polgármester nagygalambfalvi útjáról. Az a kérése, hogy 
a jövıben ezt a képviselı-testület bevonásával intézzük.  
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatásul elmondta, hogy mivel a meghívás polgármester úrtól személyesen 
polgármesternek érkezett, ezért nem kellett a képviselı-testületet megkérdeznie, a 
polgármesternek lehetısége van arra, hogy ilyen informális megbeszélésen részt vegyen. 
Júliusban a képviselı-testület fog meghívást kapni községi ünnepségre, amelyet szerveznek. 
Jegyzı asszonnyal aznap is folyamatosan kapcsolatban volt. Ha katasztrófa helyzet vagy 
bármi olyan dolog történt volna, amely polgármesteri intézkedést igényel, a beavatkozás 
lehetısége biztosított volt. Jegyzı asszonyt kérte volna meg, hogy közvetítsen alpolgármester 
úr felé.   
Zaka László képviselı 
Nem hivatalos, hanem bemutatkozó látogatás volt. Polgármester úr felkérte, hogy kísérje el. A 
közvetlen kapcsolatfelvétel miatt történt ez a rövid látogatás. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
N A P I R E N D 
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat gazdasági programjára 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A gazdasági program elkészítése törvényi kötelezettség, határideje március 31. Fontosak azok 
a célok, elképzelések, amelyekrıl az elmúlt képviselı-testületi üléseken és ROP pályázat 
kapcsán már szó volt. A gazdasági programban egy helyzetelemzésbıl, a jelenleg 
rendelkezésre álló adatokból próbáltunk kiindulni. Kiderül, hogy az 1537 fı munkaképes korú 
lakosságból a tavalyi év végén 137 volt a regisztrált munkanélküli, és ebbıl pedig 13 volt a 
pályakezdı, munkanélküli járadékban 37 fı részesült, szociális segélyben pedig 38-an. Fontos 
a munkahelyteremtés. Az is biztos, hogy nem kezelhetjük a településünket községhatártól 
községhatárig, hanem kistérségi szinten kell gondolkodni.  



 7 

Az utópia, hogy Szank el tudja majd tartani munkalehetıséggel az itt élı embereket. Számba 
kellett venni a demográfiai, történelmi adottságok mellett az elmúlt évek gazdasági adatait is. 
Az önkormányzat bevételei, kiadásai vannak 2003-tól 2006-ig felsorolva, az önkormányzati 
többnyire forgalomképtelen, kis részben korlátozottan forgalomképes vagyon, az 
intézményrendszer, a sport tevékenység. A végén szerepel mit, és hogyan szeretnénk a 
jövıben megvalósítani, a fejlesztési elképzelések. Az önkormányzat gazdasági stratégiája 
fenntartani az intézmények mőködésképességét, többletbevételekbıl fejlesztések 
megvalósítása. Az önkormányzat lehetıségeit és kötelezettségeit végignézve a 
munkahelyteremtés ebbe nem tartozik bele. Társadalmi igény van a munkahelyteremtésre. Ha 
nem találunk megoldásokat a munkahelyteremtık számára, akkor lemaradunk ebben a 
versenyben. Következı képviselı-testületi ülésre lesz ilyen irányú javaslata. A gazdasági 
programot a képviselı-testület bizottságai is megtárgyalták. Kérte a Szociális Bizottság, 
Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és 
Mezıgazdasági Bizottság véleményét. 
Nyerges Zoltán SZB elnök 
A Szociális Bizottság megtárgyalta a gazdasági programot, a rá vonatkozó két pontban 
véleményt alakított ki.  
Az egészségügyi ellátás területén a 3.3 pontban szerepel, hogy a változó telephellyel ellátott 
orvosi ügyelet helyett a központi orvosi ügyelet kerül kialakításra kistérségi 
együttmőködéssel. A bizottság úgy ítélte meg, biztonságosabb ameddig lehet kihúzni, a 
jelenlegi rendszer fenntartását. 
Szociális szolgáltatás területén arról van szó, hogy az Alapszolgáltatási Központot a 2007. 
második felétıl kistérségi szociális intézményként kívánjuk mőködtetni. A bizottság 
véleménye szerint sem az elmúlt évek, sem a jelenlegi költségvetés nem indokolja, hogy 
ebben az évben bevigyük az intézményt a társulásba. Nem lehet látni, hogyan mőködne ebben 
az esetben tovább, a szanki lakosokkal szemben felelıtlenség lenne szavazásra tenni ezt a 
kérdést. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság az idı rövidsége miatt csak a nevelési-, oktatási-, 
közmővelıdési intézmények és a sport területét beszélte át, és azt elfogadásra javasolja. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság alaposan megtárgyalta a gazdasági programot, sok észrevétel volt, 
polgármester úr legtöbbel egyetértett. Részben már ezek beépítésre kerültek. Fontos 
észrevétel az orvosi ügyelettel kapcsolatos. Úgy módosítottuk, hogy a változó telephellyel 
ellátott orvosi ügyelet helyett a késıbbiekben szükség esetén központi orvosi ügyelet kerül 
kialakításra kistérségi együttmőködéssel. Amíg lehet, tartsuk fenn a jelenlegi állapotot. Az 
Alapszolgáltatási Központ kistérségi mőködtetését is a lehetıség megteremtéséig, 
elıkészítésig támogatjuk. Nem konkrét elképzelés, inkább az a véleményünk, hogy amíg 
kényszer nincs, addig ne társuljunk. Ezt átfogalmaztuk, ne tényként kezeljük, még 
változhatnak a dolgok, információt szerezhetünk, elırevetített véleményünk az, hogyha súlyos 
kényszer nincs, akkor egyelıre ne mőködtessük kistérségi társulásban az intézményeinket. 
Sok apró, egyéb észrevétel volt, beépültek az anyagba. Az apró észrevételekkel és ezzel a két 
komolyabb módosítással a bizottság elfogadásra javasolja a gazdasági programot. 
Mucsi László TMB elnök 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság három alapvetı szempontból vizsgálta a 
gazdasági programot, a befektetés, fejlesztések ösztönzése, vállalkozás támogatás. Tehát mit 
tudunk kiajánlani az ide jövı, vagy helyben lakó vállalkozók részére. A fejlesztési 
elképzelések túlnyomó többségével egyetértettünk, a belterületek, külterületek gondozását, 
gazdasági potenciál növelését fontosnak tartjuk.  
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Külön szó esett a község természeti kincseinek a feltérképezésérıl, feltárásáról. Nagyon 
fontos, hogy elkészüljön a településfejlesztési stratégia. A bizottság elfogadásra javasolja az 
elıterjesztést. 
Csertı István képviselı 
Elfogadásra ajánlja az anyagot. Jónak tartja a szerkezetét, tényszerő megfogalmazását, 
stílusát, könnyen áttekinthetı nem szakember számára is.  A bizottságok javaslataival 
egyetért, hogy az egészségügyi és a szociális témakörben döntések elıkészítésében óvatosak 
legyünk. Javasolja – a következı napirendet áttanulmányozva - a 11. oldalon, a lap tetején az 
utolsó pontba „Szükséges az İszirózsa Idısek Otthona felújítása” mondatot betenni. Ez utal 
arra, hogy ebben a ciklusban ennek lehetıségét meg kell találni. Olyan szolgáltatásról van 
szó, amelyre nagy az igény. 
Zaka László képviselı 
Azoknak, akik késıbb kezdték az önkormányzati munkát, áttekintést ad. A gazdasági program 
ciklusprogram, annak az alapját adja, hogy mibıl mit lehet csinálni. Nem keverendı össze a 
község középtávú fejlesztési programjával, ami majd erre épül. Azt be kell látni, hogy ezek a 
fejlesztések egy ciklus alatt nem valósíthatók meg, egy alapot ad. A képviselı-testületi 
munkában és a bizottságok véleményüket nem a programra mondták, hanem a napi 
problémákra. A két legfontosabb dolog, ami a közelünkben van, amire az hangzott el, hogy 
még nem szükséges, lehetséges, majd ha súlyos szükség lesz. Nagy baj lesz, ha súlyos 
szükségben fogunk dönteni. Szerinte elébe kellene menni a problémáknak. A központi orvosi 
ügyelet és a szociális alapellátás kistérségi szintő mőködtetése a község érdekében legalább a 
gazdasági programban legyen benne. A konkrét döntést nem kell meghozni. Javasolja, hogy 
maradjon benne a ciklusprogramban ennek a lehetısége. 
Patkós Zsolt polgármester 
El tudja fogadni azokat a javaslatokat, amelyeket a bizottságok fogalmaztak meg, mert nem 
utasítják el teljes mértékben a kistérségi gondolkodást, hanem féltik a kiépített gyakorlatot, a 
jelenlegi intézményrendszert. 
Besesek Béla PB elnök 
Nem húztuk ki a mondatokat, csak finomítottunk rajta. Nem kész tényként kezeljük, hanem 
lehetıségként, ami még további vizsgálódást igényel. Így hangzik a két mondat: 
„A változó telephellyel ellátott orvosi ügyelet helyett a késıbbiekben szükség esetén központi 
orvosi ügyelet kerül kialakításra kistérségi együttmőködéssel.” 
„A kistérségi együttmőködést erısítendı, lehetıséget kívánunk teremteni, hogy a jelenleg 
községi fenntartásban lévı szociális intézményünk az Alapszolgáltatási Központ 2007. 
második felétıl kistérségi szociális intézményként mőködjék.„ 
Nem eldöntött tény, még beszélünk róla, arra vigyázzunk, ne legyünk kényszerhelyzetben, 
visszalépni is tudjunk. 
Zaka László képviselı 
Gazdasági program részeként el tudja így fogadni. 
Csertı István képviselı 
Egyetért. 
Mucsi László képviselı 
Másik dologra hívná fel a figyelmet. A regionális hulladéklerakó és feldolgozó rendszer 
fejlıdésérıl, mi lesz a környezetgazdálkodási politikánk, mit és mennyiért fog ez a 
konzorcium és a hozzá kapcsolódó vállalatok végezni, errıl is szó volt a bizottság ülésén. 
Megkérjük Zaka Lászlót, hogy tartson egy tájékoztatót az egész fejlıdésérıl, hogy tudjuk, 
hogyan alakult ki ez a helyzet. Mire számíthatunk a szeméttelep megszőnésével, illetve annak 
rehabilitációjával kapcsolatban.  
Patkós Zsolt polgármester 
A jövıben fogunk errıl beszélni. 
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Több észrevétel nem volt. A kiegészítésekkel együtt szavazásra tette fel a gazdasági 
programot. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
38/2007.(III.28.) ÖH. 
Gazdasági program elfogadásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az elıterjesztés szerint elfogadja a Szank Községi 
Önkormányzat Képviselı-testületének 2007-2010 évekre vonatkozó gazdasági programját. 
 
N A P I R E N D 
3. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó intézmény 2006. évi szakmai munkájáról  
    Elıadó: Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vezetı 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Megadta a szót Kalmár Sándorné intézményvezetınek. 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
Minden 2006. évi változást, fejlıdést leírt a beszámolóban. Tavalyi év volt az elsı teljes év, 
amely idı alatt intézményvezetı volt. Sikeresnek ítéli az idıszakot. A fejlıdéseket 
számadatokkal sikerült igazolni. Jelentıs igény van a szociális ellátásra a településen. 
Emelkedés történt a szociális étkeztetésben az új konyhának és a rendelet-módosításnak 
köszönhetıen. A 9 fı házi gondozott nem nagy számnak tőnik, de az elızı évi nullához 
képest látszik az emelkedés. Sikeresen mőködik a tanyagondnoki szolgálat. A bentlakásos 
otthonnál szükség lenne felújításra.  
Besesek Béla képviselı 
Legjobb lenne lebontani és újat építeni. 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
1997 óta 100 %-os a kihasználtság, jelenleg 9 várakozó van, ebbıl 7 szanki. A beszámoló 
elkészítése óta történt egy komoly dolog, hogy a Dong-ér csatornán van az utca végében egy 
rossz állapotú fahíd, egy gondozott átment rajta. Meg kellene nézni, hogy milyen elkerítési 
lehetıség van, mert nagyon veszélyesnek tartja. Úgy bezárni az intézményt, hogy onnan 
ember ne jusson ki, azt nem lehet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megvizsgáljuk a problémát. 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
Olyan probléma a költségvetéssel, mint tavaly volt, nincs, visszafizetési kötelezettség nem 
keletkezett. Bízik benne, hogy minden normatíva megtartható lesz gazdaságilag. 
Besesek Béla képviselı 
A beszámolóból kiderül, hogy széleskörő szociális ellátórendszer van a faluban, ez örömteli. 
Van szociális étkeztetés, házi gondozás, idısek napközi otthona, tanyagondnok, bentlakásos 
otthon, szinte minden rászoruló igényét ki tudjuk elégíteni, még akkor is, ha az otthonba 
felvételre várakozni kell. Eredményesen mőködik az intézmény. Az elızı napirend kapcsán 
Csertı képviselı úr által mondott bentlakásos otthon felújítása mindannyiunk elıtt ismert, 
nagy feladat, jó hogy belekerült. Akkora feladat, nagyon meg kell gondolni, hogyan fogjunk 
hozzá, mert az annak idején ideiglenes jelleggel épült barakképület. Keressük a lehetıségét, 
hogy ezt a problémát is megoldjuk. Megköszönte a beszámolót. 
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Zaka László képviselı 
Örül, hogy képviselı úr úgy látja, hogy a szociális ellátás majdnem minden szegmense 
mőködik. Megköszönte polgármester úrnak, hogy az Idısek Klubjában idén megoldódott a 
két helyiség összenyitása. Apró munkának tőnik, de jó gondolat. 
Azt kell mőködtetni, amit támogatnak. Igaz, hogy a külterületi lakosok száma elbírná a 
második tanyagondnoki szolgálatot is, de a házi gondozásban ellátott 9 fı kevés. Javasolná, 
hogy a tanyagondnoki szolgálatot és a házi gondozást összehangoltan kell ellátni. 
A bentlakásos otthonról tudtuk akkor is, amikor megvettük, hogy barakképület, nem lehet 100 
évig így mőködtetni. Jó döntés volt, hogy a hátsó területrészt nem használtuk fel, pályázatot 
kell keresni új épület építésére, még ha emelt szintő ellátás biztosítására is. A régi épület 
felújítása sem elképzelhetetlen külsı és felsı szigeteléssel és a nyílászárók cseréjével. 
Szerinte a lakóházak hıszigetelése után lesz pályázat a középületekre is. Örül, hogy belekerült 
a gazdasági programba. 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
A házi gondozást két házi gondozó látja el kül- és belterületen. A tanyagondnoki szolgálat 
keretében történik a külterületi házi gondozás. A másik tanyagondnoki szolgálattal 
kapcsolatban a beszámoló írása óta tárgyalt a Közigazgatási Hivatallal és nem tudott konkrét 
választ adni rá, nem biztos, hogy egy fenntartónak két szolgáltatása lehet. Két tanyagondnoka 
lehet, de két tanyagondnoki szolgálata nem. A választ erre még nem kapta meg. A házi 
gondozással kapcsolatban az vetette vissza újra a létszám emelkedését, hogy közben jött egy 
új szociális törvény, amely feltételrendszert szabott a házi gondozottaknak, egészségügyi 
állapothoz kötött, és csak a feltételrendszerrel belépett házi gondozottra jár állami normatíva. 
Bárki igényelheti, de ha nem esik bele a feltételrendszerbe, akkor teljes térítési díjat kell 
fizetnie. Ez a megtorpanás oka. 
Az İszirózsa Otthon új épületével kapcsolatban felmerült emelt szintő ellátás kapcsán 
elmondta, hogy a szociális törvény rendelkezése szerint 2008. január 1-jétıl nem ad emelt 
szintő férıhely ellátásra engedélyt, csak normál szintő ápolási otthonokra.  
Varga Ferencné képviselı 
A beszámoló részletes információt ad az Alapszolgáltatási Központ teljes mőködésérıl. 
Javasolja, hogy át kell tekinteni, hogy a törvény milyen ellátást finanszíroz még, amely 
esetleg bıvíthetné az ellátottak körét, esetleg a munkanélkülieknek munkát adhat. 
Javasolja, hogy ezeknek az idıs, beteg embereknek a képviselı-testület valamilyen gesztussal 
tegye szebbé az ünnepeket. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az intézményvezetıvel gondolkodtak már ezen, milyen ellátási formákat tesz lehetıvé a 
szociális törvény. Az ünnepekkel kapcsolatban kicsit színesebb gondoskodást az intézmény 
megteszi. 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
Új ellátási formák bevonásán gondolkodtunk. Sajnálatos módon 15 olyan idıs ellátott van, 
akik idıskori leépülésben szenvednek. Ellátásukra emelt szintő normatívát lehet igénybe 
venni. Késıbbiekben az intézmény fejlesztése ilyen irányban kell, hogy történjen. Tehát ha 
van ilyen ellátottunk, akkor ehhez a megfelelı feltételeket biztosítani kell.  
Összeírás történt a településen élı fogyatékos emberek létszámáról. 27 fogyatékkal élı ember 
él Szankon, akiket a nappali ellátás keretében el lehetne látni. A klubba most is bejárnak, 3-4 
fıs csoportokat lehetne kialakítani. A hely és lehetıség megvan rá, kisebb felújítással tudnák 
ıket fogadni.  
A gazdasági programba belekerült a jelzırendszeres házi gondozás. Kiépíthetı lenne, erre már 
egyszer történt tájékozódás, hogyan lehetne ebbe belekapcsolódni. Az a gond, hogy a 
meglévı diszpécser központok olyan távol vannak, hogy arra nem tudunk rákapcsolódni. 
Vagy Kiskunmajsával kell szövetkeznünk, vagy önálló diszpécserszolgálatot felállítani. 
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Ez a tanyagondnok feladatát segítené. 
Az ünnepekkel kapcsolatban elmondta, hogy minden ünnepet, névnapot és születésnapot, 
farsangot megpróbálnak az idıseknek emlékezetessé tenni. 
Az idén 10 éves az intézmény, jubilálni szeretnének, ehhez segítséget kért polgármester úrtól, 
milyen programokat lehetne találni, esetleg összevonva a Szankfeszttel ezt az ünnepséget, ez 
még kidolgozás alatt van. 
Mucsi László képviselı 
A szociális ellátó rendszerünket tekintve úgy látja, hogy nincs szégyellni valónk. Nagyon jó 
ötletek hangoztak el a fejlesztésekkel kapcsolatban. A bent élık életminıségének a javítása 
érdekében a teret kicsit bıvítené, annyi embernek kicsi az a parkrész. Ki kell használni a teret, 
parkot kialakítani, ülıhelyekkel ellátni, ahol sétálni tudnának az idısek. Ha lehetıség nyílik 
egy jó pályázatra, akkor az épület részét ki lehet szakítani belıle. Jó példát látott 
St.Leonhardban, ahol a vasárnapi misén 8-10 tolószékes embert látott a templomban. A 
mozgáskorlátozottakat is ellátják. Ott a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete végezte ezt. 
Mi is jó felé haladunk. Kicsit szomorú, amikor 7 szanki ember várakozik, hogy bekerüljön az 
otthonba, a család nem tud róluk gondoskodni, de az esély megvan, hogy lakhelyén kerüljön 
ellátásra. A beszámolót jónak tartja, további jó fejlıdést kíván. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megerısíti, hogy támogatjuk az intézményvezetıt abban, hogy a fejlıdés stabil legyen, az 
ellátás magas színvonalú. Ennek garanciái az ott dolgozók. Megköszönte munkájukat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
39/2007.(III.28.) ÖH. 
Alapszolgáltatási Központ  
2006. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
H A T Á R O Z A T 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – mint az Alapszolgáltatási Központ 
fenntartója – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. 
évi III. törvény 92/B § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
intézmény 2006. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
N A P I R E N D 
4. Elıterjesztés ……/2006.(……) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti  
    és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Zaka László képviselı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Zaka László képviselı úr képviselıi indítvánnyal kereste meg, felkérte a napirend 
elıterjesztésére. 
Zaka László képviselı 
Az elmúlt 16 éves önkormányzati munka kapcsán kialakult az a rálátás benne, és az elmúlt 
idıszak is rávilágított arra, hogy az önkormányzati munkában van egy fontos pont, és ebben 
az önkormányzati munkában valakik magukra maradnak, anélkül, hogy tudnánk olyat tenni, 
amit a gazdasági program kapcsán is látni lehetett. Ha lenne egy bizottság, akik azt mondanák 
a képviselıknek, hogy áttekintették, alternatívákat szolgáltattak a döntéshez a helyi 
törvényalkotásban.  
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Rendeletalkotás és módosítás, ami ránk vár következı idıszakba, például hulladékkezelést 
önkormányzati rendelettel kell szabályozni. Ha ez rámarad a jegyzıre, akinek vagy van 
helyismerete (ha olyat választunk), vagy nincs, akkor nincs egyetlen támaszkodási pontja a 
rendeletalkotásban. Úgy gondolja, hogy az általa javasolt három fıs bizottság nem fogja 
túlterhelni az önkormányzat költségvetését. Javasolja elfogadásra az Ügyrendi Bizottság 
létrehozására vonatkozó elıterjesztést. 
Besesek Béla képviselı 
Azért a Közigazgatási Hivatal ott áll a jegyzı mögött. A jegyzı nem marad magára. (Éppen a 
tiszteletdíjas rendelettel kapcsolatban is - igaz, hogy nem állt a helyzet magaslatán, mert 
határidıben nem reagált, de azért csak reagált végül -, tehát végül is segítségnek ott van a 
Közigazgatási Hivatal.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Közigazgatási Hivatal is, éppúgy, mint bármelyik hivatal, reorganizálódott. 
Besesek Béla képviselı 
Szépen fő alatt. 
Patkós Zsolt polgármester 
A reorganizálódása a Közigazgatási Hivatalnak nem volt annyira fő alatti, mert a FIDESZ is 
Alkotmánybírósághoz fordult emiatt. Sokan tudtak errıl. 
Zaka László képviselı 
Igaz, csak a Közigazgatási Hivatal – mint ahogy hivatkozott Besesek úr a megalkotott 
rendeletre – utólag vizsgál, nem elıre. Nem segít a törvényalkotási folyamatban, utólag 
kritizál, hogy jól, törvényesen alkottuk-e meg a rendeletet. Akkor, amikor ki kell dolgozni a 
helyi sajátosságok figyelembevételével egy rendeletet, milyen számok, dolgok kerüljenek 
bele, ebben a Közigazgatási Hivatal egyáltalán nem segít. Ebben tényleg magára marad a 
jegyzı, igazából nincs kivel megbeszélnie. A rendelet passzusaiba való behelyezése, a 
sorrend, a mérték, akár alternatív javaslat, kivel gondolja végig, jó lesz-e vagy nem? Ha úgy 
lesz, hogy mindig a jegyzıre rá lesz bízva, akkor nehezebb munkája lesz a képviselı-
testületnek, mert az egyik ezt teszi hozzá, a másik azt. Ez úgy volt korábban, hogy amit az 
Ügyrendi Bizottság beterjesztett, egy rendeletet, nem sok változást tett bele a képviselı-
testület, mert a bizottságnak volt egy szakértıje, akivel a jegyzı ki tudta beszélni. A 
Közigazgatási Hivatal a rendeleteket törvényességi szempontból nézi utólagosan. 
Mucsi László képviselı 
Valóban nagyon fontos, hogy a rendelet-alkotás törvényesen menjen végbe. Kicsit zavarban 
van, annyit kaptak már a képviselık ez alatt a pár hónap alatt a bizottságok miatt, hogy 
meglepetésként érte egy új bizottságnak a javaslata. Nem vitatkozva az indoknak a valós 
tartalmával, inkább azt tartaná jónak – volt ilyen gyakorlat -, hogy megvannak egy község 
életében azok a nagy horderejő rendeletek, ilyen esetben vegyünk igénybe jogi szakértıt és 
segítse a jegyzı munkáját. Erre lehetıség van. Most úgy érzi, hogy nem tartaná idıszerőnek 
új bizottságnak a felállítását, van egy kis etikai aggálya is emiatt. Mindenképpen a segítségére 
lehet a jegyzınek jogász, a jogszerőség nem szenvedhet csorbát. Inkább komoly rendeletnél 
ad-hoc bizottság felállítását tartaná jónak. Egyébként a kérés jogosságát nem vitatja. 
Zaka László képviselı 
A szakértı sem lesz olcsóbb, mint a bizottság, azt is ki kell fizetni. A szakértı az még mindig 
nem él a faluban, nem tudja, hogy itt milyen viszonyok uralkodnak. 
Patkós Zsolt polgármester 
Mucsi képviselı úr úgy kezdte, hogy kaptunk valamit a bizottságok felállítása miatt, hát volt 
is oka, azt gondolja. Reméli, hogy egy idı után kikopik ez a frakciózó gondolat és a hatok 
gondolata, és a mi, az a képviselı-testület lesz. Nagyon bízik benne, hogy ez a fajta 
gondolkodás nem lesz jellemzıje a képviselıknek.  
 



 13 

Az jó ötlet, hogy vegyünk igénybe jogi szakértıt, csak éppen annyira nem veszi figyelembe a 
képviselı-testület a jogi szakértıt, mint ahogy a közoktatás területén a szakértıi anyagban 
megfogalmazottakat söpri félre. Szerinte ez teljesen analóg, a képviselık valószínőleg nem ez 
alapján fognak dönteni, a jogi szakértı is legalább annyi segítséget tud adni, mint egy 
bizottság. Nem kiállva a bizottság mellett, vagy a szakértı mellett, szerinte az 5 bizottságból, 
vagy bizottsági javaslatból lehetne négyet csinálni, átgondolva a jelenlegi bizottsági 
létszámokat, feladatokat, konszolidáltabb politikai közgondolkodást teremtve ezáltal.  
 
Több vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 2 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett nem hozott 
döntést az ügyben. 
 
 
 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Rendeletalkotásnál minısített többségre van szükség. Sem az igen, sem a nem nincs meg 6, 
ezért nincs döntés. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elı fogjuk hozni a következı ülésen újra a rendelet-tervezetet. 
 
 
Dr. Folberth György megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 9 fı. 
 
 
 
N A P I R E N D 
 
5. Elıterjesztés …../2007.(……..) rendeletre a  Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a  
    vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. számú rendelet módosításáról  
    Elıadó: Vincze Jánosné aljegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné aljegyzı 
A képviselı-testület a február 14-i ülésén úgy döntött, hogy az óvodához csatolja a Béke u. 
27/A. szám alatti önkormányzati lakást és lakáscélú hasznosítását megszünteti. Ezt át kell 
vezetni az önkormányzat vagyonrendeletében. Az önkormányzati lakások közül törlésre kerül 
a Béke u. 27/A. szám alatti lakás, és az óvoda épületének területe 61 m2-rel megnı. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
7/2007.(…….) rendelete 

Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
11/1993.(XII.31.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 79. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szank Községi 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. 
számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

(1) A R. 2. számú mellékletében a Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
(középületek, intézmények) címszó alatt 3. sorszámon feltüntetett Óvoda 
területe 2.911 m2-re változik. 

(2) A R. 3. számú mellékletében Vállalkozói vagyon, ezen belül önkormányzati 
lakások címszó alatt 5. sorszámon szereplı Béke u. 27/A. sor hatályát veszti. 

 
2. §  
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Varga Ferencné képviselı 
Megköszönte a döntést. 
 
N A P I R E N D 
6. Elıterjesztés …../2007.(……..) rendeletre a képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett a tiszteletdíjas rendelettel kapcsolatban. 
A tiszteletdíj alapjának megállapítását kifogásolták. A törvénysértés megszüntetésére április 
30-ig haladékot kapott a képviselı-testület. Többször kérdésként merült föl a képviselı-
testületben, hogy érkezett-e észrevétel vagy sem, milyen gyakorlatot folytassunk, ezért jegyzı 
asszonnyal közösen azt a rendelet-tervezetet hoztuk a képviselı-testület elé, amelyet 
eredetileg a jegyzı asszony elıterjesztett. Ez a törvényeknek, vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelı, és február 1-jétıl visszamenılegesen kerülne hatályba. Jegyzı asszony elmondja, 
hogy miért. 
Vincze Jánosné aljegyzı 
A rendelet-tervezet 8. §-ában a hatálybalépés 2007. február 1. és ezzel egy idıben a 
törvénysértı rendelet hatályát veszti. Most ilyen esetben, hogy ha a törvényességi észrevétel 
megtárgyalásáig még nem történt kifizetés – mivel még nem érkeztek vissza a képviselıktıl a 
tiszteletdíj kifizetéséhez szükséges igazolások, ezért még nem történt meg a kifizetés február 
hónapra sem -, ezért lehet február 1-jétıl, visszamenılegesen hatályba léptetni a rendeletet. 
Magyarán ez a régi, törvénysértı rendelet kicserélése, és február 1-jétıl az új rendeletnek 
megfelelıen történik a kifizetés. 
Patkós Zsolt polgármester 
Akik nem hozták még vissza az igazolásokat, kéri, hogy saját érdekükben tegyék meg, mert 
ezért nem került még sor a kifizetésre. 
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Besesek Béla képviselı 
Azért, mert vannak trehány képviselık, nem kellett volna büntetni, nyugodtan ki lehetett 
volna neki fizetni már a februári tiszteletdíjat is. Az volt az eredeti véleménye, hogy május 1-
jén léptessük hatályba ezt a rendeletet. A Közigazgatási Hivatal április 30-ig írja elı, hogy a 
törvénytelenséget szüntessük meg. A Közigazgatási Hivatal határidın túl reagált, tehát nem 
mi leszünk vétkesek akkor, ha törvénytelen rendelet alapján számfejtünk. Tehát ez volt a 
véleménye, hogy május 1-jétıl léptessük hatályba ezt a rendeletet, egyébként lényegtelen a 
forintális különbség, ezt is el tudja fogadni. 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Ha a mai napon elfogadja a képviselı-testület, a régi rendeletet hatályon kívül helyezzük, és 
február 1-jétıl hatályba lép az új rendelet, akkor február 1-jétıl az új rendelet szerint történik 
a kifizetés a képviselıknek is, és a bizottsági tagoknak is. 
Besesek Béla képviselı 
Jó, legyen február 1-je. De korábban arról volt szó, hogy visszamenıleg nem lehet rendeletet 
alkotni, most meg már március vége van, és február 1-jével lép életbe ez a rendelet.  
Vincze Jánosné aljegyzı 
De mivel törvénysértı rendeletrıl van szó, nem új rendeletrıl - új rendeletnél azt írja a 
jogszabály, hogy a hónap elsı napján kell hatályba léptetni vagy a kihirdetés napján, itt most 
nem errıl van szó -, egy törvénysértı rendeletet kell hatályon kívül helyezni, és a 
törvénysértés megszüntetésére, ha egy új rendeletet alkot a képviselı-testület, akkor most 
megteheti azt, hogy február 1-jétıl egy olyan rendeletet léptet hatályba, ami a törvényeknek 
megfelel. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a 
következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
8/2007.(……..) rendelete 

a képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. tv. 20. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel az 1994. évi LXIV. törvény 14-17. §-aira – a képviselık bizottsági tagok  
tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§  (1) E rendelet hatálya Szank Községi Önkormányzat képviselıire és a  
             bizottságok nem képviselı tagjaira terjed ki.  
       (2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a képviselı-testület által létrehozott     
             ideiglenes  bizottságok elnökeire  és  tagjaira,  valamint   a               
             bizottságokban szakértıként közremőködıkre. 
2. §     Az önkormányzati képviselıket a Ktv. 43. §-ának (1) bekezdése  

                   szerint megállapított illetményalap (továbbiakban: illetményalap)  
                   0,5-szeresének megfelelı összegő tiszteletdíj (alapdíj)  illeti  meg  
                   havonta. 

3. § (1)Ha a képviselı bizottságnak is tagja az alapdíj 45 %-ának megfelelı  
                    összegő havi tiszteletdíj is megilleti az alapdíjon felül (bizottsági  
                    tiszteletdíj) 

         (2)Ha a képviselı több bizottságnak is tagja, akkor is maximum az (1)  
              bekezdés szerinti  tiszteletdíj illeti meg  az alapdíjon felül. 
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4. §     A bizottságok nem képviselı tagjait az alapdíj 45 %-ának megfelelı  
             összegő bizottsági tiszteletdíj illeti meg havonta.  
5.  §      A bizottsági elnököket az alapdíjon felül az  alapdíj 90 %-ának  
             megfelelı összegő tiszteletdíj illeti meg havonta. 

      6.  §      Az a képviselı, aki a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és  
             Mőködési Szabályzatáról szóló 4/1995.(IV.1.) ÖR. sz.  
             önkormányzati rendelet 38. § (2) bekezdésében leírt kötelezettségét  
             megszegi és háromhavonta két alkalommal igazolatlanul marad távol  
             a képviselı-testületi és bizottsági ülésekrıl, annak a tiszteletdíja a következı  
             hónap elsı napjától számított hat hónapon keresztül 25 %-kal csökken. 
7.  §      A tiszteletdíjakat a Polgármesteri Hivatal számfejti és havonta  

                   bankszámlára utalja át.  
8.  §      E rendelet 2007. február 1-én lép hatályba, egyidejőleg a  
             képviselık, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 3/2007.(I.18.)                 
             rendelet hatályát veszti.  

 
N A P I R E N D 
7. Elıterjesztés háziorvosi és gyermekorvosi központi ügyeleti szolgálat megszervezésére és  
    mőködtetésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıterjesztés kistérségi szintő gondolkodás eredménye, amely elkerülhetetlen lesz az 
elkövetkezı idıben. 2007. január 1-jétıl megváltoztak azok a szabályok, amelyek a változó 
telephellyel mőködı ügyeleti és készenléti rendszerre vonatkoztak. Január 1-jétıl nincs 
készenlét, csak ügyelet van. Az ügyeleti ellátás Jászszentlászlóval közösen, a négy orvos 
bevonásával történt. Hét közben eddig nem volt ügyelet, a rendelési idı végétıl a másnap 
reggeli rendelési idı kezdetéig készenlét volt. Ez már nem így van, a törvények ezt is 
ügyeletnek minısítik. Ezt a törvényt 2005. decemberében alkották, 2006. január 1-jén 
vezették volna be, majd kitolták határidejét 2007. január 1-jére. Akkor is megindult a 
gondolkodás, hogyan lehet ezt megoldani, amely félbeszakadt a határidı kitolásával. Most 
már hatályba lépett, ügyelet van folyamatosan. Az ügyeleti ellátásnak vannak személyi és 
tárgyi feltételei. Megállapodás alapján változó telephellyel ellátták az orvosi ügyeletet az 
orvosok és ezért az OEP-tıl kapott finanszírozást továbbadtuk részükre. A lakosok számára is 
ez volt a legmegnyugtatóbb. Nem a polgármester erılteti a változást, de látni kell, hogy a 
rendelet mellékletében felsorolt minimum szabályoknak nem tudunk megfelelni. Belátta 
Jászszentlászló is ezt, és elfogadta a tegnapi képviselı-testületi ülésén azt az elıterjesztést, 
ami most a képviselı-testület elıtt van, amelyet a Kistérségi Tanács dolgozott ki. Mondhatjuk 
mi azt, hogy szeretnénk fenntartani a jelenlegi ügyeleti rendszert, de ha Jászszentlászló kilép 
és a központi ügyeleti ellátáshoz fog csatlakozni, akkor magunkra maradunk. Elébe kell 
menni a problémáknak, látni kell, hogy mik azok a dolgok, amelyek a környezetünkben 
megvalósulnak. Ma kistérségi megbeszélés volt, témája az oktatás és az egészségügy volt. 
Mindenki tudja, hogy a kistérségi együttmőködést az ügyeleti ellátás tekintetében meg kell 
tennünk. A határozat-tervezet szerint egy közbeszerzési eljárásban venne részt az 
önkormányzat, még mindig megvan az a jogunk és lehetıségünk az egyetértési jog 
fenntartásával, hogy ha a teljes anyagot megismerjük, és az nem megfelelı - például, ha benne 
van az elıírás, hogy a mi orvosainknak 20 órát kötelezı bent tölteni a központi orvosi 
ügyeletben -, mondhatjuk azt, hogy nem csatlakozunk. Van egy ilyen egyetértési jogunk. Itt 
most a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról van szó, arról, hogy a kistérségi 
együttmőködésben részt vesz-e Szank. Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Csólyospálos részt vesz. 
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Kömpöc nem vesz részt, mert a központi ügyeleti rendszert már megoldotta Kistelekkel. A 
többi település részt vesz a központi ügyeletben. A képviselı-testület bölcsességére van bízva, 
hogy milyen döntést hoz. A és B variáció van a képviselı-testület elıtt. Az A variációban a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával aktív részesei leszünk a folyamatnak. A B variáció azt 
mondja, hogy nem kívánunk csatlakozni jelen pillanatban ehhez a közbeszerzési eljáráshoz, 
mert fent kívánjuk tartani a változó telephelyő orvosi ügyeletet. 
Bizottságok tárgyalták az elıterjesztést, még nem voltak ezeknek az ismereteknek a 
birtokában. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság hétfıi ülése óta új információkat hallhattunk Jászszentlászlóra 
vonatkozóan. A bizottságnak az volt a véleménye, annyi a bizonytalanság ebben az 
elıterjesztésben, hogy a B variációt fogadjuk el, tehát egyelıre nem kívánunk részt venni 
ebben a társulásban, közbeszerzési eljárásban, maradjon így az ügyeleti rendszer, ahogy van. 
Egyéni véleménye, hogy az új információk birtokában ne kapkodjunk, maradjunk meg ennél a 
megoldásnál. Áprilisi ülésre összegyőlnek az információk, vissza lehet hozni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem lehet visszahozni, mert addigra a közbeszerzési eljárás kiírásra kerül, eldıl, hogy mely 
települések vesznek részt, mekkora lakossággal, mi kimaradunk. Kiegészíthetjük azzal az 
elvárással is, ne kötelezzük orvosainkat arra, hogy ezt a 20 órát nekik bent kelljen tölteni. 
Arra nincs lehetıség, hogy elhalasszuk a döntést. Ma reggel kapta az információt 
jászszentlászlói jegyzı asszonytól, hogy tegnap délután a képviselı-testületi ülésen született 
döntés arról, hogy be szeretnének csatlakozni a központi ügyeletbe. 
Mucsi László képviselı 
A bölcsességtıl most azt várjuk, hogy a lakosságot hozzuk egy olyan helyzetbe, ami számára 
nagyobb kényelmetlenséggel jár, többe kerül a falunak, de rendkívül modern az elképzelés, és 
az orvosok sem járnak jól (a szankiak meg a jászszentlászlaiak). Ennek az egész társulati 
dolognak a haszonélvezıje a kiskunmajsai orvos gárda, akiknek majd kevesebbszer kell 
ügyelni valószínőleg, mert nı a létszám. Csengele sarkától a bugaci sarokig kószáljon egy 
orvos, hát az valószínőleg senkinek se jó, az ellátás minıségében bizonytalanságot szül. 
Megint kényszerhelyzet van, Jászszentlászló ha lép, mi nem tudjuk megakadályozni. Nem 
most kezdıdött ez, már kb. 10 éve halljuk Zaka László polgármestertıl ezt, hogy elı fog 
kerülni, rá fogunk kényszerülni. Ez a jelenlegi jó a lakosoknak, az orvosoknak, nem jó a 
rendszernek. Az OEP finanszírozta, túl nagy pénzébe nem került a községnek. Most már 
hozzá kell járulnunk. A közbeszerzésnél ott kell lenni a legelején. Hallott olyat is, hogy nem a 
helyi orvosokkal oldják meg az ügyeletet, hanem vállalkozó orvosokkal. Ezért feleslegesnek 
tartja a szerzıdésbe direktívákat belevenni, mikor azt sem tudjuk, hogy ki fogja ellátni, és 
máris jelentkeznek ilyen megkötöttségek benne. Ki kell venni belıle, mert a közbeszerzési 
eljárás után derül ki, hogy milyen módon, ki, hogyan fogja ellátni az ügyeletet. Ha nem tudja 
a község kivonni magát ebbıl, úgy kell csinálni, hogy a lehetı legjobban jöjjön ki belıle. 
Mindig idegenkedik attól a fajta változtatástól, aminek az eszme, a cél érdekében a lakosság 
issza meg a levét. Lehet, hogy magasabb színvonalú lesz a szolgáltatás, de lehet, hogy lazább. 
Egy biztos, hogy az Államkincstárnak olcsóbb lesz, a lakosságnak pedig drágább.  
Patkós Zsolt polgármester 
Egyetért képviselı úr által elmondottakkal. Az a sok bizonytalanság, ami felvetıdik a terület 
hatalmas méretébıl adódóan, egy orvos lehet, hogy kénytelen, de képtelen lesz ezt a dolgot 
ellátni, hogyha mi ott vagyunk a közbeszerzési kiírásnál, megfogalmazhatjuk azt, hogy két 
orvos lássa el az ügyeletet. Azt is tudni kell, ha ilyen elıírásokat fogalmazunk meg, akkor ez 
drágábbá teszi a rendszert. Vannak elrettentı példák elıttünk, kistérségi gyakorlatok, és 
vannak olyanok, amelyekrıl nem is hallottunk, ezek mőködnek jól. Elıször azt mondta, hogy 
jó a rendszer, talán a leghumánusabb az ellátási lehetıség. Jogszabályok ellen nem tehetünk. 
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Akkor járunk el felelısen, ha már egyszer ilyen helyzet van, a lakosok érdekében a leginkább 
megfelelı álláspontot próbáljuk kialakítani, és érvényesíteni. Csak akkor lesz erre 
lehetıségünk, ha csatlakozunk hozzá. Ha nem csatlakozunk, akkor kimaradunk. 
Zaka László képviselı 
Alpolgármester úr érintett az ügyben. Kéri, mint orvos mondja el, hogy a jászszentlászói 
döntés kapcsán kialakult helyzetet hogy látja, mi az álláspontja. Mindannyiunk számára 
fontos a véleménye. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Meglepetéssel érte, amit most hallott, mert az eddigi rendszer úgy mőködött, hogy a négy 
orvos mindig tudott egymásról, ha változás történt, akkor egymást értesítették, errıl nem 
tudott semmit, hogy Jászszentlászlón mi történt. A jászszentlászlói orvosok tudnak-e errıl a 
testületi ülésrıl, mert ha amennyiben tudnak róla és elfogadták, nincs mirıl beszélni. Ha egy 
orvos is kiválik ebbıl a rendszerbıl, nincs meg a négy orvos. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ma reggel kapta az információt, hogy elfogadta a jászszentlászói képviselı-testület a 
csatlakozást. Javasolja, hogy hívja fel a jászszentlászlói orvosokat és kérdezze meg ıket, 
addig szünetet rendel el. 
 
Szünet. 
 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Rácz doktorral sikerült beszélni, nem tud róla. Nem értesítették ıket a tegnapi testületi 
ülésrıl. Szóban már beszéltek errıl Pap József polgármester úrral, szó volt a központi 
ügyeletrıl, az orvosokra vonatkozóan nem kötelezı jelleggel. Mi a heti 60 órát teljesítjük.  
Zaka László képviselı 
Nem kötelezı 60 órát teljesíteni, 40 órát kötelezı. 
Patkós Zsolt polgármester 
A megállapodásban - amely az önkormányzat és a háziorvosok között köttetett -, van szó a 40 
óráról, plusz a 20 óra ügyeletrıl. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Eddig négyen tartották ezt az ügyeletet, amely addig tart, amíg mind a négy orvos benne van. 
Ha egy testület hoz valamilyen határozatot, mennyire fog teljesülni, gondolja attól is függ, 
hogy tartják be az orvosok. Négyen tartották az ügyeletet, a képviselı-testület ezzel a 
határozattal ezt felbontotta, látatlanban mondja – mert a négy orvos nem beszélte meg az új 
helyzetet – a négy orvos közül valamelyik akármilyen okból is nem tartja azt, ami eddig volt, 
megbomlik az egység. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha megbomlik, az a feladatellátást veszélyezteti, sıt lehetetlenné teszi? 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Attól kezdve, hogy a testületi határozatot a két orvos Jászszentlászlón elfogadja, akkor ez az 
egység megbomlott. A szerzıdésben úgy van lefektetve, hogy a hétvégi ügyeletet 
Jászszentlászlóval közösen látjuk el. Ha ezt egy határozat bármiben megmásítja, akkor a 
szerzıdést is módosítani kell.  
Zaka László képviselı 
Ebben az esetben a két település között létrejött megállapodás változó telephelyő ügyeletrıl 
szól, és azt mondja a jászszentlászói képviselı-testület, hogy nem kell ellátni Jászszentlászlót 
és Móricgátot, akkor tulajdonképpen felbomlott a megállapodás, mert két orvossal az 
ügyeletet nem lehet megoldani. Ezt tudtuk, hogy így lesz, ennek a legnagyobb problémája, 
hogy a jogszabály január 1-jétıl a készenlétet kivette a rendszerbıl, és csak ügyelet van, az 
ügyelet pedig munkaidı, ami nem lehet végtelen.  
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A tárgyi feltételek biztosítása is nehéz, de még nehezebb a személyi feltételek biztosítása. 
Nem tudnak annyit ügyelni Nárai doktorral ketten, hogy az kitöltené az ügyeleti idıt, 
jogszabályilag sem lehet tartani a dolgot. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
A szerzıdés megváltoztatása közös akarattal lehetséges, vagy ha valamelyik fél nem egyezik 
bele, akkor bírósághoz lehet fordulni. Kétoldalú dolog, a háziorvosoknak is ebbe lehet 
beleszólása. 
Patkós Zsolt polgármester 
A határozat-tervezet A variációjának 3. pontjában az áll, hogy az OEP finanszírozáson felül 
az önkormányzatot terhelı többletfinanszírozást lakosságarányosan biztosítjuk a többcélú 
kistérségi társulás számára. Mivel nem volt közbeszerzési eljárás, két ajánlatból tudjuk, hogy 
kb.1200-1300 e Ft éves plusz költséget jelentene. A közbeszerzési eljárás költségét meg kell 
térítenünk a társulásnak lakosságarányosan. Ha benne vagyunk a többcélú kistérségi társulás 
által kiírt közbeszerzési pályázatban, akkor annak alakítói, formálói vagyunk. Utána meg a 
társulás által meghatározott feltételek alapján lehetünk esetleg tagjai majd. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Arra kéri a képviselı-testületet, hogy saját belátása szerint döntsön, amennyiben az A 
variációról döntene, akkor kérése és egyben módosító javaslata, hogy a feladat 
átadási/átvállalási szerzıdés 3. pontjában csak a mondat elsı fele maradjon meg. Aki a 
közbeszerzési eljárás gyıztese lesz, piaci alapon vállalja el a feladatot. 
Zaka László képviselı 
Pontosan ez lett volna a kérése, hogy a közbeszerzési eljárásban a megjelenés a 
feladatellátásban úgy történjen, hogy a szanki orvosokat csak az ı hozzájárulásukkal, 
kétoldalú szerzıdéssel lehessen a központi ügyeletben alkalmazni a 40 órán felüli plusz 20 
órában. Külsıs fogja megoldani, mert nincs annyi orvosi körzet Majsán, hogy ezt a központi 
ügyeletet a jogszabályoknak megfelelıen meg lehessen valósítani. Az orvos mondhassa meg, 
hogy a heti plusz 20 órát le akarja-e ügyelni vagy nem. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Azt kéri, hogy ennyi idı után már nem akarja vállalni a központi ügyeletben való részvételt, 
erre ne legyen kötelezve.  
Zaka László képviselı 
Ezt úgy kell értelmezni, hogy a szerzıdés 3. pontja a szanki Önkormányzatra vonatkozik, 
ebben az esetben Nárai doktorra is, az orvosok döntsék el, hogy vállalják-e vagy nem. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Ha megvalósul ez a központi ügyelet, itthon van akkor is, nem fogja azt csinálni, hogy nem 
ügyeletes, és nem látja el a beteget. Szanki beteg, ha ezután is hozzá jön éjszaka, akkor 
számíthat rá. 
Patkós Zsolt polgármester 
Látszik, hogy a képviselı-testület az A variáció elfogadásán gondolkodik, mert ha igazából 
érezzük is, hogy sok a bizonytalanság, nem biztos, hogy a szolgáltatás jelenlegi minısége 
továbbra is megmarad, mert ez a szolgáltatást nyújtó személyeken is múlik. A zökkenımentes 
átálláshoz kérné, hogy ne a határozat-tervezetet egészítsük ki, hanem a szerzıdést, és 
nyilvánítsuk ki azt is, hogy a szolgáltatás biztonsága érdekében két orvos láthassa el a 
központi ügyeletet.  
Besesek Béla képviselı 
Sokba fog kerülni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Lehet, hogy sokba fog kerülni, csak hát éppen azt a problémát küszöbölnénk ki, hogy 
Csólyospálos távolabbi részén és Bugac határában lévı területek között nagy a távolság. 
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Dr. Folberth György alpolgármester 
Volt probléma annak idején, amikor egyedül volt a központi ügyeletben. Egyszerre jött két 
hívás, az egyik Jászszentlászlóra, a másik Kígyósba. Nem tudta, hogy merre menjen. Akkor 
egyedül volt és 48 órát ügyelt.  
Zaka László képviselı 
Nem lehet így ügyelni, lekorlátozták az orvosok folyamatos munkavégzését is. Azért kell 
kifizetni, mert munkaidı. Volt annak idején egy olyan elképzelés is – mert az, hogy egyszerre 
két orvos ügyeljen az nagyon drága -, hogy központi ügyeleten szakápoló van bent, amikor az 
orvos kint van betegnél, elláthatja az újabb beteget, akinek a mentıállomáson lévı orvos 
szükség esetén segíthet. 
Patkós Zsolt polgármester 
A központi ügyelet kapcsán elıírás, hogy egy orvos és két szakdolgozó biztosítása szükséges. 
Besesek Béla képviselı 
A közbeszerzési eljárás milyen idıintervallumra lesz kiírva, mert beszéltünk a szanki orvosok 
plusz 20 órás ügyeleti idejérıl, tehát Szankon ık ellátják ebben a 20 órában az ügyeletet. Azt 
mondtuk, hogy reggel 7-tıl este 7-ig, abban van 4 óra ügyelet, 5 munkanapon, az heti 20 óra. 
Ez ugyanígy van a többi településen is, a közbeszerzési eljárás az este 7-tıl reggel 7-ig lesz 
kiírva? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem. 18 órától, 8 óráig lesz kiírva. 
Besesek Béla képviselı 
Akkor itt átfedés van. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az a gond, hogy most az ügyeletért fizetünk. Az OEP fizet nekünk, mi tovább adjuk az 
orvosoknak. Ez a 20 órát is lefinanszírozza, meg az összes többit, amit az orvosaink ügyelnek. 
Nem lesz OEP forrásunk, amivel ezt a 20 órát lefinanszírozzuk, itt van egy nagyon nagy 
gond. A szolgáltatás biztonsága érdekében azt lehet mondani, hogy 8 órától 17 óráig van 
orvos a településen, azt mondják, hogy az orvosi ügyeletet 18 órától reggel 8-ig biztosítják. 
Alakíthatjuk a közbeszerzési eljárás kiírását, hogy a 18 óra módosuljon 17 órára, de több 10 
vagy 100 ezer forintos differencia lesz valószínőleg. 
Besesek Béla képviselı 
A 4. pontra kérdezett rá, hogy akkor ennek van értelme most, ha késıbb dönthetünk a 
csatlakozásról? 
Zaka László képviselı 
Ebben kifejezzük szándékunkat most, és utána elkészítjük a közbeszerzési eljárást. 
Besesek Béla képviselı 
Ugyanígy fordítva is érvényes lehet, most azt mondjuk, hogy nem veszünk részt a 
közbeszerzési eljárásban, majd késıbb csatlakozunk, ez majdnem ugyanaz. 
Zaka László képviselı 
Nagyon nem ugyanaz. 
Besesek Béla képviselı 
Egyik esetben 2600 fıvel növeljük az ellátandó lakosságszámot, a másik esetben csökkentjük, 
de a helyzetet mondja, hogy ugyanaz. Tehát változtatni kell a közbeszerzési eljárás számain és 
az ellátandó területen, vagy növelni, vagy csökkenteni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha nem veszünk részt a közbeszerzési eljárásban, nem áll fenn ez a lehetıség. 
Besesek Béla képviselı 
Akkor is változik minden, ha mi azt mondjuk, hogy nem veszünk részt benne, akkor meg 
csökkennek a közbeszerzési eljárásban résztvevı ellátandó lakosságszám 2600 fıvel és két 
háziorvosi körzettel. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A közbeszerzési tendert nem lehet úgy kiírni, hogy annak ne ismernénk minden részletét. Ez 
egy több mint 30 millió forintos szolgáltatás igénybevétel lesz. Abban az esetben, ha mi most 
azt mondjuk, hogy csatlakozunk hozzá, akkor alakítói, befolyásolói lehetünk, de ha most nem 
csatlakozunk hozzá, hanem késıbb, akkor véletlenül sem lehetünk ennek formálói. 
Azt érti, ha felhatalmazást kap rá, hogy az orvosokkal kötött feladatellátásra vonatkozó 
szerzıdés kapcsán a polgármester képviselje azt az álláspontot, hogy a háziorvosok ne 
legyenek kötelezettek a központi orvosi ügyeletben a feladatot ellátni, hanem csak önkéntes 
módon, ezt a közbeszerzési eljárás kiírása kapcsán képviselni tudja. Egyéb esetben nem tudja 
képviselni, mert nincs mit képviselnie, ha nem csatlakozunk hozzá. Ha nincs felhatalmazás, 
nincs beleszólási joga. Ha az A variáció lesz elfogadva, megkéri alpolgármester urat, hogy 
beszéljenek konkrét tartalmi dolgokról, amelyeknek meg kell jelenniük a szanki polgárok 
érdekében a szerzıdésben. Az is látni kell, hogy a központi ügyelet nem a mostani változó 
telephelyő ügyelet, nem csak nevében változik, gyökeres változás lesz. Amikor betelefonál 
valaki és elmondja, hogy milyen gondja van, menjen ki az ügyeletes orvos, lássa ıt ott el, 
lehet, hogy nem fog kimenni az ügyelet. Ha a szolgálatot biztosító úgy ítéli meg, hogy ez nem 
tartozik a sürgısségi ellátási körbe, akkor nem fog kimenni. A sürgısségi ellátási körbe 32 
betegség típus, tünet tartozik, ennek ellátása ingyenes. Van a fizetıs kategória, az tartozik ide, 
ha rosszul lesz valaki, lázas lesz, akkor be kell, hogy menjen Kiskunmajsára, a központi 
orvosi ügyeletre, és a problémáját ott kezelik, vagy ha van ilyen felajánlás – mint ahogy 
hallottuk, doktor úr vállalta ezt a dolgot is – helyben is el lehet végezni a háziorvosi kezelést. 
Besesek Béla képviselı 
Annak ellenére, hogy a bizottsági ülésen a B variációt javasolták elfogadásra, most nem 
tudunk mást csinálni, mint hogy az A variációt fogadjuk el. Az lenne a javaslata, hogy tegyük 
hozzá, hogy amennyiben Jászszentlászló csatlakozik a központi ügyeleti rendszerhez, tehát 
részt vesz a tendereztetésben, akkor az A variáció szerinti határozatot elfogadjuk. Nem akarja 
ezt bıvebben kifejteni, mert nem akar senkit megsérteni. Nem hivatalos információnk van, 
nem írásban, pecsétes papíron, hogy ez a helyzet. Biztosítsuk be magunkat azzal, hogy 
belépünk, amennyiben Jászszentlászló is belép. 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Akkor most döntés nem lesz. 
Besesek Béla képviselı 
Miért? Ez nem világos beszéd? 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Újra kell akkor tárgyalni. Meg kell várnunk Jászszentlászlóról az írásos dokumentumot. 
Zaka László képviselı 
Ha a jászszentlászlói jegyzı asszony közölte milyen döntés született, gondolja, hogy 
felelıssége teljes tudatában tette ezt, pontosan azért, hogy tudjuk mi történt és ez ránk 
kihatással van. Úgy gondolja, hogy a bizalmat valamennyire erısíteni kellene. Nem tudja 
elhinni, hogy Kovács Tímea jegyzı asszony csak úgy meggondolatlanul mondta volna azt, 
hogy biztos belépünk. Nem hiszi el. 
Besesek Béla képviselı 
Nem akar senkit megsérteni, se Kovács Tímeát, se polgármester urat. Az is elıfordulhat, hogy 
rendkívüli ülést hívnak össze holnapra, mert rosszul döntöttek és visszavonják, vagy bármi 
történhet, és azért nem tudják megtartani az eredeti állapotot, mert mi így döntöttünk. Látja a 
kényszerhelyzetet, azt hogy nem sok esély van a jelen állapot fenntartására, mégis egy pici 
mentıöv. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az a baj, hogy a határozat-tervezet 4. pontját vagy nem jól értelmezi, vagy nem akarja 
megérteni, mert ott van a menekülı út, ez sajnálatos.  
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A másik pedig, hogy valakinek a szavahihetıségét kétségbe vonva ezt a fajta dolgot 
elıterjeszteni, finoman szólva is elgondolkodtató és kicsit sértınek tőnik. 
Besesek Béla képviselı 
Azért mondta, hogy nem akar többet mondani, mert nem akart senkit megsérteni. Nem azt 
feltételezi, hogy nem értette meg polgármester úr, hogy mit mondott a jegyzı, hanem ha 
mégis mást gondolnak. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jegyzı asszony azt mondta, hogy a tegnapi testületi ülésen elfogadták a határozat-tervezetet. 
Ez nem jelenthet mást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezet A 
variációját azzal, hogy a mellékletben szereplı szerzıdés tervezetben módosítsuk a 
feladatellátást, tehát ne lehessen az orvosokat kötelezni arra, hogy ha saját elhatározásukból 
nem, akkor a szerzıdés alapján nekik kötelezı legyen a központi ügyeleti ellátást biztosítani. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
40/2007.(III.28.) ÖH. 
Háziorvosi és gyermekorvosi központi  
ügyeleti szolgálat megszervezésére és mőködtetésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy közigazgatási 
területére vonatkozóan az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet 
19. § (1) bekezdése alapján a háziorvosi és gyermekorvosi központi ügyeleti szolgálat 
megszervezésére és mőködtetésére feladat átadás/átvállalási szerzıdést köt a 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással (6120 Kiskunmajsa, Fı u. 82.).                 
A szerzıdés aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
A feladat átadás-átvétel tervezett idıpontja:  közbeszerzési eljárás szerint. 
 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Társulás 
közbeszerzési eljárás útján választja ki a szolgáltatót. 

 
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbiakat vállalja: 

a) az OEP finanszírozáson felül az önkormányzatot terhelı többletfinanszírozást 
lakosságarányosan biztosítja a többcélú kistérségi társulás számára. 

b.) A közbeszerzési eljárás költségeit lakosságarányosan megtéríti a többcélú 
kistérségi társulás számára. 

 
4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete fenntartja azt a jogot, hogy a 

kiírandó közbeszerzési eljárás teljes anyagának megismerése alapján döntsön a 
részvételrıl az ügyeleti szolgálatban (egyetértési jog fenntartása). 

 
Határidı: 2007. április 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Alpolgármester urat arra kéri, hogy amikor errıl tárgyalnak a kistérségi ülésen, akkor menjen 
el ı is, és adja meg a szakmai biztonságot, ami a szanki emberek érdeke. 
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N A P I R E N D 
8. Tájékoztató játszó-pihenı park kialakítására 
    Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök 
    (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Az elıterjesztésben azokat az információkat írta le, amelyek nagyon fontosak a játszótér 
kialakítása illetve a játszó-, pihenı park kialakítása érdekében. Az elıterjesztés vonatkozik 
arra, hogy milyen igényeknek kell megfelelni, mit és kiknek szeretnének. Tartalmazza a 
megvalósítás lehetıségeit, egy kiskunmajsai vállalkozó, valamint a helyi illetve meghívott 
fafaragóknak rendezett fafaragó tábor között választhatunk. Az Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottság a fafaragó tábor megrendezését javasolja anyagi megfontolásokból. Azt szeretné 
kérni a képviselıktıl, hogy amennyiben kiegészítendı javaslatuk van, azt tegyék meg.  
 
Dr. Folberth György távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 8 fı. 
 
Továbbiakban fontos, hogy 2007 ıszén Kovács László által elmondottak alapján kerülnek 
kivágásra olyan akácfák, amelyek alkalmasak lehetnek a játékoknak az elkészítésére, más 
keményfa a környéken nem nagyon van, a bükk és tölgy alkalmas lenne, erre a vidékre nem 
jellemzı, így az akácfa is megfelelı lenne, ha kivágásra kerül, következı nyárig ki tud 
száradni amennyire szükséges. Kéri a képviselı-testületet és a polgármester urat, hogy 
amennyiben ezeket a javaslatokat támogatni tudják, akkor rendeljük hozzá azt az összeget is, 
amennyibe a fa megvásárlása kerül. 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetés módosítása kapcsán szükséges lesz a költséghely megjelölése. A megvalósítás 
részleteit meg kell beszélni, kérte, hogy a mennyiségeket meg kell határozni. Támogatja azt a 
javaslatot, amelyet az iskolához tartozók, azt a teret használók fogalmaztak meg. A bitumenes 
pályának is utána kell nézni, tudni kell, hogy milyen nagyságrendő összegrıl van szó. A 
következı évben a fafaragó tábort meg kellene szervezni. Felkéri erre elnök asszonyt. 
Zaka László képviselı 
Meg kellene terveztetni. Azt olvasta ki belıle, hogy nemcsak a játszótér, hanem a park egy 
része is felhasználásra kerül, éppen ezért több variációt kellene a falu lakossága elé tárni és a 
vélemény-nyilvánításra lehetıséget adni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A tervezés illetve a tervkészítés tegnap szóba került a Településfejlesztési és Mezıgazdasági 
Bizottság ülésén, hogy tervezésre lehet-e pályázni. Talált ROP pályázati kiírást, amely tervek 
készítésére, megvalósíthatósági tanulmány készítésére áll rendelkezésre. Egyetlenegy 
szépséghibája van a dolognak, csak azokat a terveket támogatják, amelyek 500 millió forint 
fölötti beruházások. Megpróbáljuk másképp megoldani. 
Mucsi László képviselı 
Ha a tervezést nem is, de a kivitelezést olcsóbbá tudjuk tenni úgy, hogy beszervezzük a 
lakosságot a munkába, akár faanyagban, akár lakatos munkában tudnak segíteni, vagy a 
fafaragó tábor idejére a vendéglátásban. Ilyen szempontból nagyon szép példák voltak a 
korábbi fafaragó tábor idején is, megmozdult a fák szeretı embereknek a csoportja. A parkot 
meg nem kell félteni, bátran bele lehet engedni a gyerekeket, túl nagy kárt nem tesznek, olyan 
építményt nem szabad oda tenni, ami esetleg nem oda illı, például egy ronda kerítéssel nem 
szabad elrontani a parkot. 
Csertı István képviselı 
Magának a pályának az elkészítése mennyibe kerül? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nincs még költségelve. 
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Zaka László képviselı 
Kb. 6 millió forint. 
Csertı István képviselı 
Ez az alapja az egésznek, erre a költségre jönnek még a játékok, az egyéb kiegészítık árai. 
Mucsi László képviselı 
A 6 millión is lehet spórolni, egyes munkafázisokat közhasznú foglalkoztatottak bevonásával 
is el lehet végezni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Felkéri elnök asszonyt arra, hogy a fa mennyiségekrıl és a fafaragó tábor koordinálásáról 
beszéljenek. 
 
Dr. Folberth György visszajött az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 9 fı. 
 
N A P I R E N D 
9. Tájékoztató a hálózati ivóvíz minıségérıl továbbá Szank község ivóvízhálózatán lévı  
    ágvezetékekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
2007. február 23-i adat szerint Szankon az ivóvíz minısége megfelelı. Semmiféle 
szennyezıdést, amely káros lehet, nem mértek. Két helyen vettek vízmintát. Azért kértük 
sürgısséggel a vízvizsgálatot, mert tudomásunkra jutott az, hogy sokan vannak a településen 
olyanok, akik hasmenéses, enyhe lázzal járó tünetekkel betegek lettek, és a víz is gyanúba 
keveredett. Örömmel jelenti, hogy a vizsgálat szennyezıdéseket nem talált. Sem a Béke utcai, 
sem a Halasi utcai közkifolyónál nem mértek ilyet. Ezzel párhuzamosan tájékoztatásul elı 
kell, hogy kerüljön, hogy két probléma van a vezetékrendszerrel, vannak azbesztcement 
vezetéket, illetve ágvezetékek, amelyeknek a végén pangó vizek lehetnek. Községünk is tagja 
a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorciumnak, de ez csak a kutak felújításában fog 
segítséget jelenteni. A településünkön nagyon magas, kb. 30 % az éves vízveszteség. Kérte 
Bartucz Tibor urat, a GÁZÉPSZERKER KFT. vezetıjét, hogy tegyen javaslatot az 
ágvezetékek megszüntetésére, a körforgást biztosító összekötésére. Ajánlatot kaptunk a Szép, 
Virág, Márk Dániel, Akácfa utcák végén lévı ágvezetékek összekötésére, Izsáki út 2 db 
ágvezetékének összekötése, Izsáki út – Arany János utca ágvezeték összekötésére, a Küküllı 
utca, Halasi utca ágvezetékek összekötésére. Azért hozta a tájékoztatót a képviselı-testület 
elé, mert ebben is a jövıben, de idıben lépni kell. Az azbeszt vezetékek cseréje sokkal 
jelentısebb összegbe kerül. Mégis szükséges ennek a felmérése, hogy lássunk reális képet 
annak érdekében, hogy milyen problémáink vannak a föld alatt ezekkel a vezetékekkel, és 
majd tudjunk tárgyalni arra vonatkozóan, a képviselı-testület alakítsa ki álláspontját, hogy 
mik azok a prioritások, amiket szeretnénk megvalósítani (ágvezetékek, azbeszt cement 
vezetékek), ivóvízminıség-javítás ürügyén Szankon 2007-ben vagy 2010-ig. 
Mucsi László képviselı 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság tájékoztató jelleggel találkoztak már ezzel 
az anyaggal. Az egyik megállapítása az volt, hogy aktualizálni kell a közmő térképet. Régi 
térkép van, amelyen nincsenek rajta az újabb fejlesztések, a pontos mőszaki adatok. De arról 
már képet kaptunk, hogy mekkora tevékenységet lehet tervezni, hogy a víz körforgása 
meglegyen, és minél kevesebb legyen a pangó víz. Több kicsi lépéssel (évi 1-2 millió forintos 
költséggel) ezeket a hiányosságokat meg lehet szüntetni. Egy sorrendet felállítanánk, 13-16 
millió körül volt a körforgás megteremtése, az összes ágvezeték bekapcsolása. A koncessziós 
díjnak meg volna a helye. Azt kiegészítve, vagy hozzápályázni, vissza lehet forgatni a 
rendszer egészségesebbé tételébe, hogy javuljon a vízminıség.  
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Szívesen segít a testületnek a bizottság, hogy ez újra legyen gondolva, ill. meg legyen 
tervezve. Ha kisebb munkákat végzünk, akkor olcsóbbá tehetjük a helyi számlaképes 
vállalkozók bevonásával a munkát. 
Zaka László képviselı 
Átnézte az anyagot, meg fogja nézni, mert nem mindenütt felel meg a valóságnak. Ha nem 
csalnak az emlékei, akkor a legnagyobb értékő beruházás az készen van. Szerinte az Izsáki út 
és az Arany János utca össze van kötve. Meg kell nézni. Az ágvezetékek úgy keletkeztek, 
hogy nem volt elég pénzünk, az utcában akkor még nem volt ház, akkor még nem kellett 
forgatni a vizet, javasolja kis lépésekkel, egy-egy szakasz összekötéseket meg lehet oldani. Az 
ágvezetékek végén tőzcsap van, a pangó vizet a kút kezelıjének idıközönként le kell ürítenie, 
ez üzemeltetıi kérdés. Az ÁNTSZ a végvezetékekbıl szokott mintát venni, mert ha ott nincs 
baj, akkor sehol sincs. Szerinte a Vörösmarty utcai vízvezeték sincs visszakötve a Petıfi 
utcára. Egyetért azzal, hogy el kell indulni az ágvezetékek felszámolása ügyében.  
Az elsı, hogy a vízminıséget a kutakban biztosítani kell, ezt 2009-ig meg kell csinálni. 
Tavaly a GÁZÉPSZERKER KFT. a másik kút felújítását is kezdeményezte. A vízveszteség a 
40 éve épült AC-s hálózat következménye lehet, nem tudjuk, hogy a vízszivárgás mekkora. 
Ezeknek a vezetékeknek a cseréje olyan nagy munka, csak pályázat segítségével oldható meg. 
Besesek Béla képviselı 
A térkép, helyszínrajz aktualizálása nem üzemeltetıi feladat folyamatosan? A Jókai és Móra 
utcai vízvezeték például egyáltalán nincs jelölve rajta, és egyéb hiányosság is van. Fel kell 
szólítani, vagy kérni az üzemeltetıt, hogy legyen szíves pótolni ezekbıl a lemaradásokból. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jönni fog Bartucz úr áprilisban, mert a víz díja nem követte az inflációt, beszélni fognak errıl. 
Azt tudja, hogy a vízmő üzemeltetıjének alkalmazottjával, Pengı Jánossal egyeztették az 
ivóvízvezeték-rendszert és az egyeztetés következménye a helyszínrajz és az árajánlat is. 
Besesek Béla képviselı 
Javasolja, hogy a vízminıség ellenırzésnek, amelyet rendszeresen végeznek, az egyik minta 
vevı helye legyen a Virág utcában Hajdú Imrénél, ık vállalják is ezt. Ne az óvodánál, mert ott 
biztosan jó. 
Varga Ferencné képviselı 
Az óvodánál kötelezı az ivóvizet idıközönként bevizsgálni. 
Besesek Béla képviselı 
Ha a Virág utcában jó minıségő vizet mérnek, az biztos, hogy az óvodánál jó. Egyetért az 
ágvezetékek megszüntetésével, program készítésével, a legolcsóbb és leghatékonyabb módon. 
Patkós Zsolt polgármester 
Támogatja az elképzelést. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Meg kellene vizsgálni annak a lehetıségét, ismerünk már olyan technológiai folyamatot, hogy 
a csıbe mőanyagot fúvatnak be, amely kifeszül a csı belsı falára. A MOL RT-nél ezt gyakran 
használják. Nem kellene kiásni az egész szakaszt, csak pontokat, és az adott szakaszon meg 
lehet valósítani. Ezt lehet szakaszosan tervezni a költségvetésnek megfelelıen. Meg kellene 
vizsgálni, hogy ebbe a csıbe ez lehetséges-e. 
Patkós Zsolt polgármester 
Annyi 10 millió forintot elköltöttünk gondolatban, hogy felhívná a képviselı-testület 
figyelmét, egyetlen kistérségi együttmőködésben rejlı forint sem elveszett dolog jelen 
pillanatban. Lehet, hogy most nincs szükség, de lehetıségként tudnánk mire elkölteni ezeket a 
pénzeket, az biztos. 
Zaka László képviselı 
Egyetért Mucsi képviselı úrral, el kellene készíttetni a község közmő térképét, 68-as a 
gázvezeték, vízvezeték, az újak már megvannak, a szennyvízcsatorna digitálisan is.  



 26 

Vannak ilyen cégek, amelyek elkészítik a község teljes digitális közmő térképét. Érdemes 
volna meghívásos alapon versenyeztetni a cégeket. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Vannak korosabb emberek közöttünk, fontos az ı tudásuk egy-egy közmő fellelhetıségét 
illetıen. 6-7 millió forintot elgondolkodtató, hogy honnan tudjuk elvenni, sok fontos és sürgıs 
dolog van. Egyetért azzal, hogy közmő térkép is kell, településfejlesztési koncepció is kell, a 
forrása problémás. 
 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Járványügyi szempontból nagyon fontos a vezeték karbantartása, mert lyukadással megnı a 
víz fertızıdésének a kockázata, esetleg járvány kialakulásának veszélye. 
  
 
 
N A P I R E N D 
 
10. Egyéb kérdések  
 
Varga Ferencné képviselı 
Örült március 15-én a pedagógusok kitüntetésének. Hosszú évtizedeken keresztül itt dolgozó 
pedagógusok kitüntetésére került sor. Kimaradt a kitüntettek közül Hulman Ferencné óvónı, 
aki a 90-es évek elején ment el nyugdíjba, Csertı István, aki szintén nyugdíjas és több éven 
keresztül igazgatója volt az ÁMK-nak, Kovács Istvánné, aki 2006. októbere óta nyugdíjas. A 
következı lehetıség alkalmával ıket is ki kellene tüntetni. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az adatokat egyeztettük az ÁMK igazgatójával, a sajnálatos hiányosságot pótolni fogjuk. 
 
 
 
 
Nyerges Zoltán SZB elnök 
A Szociális Bizottság ülésén felvetıdött egy olyan javaslat, hogy a születendı gyermekek 
száma szaporodjék, ennek érdekében javasolja a bizottság, hogy a képviselı-testület a 
családok részére, ahol gyermek születik, hozzon létre alapot, és jelképes összeggel (10.000,-
Ft) támogassa a családot egy-egy alkalommal virágcsokor kíséretében adja át a bizottság két 
tagja. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Addig, amíg formalizáltan nem tud beépülni a költségvetésbe, addig a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésébıl tudjuk ezt a gesztus értékő ajándékot kiszorítani. Jónak tartja a 
kezdeményezést. Ha nem ragaszkodna a Szociális Bizottság, hogy csak a Szociális Bizottság 
kettı tagja adja át, hanem ha részt vehetne ebben a polgármester is, akkor megköszönné ezt a 
lehetıséget. A Szociális Bizottság kezdeményezése a legfontosabb, de a település képviselı-
testületének megjelenítését a polgármester tudná ebben a helyzetben megtenni. Ebben az 
évben visszamenıleg megnézzük azt, hogy kik születtek meg, kiket tudnánk felkeresni. Ennek 
szervezését is magunkra vállalnánk, a hivatal megpróbál egyeztetni a szülıkkel, a 
védınıkkel. Megnézzük, hogy készpénz vagy utalvány formájában lehetséges a támogatás 
önkormányzati gesztusként. Elfogadható ez így? 
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Nyerges Zoltán képviselı 
Egyetért. 
Besesek Béla képviselı 
Határozatot is kell hozni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Majd a pénzügyi részérıl kell dönteni. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Ha megnéznénk a lehetıséget, hogy lehetne-e ezt az összeget egy picit emelni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Azzal még várjunk egy picit. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester 19 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 
 
 
       Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
       polgármester aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Besesek Béla     Csertı István 
        jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 
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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
……/2007.(……)  rendelete 

a Szank Községi Önkormányzat  
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 

15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról 
 
 
 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szank 
Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
 

(1)A R. 40. §-a az alábbi (5) ponttal egészül ki: 
     (5) Ügyrendi Bizottság (ÜB)       

 
2. § 
 

(1)A R. az alábbi 46/A §-sal egészül ki: 
       

46/A §. 
Ügyrendi Bizottság 

 
(1) Tagjainak száma 3 fı, elnöke és egy tagja képviselı, további egy tagja külsı 

szakember. 
(2) A költségvetési tárgyú rendeletek kivételével elıkészíti és elıterjesztésre való 

alkalmasság szempontjából véleményezi a képviselı-testület elé kerülı rendeletek 
tervezeteit. 
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E l ı t e r j e s z t é s 
 

a Szank Községi Önkormányzat  
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 

15/2006.(X.30.) rendelet módosítására 
 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2006. október 25-i ülésén alkotta meg a 
Szervezeti és Mőködési szabályzatáról szóló rendeletét. A képviselı-testület négy állandó 
bizottságot hozott létre. Az elıterjesztés szerinti A és B variáció nem tartalmazott Ügyrendi 
Bizottság létrehozására vonatkozó javaslatot. A korábbi testületek mőködése alatt mindig volt 
Ügyrendi Bizottság. Ez a bizottság külsı szakértı bevonásával jól mőködött, a helyi 
rendeletek megalkotásához javaslatokat tett a jegyzı részére.  
 
A jelenlegi helyi jogalkotási gyakorlaton szeretnék javaslatommal változtatni. A jegyzı által 
elkészített rendelet tervezet véleményezésére nyílna lehetıség, ha az Ügyrendi Bizottság 
megtárgyalná, véleményeivel, javaslataival alátámasztva kerülne a képviselı-testület elé. A 
bizottság alternatív javaslatokat is elıterjeszthetne a testület felé, így több lehetıség lenne a 
helyes szabályozásra.  
 
 
Kérem elıterjesztésem megvitatását, és elfogadását. 
 
 
S z a n k, 2007. március 21. 
 
 
 
 
                                                                                                  Z a k a  László 
                                                                                                      képviselı 
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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
……../2007.(…….) rendelete 

Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
11/1993.(XII.31.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 79. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szank Községi 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. 
számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

3. § 
 

(1) A R. 2. számú mellékletében a Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
(középületek, intézmények) címszó alatt 3. sorszámon feltüntetett Óvoda 
területe 2.911 m2-re változik. 

(3) A R. 3. számú mellékletében Vállalkozói vagyon, ezen belül önkormányzati 
lakások címszó alatt 5. sorszámon szereplı Béke u. 27/A. sor hatályát veszti. 

 
4. §  
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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E l ı t e r j e s z t é s 
 

Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
11/1993.(XII.31.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 
A képviselı-testület a 29/2007.(II. 14.) ÖH. számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a 
Szank, Béke u. 27/A. szám alatti önkormányzati lakást az óvodához csatolja, lakáscélú 
hasznosítását megszüntette.  
A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. számú önkormányzati rendelet 
mellékletében szereplı óvoda épületének 2.850 m2-es területét 61 m2-rel növeltem. A Szank, 
Béke utca 27/A. szám alatti önkormányzati lakást az önkormányzati lakások felsorolásából 
töröltem.  
Fenti módosítás az önkormányzat vagyon-nyilvántartásában átvezetésre kerül. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a rendelet módosítását az elıterjesztés szerint 
fogadja el. 
 
 
 
 
S z a n k, 2007. március 21. 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Vincze Jánosné 
                                                                                                              aljegyzı 
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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
……../2007.(……..) ÖR. sz. rendelete 

a képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. tv. 20. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel az 1994. évi LXIV. törvény 14-17. §-aira – a képviselık bizottsági tagok  
tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§  (1) E rendelet hatálya Szank Községi Önkormányzat képviselıire és a  
             bizottságok nem képviselı tagjaira terjed ki.  
       (2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a képviselı-testület által létrehozott     
             ideiglenes  bizottságok elnökeire  és  tagjaira,  valamint   a               
             bizottságokban szakértıként közremőködıkre. 
5. §     Az önkormányzati képviselıket a Ktv. 43. §-ának (1) bekezdése  

                   szerint megállapított illetményalap (továbbiakban: illetményalap)  
                   0,5-szeresének megfelelı összegő tiszteletdíj (alapdíj)  illeti  meg  
                   havonta. 

6. § (1)Ha a képviselı bizottságnak is tagja az alapdíj 45 %-ának megfelelı  
                    összegő havi tiszteletdíj is megilleti az alapdíjon felül (bizottsági  
                    tiszteletdíj) 

         (2)Ha a képviselı több bizottságnak is tagja, akkor is maximum az (1)  
              bekezdés szerinti  tiszteletdíj illeti meg  az alapdíjon felül. 
7. §     A bizottságok nem képviselı tagjait az alapdíj 45 %-ának megfelelı  
             összegő bizottsági tiszteletdíj illeti meg havonta.  
5.  §      A bizottsági elnököket az alapdíjon felül az  alapdíj 90 %-ának  
             megfelelı összegő tiszteletdíj illeti meg havonta. 

      6.  §      Az a képviselı, aki a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és  
             Mőködési Szabályzatáról szóló 4/1995.(IV.1.) ÖR. sz.  
             önkormányzati rendelet 38. § (2) bekezdésében leírt kötelezettségét  
             megszegi és háromhavonta két alkalommal igazolatlanul marad távol  
             a képviselı-testületi és bizottsági ülésekrıl, annak a tiszteletdíja a következı  
             hónap elsı napjától számított hat hónapon keresztül 25 %-kal csökken. 
7.  §      A tiszteletdíjakat a Polgármesteri Hivatal számfejti és havonta  

                   bankszámlára utalja át.  
8.  §      E rendelet 2007. február 1-én lép hatályba, egyidejőleg a  
             képviselık, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 3/2007.(I.18.)                 
             rendelet hatályát veszti.  
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E l ı t e r j e s z t é s 
a képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló rendeletre 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A képviselı-testület 2007. január 17-i ülésén elfogadta a képviselık, bizottsági tagok és 
tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 3/2007. rendeletét. A helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 99. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél 
fogva a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének 
vezetıje – a mai postával érkezett – észrevétele alapján törvényességi észrevételt tett a 
rendeletre. Észrevételeit az alábbiak szerint indokolta:  
 
A rendelet 2. §-ának b) pontja 3. § és 4. § rendelkezése sérti a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 15. §-ának rendelkezéseit. A törvénysértést a képviselıi 
alapdíj fogalmának törvénytıl eltérı tartalommal való használata, törvénytıl eltérı 
alkalmazása eredményezi.  
A Pttv. 15. § (1) bekezdése kimondja: „A képviselı havi tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja 
meg a Ktv. 43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap, és az alább meghatározott 
szorzószám szorzatát: 
……… 
- 1000-2999 lakosú település esetén                            1,3…..” 
 
Tehát az alapdíj nem pusztán viszonyszám, hanem olyan havidíj, melyre a képviselı a 
képviselıi jogállása alapján jogosult. A Pttv. fenti rendelkezése szerint a településen érvényes 
köztisztviselıi illetményalap szorzószámaként bármilyen 0-ától nagyobb számot 
megállapíthat, de az nem haladja meg az 1,3-det. A rendelet 2. § a) pontja alapján 38.200 Ft x 
1,3 = 49.660,- Ft összeg az alapdíj. Erre jogosultak a képviselık jogállásuk alapján.  
A Pttv. rendelkezése alapján értelmezhetetlen a 2. § b) pontja, amely szerint nem az a) 
pontban meghatározott alapdíj, hanem egy másik az alapdíjon belül, annak részeként körülírt 
„alapdíj” kerül kifizetésre. Ez utóbbit tekinti – törvénysértıen – a rendelet a további 
számítások, például a bizottsági munkáért járó tiszteletdíj alapjának.  
 
A törvénysértés a jelzett rendelkezések módosításával vagy a rendelet hatályon kívül 
helyezésével megszüntethetı. 
 
A törvénysértés megszüntetésére április 30-ig kapott haladékot a képviselı-testület. 
Dr. Metzinger Éva kirendeltség-vezetı asszony levelében arra kért, hogy a törvényességi 
észrevételt a megadott határidıig terjesszem a képviselı-testület elé, és a hozott intézkedésrıl 
hivatalát tájékoztassam. 
 
A fenti rendelkezéseknek eleget téve a képviselı-testület elé terjesztem a képviselık és 
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletet-tervezetet.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a rendelet tervezetet fogadja el. 
 
S z a n k, 2007. március 23.                                                 Patkós Zsolt sk. 
                                                                                              polgármester 
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ELİTERJESZTÉS 
a háziorvosi és gyermekorvosi központi ügyeleti szolgálat 

megszervezésére és mőködtetésére 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezı 
10/2007.(II.6.) Korm. rendelet értelmében módosításra került a Bács-Kiskun Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár – mint finanszírozó és a Szank Községi Önkormányzat – mint 
szolgáltató között a  háziorvosi ügyeleti ellátásra kötött finanszírozási szerzıdés. A szerzıdés 
módosítását a vizitdíj bevezetése tette szükségessé. A változó telephelyő háziorvosi ügyelet 
finanszírozása a jelenleg még érvényben lévı ÁNTSZ engedély alapján biztosított. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a háziorvosi ügyelet jogszabályban elıírt 
személyi és tárgyi feltételeivel nem rendelkezünk. Az ügyeleti rendszer jövıje bizonytalannak 
látszik.  
 
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással megkötendı szerzıdés szerint a központi 
ügyeleti szolgálat megszervezését és mőködtetését, mint kötelezı önkormányzati feladatot 
átadnánk a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásnak. A szerzıdés tervezetet a 
képviselık rendelkezésére bocsátom. A szerzıdés tervezet tartalmazza a Társulás feladatait, 
valamint leszögezi, hogy a Társulás mit biztosít Szank lakosságának.  
 
Önkormányzatunknak vállalni kell lakosságarányosan a többletfinanszírozást és a 
közbeszerzési eljárás költségeit. 
 
Önkormányzatunk a központi ügyeleti szolgálatba való részvételrıl csak a teljes 
közbeszerzési anyag megismerése után tud dönteni.  
 
Kérem elıterjesztésem megtárgyalását. 
 
 
Szank, 2007. március 21. 
 
 
 
 
 Patkós Zsolt 
 polgármester 
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„A variáció” 
 
……/2007.(…..) ÖH. 
Háziorvosi és gyermekorvosi központi  
ügyeleti szolgálat megszervezésére és mőködtetésére 
 

H A T Á R O Z A T  - TERVEZET  
 

4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy közigazgatási 
területére vonatkozóan az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet 
19. § (1) bekezdése alapján a háziorvosi és gyermekorvosi központi ügyeleti szolgálat 
megszervezésére és mőködtetésére feladat átadás/átvállalási szerzıdést köt a 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással (6120 Kiskunmajsa, Fı u. 82.).                 
A szerzıdés aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
A feladat átadás-átvétel tervezett idıpontja:  közbeszerzési eljárás szerint. 
 

5. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Társulás 
közbeszerzési eljárás útján választja ki a szolgáltatót. 

 
6. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbiakat vállalja: 

b) az OEP finanszírozáson felül az önkormányzatot terhelı többletfinanszírozást 
lakosságarányosan biztosítja a többcélú kistérségi társulás számára. 

b.) A közbeszerzési eljárás költségeit lakosságarányosan megtéríti a többcélú 
kistérségi társulás számára. 

 
4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete fenntartja azt a jogot, hogy a 

kiírandó közbeszerzési eljárás teljes anyagának megismerése alapján döntsön a 
részvételrıl az ügyeleti szolgálatban (egyetértési jog fenntartása). 

 
Határidı: 2007. április 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester  
 
 
 
 

„B variáció” 
 
……/2007.(…..) ÖH. 
Háziorvosi és gyermekorvosi központi  
ügyeleti szolgálat megszervezésére és mőködtetésére 
 

H A T Á R O Z A T  - TERVEZET  
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete fenn kívánja tartani a jelenleg mőködı 
változó telephelyő ügyeletet, ezért nem kíván csatlakozni a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás által kiírásra kerülı központi ügyeleti szolgálatra vonatkozó közbeszerzési 
eljáráshoz. 
 
 


