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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2007. június 13-án 15 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Dr. Folberth György alpolgármester 
 Besesek Béla 

Csertı István 
Mucsi László 
Nyerges Zoltán 
Rácz Izabella 
Tabajdi Gábor  
Varga Ferencné és 
Zaka László képviselık 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez. 
Dr. Nárai Tibor háziorvos 

Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl mind a 10 fı jelen van. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Dr. Folberth György képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı 
napirendeket tárgyalja meg a testület. Más napirendi javaslat nem hangzott el. 
  
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı napirendet fogadta el:  

 
NAPIREND 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
      történt fontosabb eseményekrıl 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés orvosi mőszer beszerzésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    Elıadó: Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó 
4. Elıterjesztés kiemelt gyalogátkelıhelyek közvilágításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Elıterjesztés ÁMK konyhájának mőködtetésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
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6. Elıterjesztés fizikai álláshely engedélyezésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ további mőködtetésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Tájékoztató Alapszolgáltatási Központ intézményvezetıjének helyettesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Tájékoztató a szanki horgásztó kialakításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Tájékoztató közút kialakításával kapcsolatos eljárásról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Tájékoztató a Szanki Közlöny idıszakos lapról (ülés elıtt kiosztva) 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
12. Elıterjesztés…../2007.(……..) rendeletre a képviselık, bizottsági tagok és tanácsnokok  
      tiszteletdíjáról 
      Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
13. Egyéb kérdések  
 
NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
      történt fontosabb eseményekrıl 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az ÁMK létszámkeretét minden évben három alkalommal, május, június és augusztus 
hónapban felül kell vizsgálni. A költségvetési rendeletben az ÁMK létszámkeretét a fenntartó 
meghatározta. Az intézmény igazgatója június 4-én írásban beküldte tájékoztatását, amelyet 
az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság megkapott véleményezésre. A véleményezés 
megtörtént, a következı testületi ülésre elı lesz készítve az indítandó osztályok száma és a 
létszámkeret. 
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása megtörtént. 
Szank Község Közszolgálatáért szakmai kitüntetı díjat június 1-jén a pedagógusnapi 
ünnepség keretében Kovács Istvánné és Zelei Dezsıné vettek át. 
Besesek Béla képviselı 
Az ÁMK létszámkeretét miért nem tárgyalja most a testület, ha a bizottság már megtárgyalta 
és kialakította a véleményét? 
A pedagógusnapi ünnepségre, miután a képviselı-testület kitüntetı címeket is adományozott, 
a képviselık miért nem kaptak meghívást? 
Patkós Zsolt polgármester 
A létszámkeret vonatkozásában az a javaslat, amelyrıl az Oktatási Bizottság kialakított egy 
álláspontot, az intézményvezetı javaslata volt a következı tanév indítása kapcsán. Az 
önkormányzatnak nem az Oktatási Bizottság konszenzusos javaslata alapján, hanem 
gazdaságossági számításokkal alátámasztott javaslat alapján kell dönteni. Az intézményi 
létszámra vonatkozóan a költségvetési rendelet tartalmazott elıírásokat. Ezt a képviselı-
testület már februárban meghatározta. E szerint 64-rıl 60-ra kell csökkenteni június 30-ig az 
intézményi létszámot. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, akkor a rendeletet nem 
tartotta be az intézmény és ez jelentıs problémát okoz. Ezt is át kell vizsgálni. Azért nem 
lehet tárgyalni, mert még bizonytalansági tényezık vannak. Fontos a pénzügyi egyensúly 
megtartása.  



 5 

A pedagógusnapot az ÁMK közmővelıdési intézménye, a szülıi munkaközösség és a 
polgármesteri hivatal szervezte. Nem tudja a képviselık miért nem kaptak meghívást, jogos 
lett volna. 
Zaka László képviselı 
Polgármester úr a korábbi gyakorlatot követte. A rendeletben az áll, hogy a szakmai díjat a 
szakmai napon kell átadni. A köztisztviselık vidéken szoktak lenni, és ott történt meg a díj 
átadása, akkor el kellene utaztatni a képviselıket is a köztisztviselıi napra. Korábban sem 
kaptak a képviselık meghívást a szakmai napokra, a rendelet ezt nem tartalmazza. A 
képviselı-testület által odaítélt díjat a polgármester adta át. 
Besesek Béla képviselı 
Ez nem szakmai kitüntetés volt, hanem községi. 
Zaka László képviselı 
Nem, ez szakmai kitüntetés volt. 
Besesek Béla képviselı 
Akkor is a képviselı-testület adományozza, és ha a testület díjat adományoz, akkor minimális 
elvárás lehetne, hogy a képviselık legyenek ott, módosítani kell a rendeletet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem a rendeletet kell módosítani, elég a gyakorlaton változtatni, ezt meg is tesszük. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta: 
 
58/2007.(VI.13.)ÖH.  
Beszámoló elfogadásáról 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 106/2005.(XI.30.)ÖH. 3. pontja és az 
54/55/56/2007.(V.02.)ÖH. lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a 
kiegészítésekkel együtt az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
Két ülés között történt fontosabb események: 
- Május 7-én 10 órakor Vincze Jánosné jegyzıvel megbeszélést folytatott a Kiskunhalasi 
Kórház igazgatójával Dr. Kiss József úrral az MSZSZ és a fekvıbeteg ellátás beutalási 
rendjérıl. Kezdeményezte, hogy az MSZSZ ellátást (mozgó szakorvosi szolgálat) a 
Kiskunhalasi Kórház végezze. A fekvıbeteg ellátás tekintetében mind a gyermekorvosi, mind 
pedig a szülészet-nıgyógyászat esetében Kiskunhalas a kijelölt kórházunk. 
- Május 8-án 8 órától az augusztusi falunap elıkészítı megbeszélése történt meg. 
17 órakor lakossági kezdeményezésre a Küküllı utcában megvalósítandó gázhálózat 
fejlesztésérıl folyt egyeztetés az érintett lakosokkal. 
- Május 14-én 18 órától a Nyugdíjasklub meghívására a mőködés során felmerült problémákra 
próbáltak alpolgármester úrral és jegyzı asszonnyal közösen megoldást keresni. 
- Május 16-án 13 órakor részt vett a Bugaci Kisvasút Kht. közgyőlésén, ahol a Kht. elmúlt 
éves gazdálkodását valamint a kormányzati szándékot és a MÁV stratégiáját ismerhette meg, 
mivel a rövid távú kormányzati szándék az irányba hat, hogy a veszteséges szárnyvonalakat 
számolja fel a MÁV, ezért rövid idın belül a Kht. valódi céljait, kisvasút üzemeltetését meg 
tudná valósítani abban az esetben, ha az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezetet 
biztosítani tudja.  
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- Május 17-18-án Balatonlellén szakmai elıadásokat hallgattak meg jegyzı asszonnyal az 
államigazgatás regionalizációja kapcsán. 
- Május 18-án községünkben tartotta ülését a Megyei Nyugdíjas Tagozat, melyet távollétében 
Dr. Folberth György alpolgármester úr nyitott meg. A tapasztalatokról a megyében 
megvalósuló gyakorlatokról a nyugdíjasok gondozása terén a délután folyamán személyes 
megbeszélést folytattak. 
- Május 23-án 10 órától a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 
tartotta ülését, melyet 11 órától a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási, 
Vagyonkezelı és Közszolgáltató Zrt. közgyőlése követett. Napirendek között szerepelt a Zrt. 
több mint 20 milliós vesztesége, melyet a tagoknak kell tulajdonrészük arányában befizetni, 
valamint az Rt. átalakulásának szükségessége, mivel a jelenlegi tulajdonosi szerkezet nem 
teszi lehetıvé azt, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül valósíthassa meg a 
hulladékszállítást. Erre a következı testületi ülésen kerül sor. 
- Május 23-án 17 órától a Szociális Bizottság elnökével, Nyerges Zoltánnal közösen 
meglátogatták a 2007. év újszülöttjeit és szüleiket, és átadták a születési támogatást, valamint 
az önkormányzat jó kívánságait. 
- Május 29-én 15 órától Kiskunmajsán több képviselıvel közösen részt vett a Többcélú 
Kistérségi Társulás által szervezett kistérségi képviselı-testületi fórumon, megbeszélésen, 
ahol az oktatás, szociális együttmőködés és egészségügyi ellátás kistérségi formáiról volt szó. 
Sajnos az érdeklıdés gyér volt. 
- Május 31-én 17 órakor rendkívüli testületi ülésen döntöttünk arról, hogy a DAOP 3.1.2. 
pályázatán kerékpárút pályázatot nyújt be településünk. 
- Június 1-jén délután a Közösségi Házban az ÁMK szülıi szervezetével közösen 
megemlékeztünk a pedagógusok munkájáról, teljesítményérıl, hivatásbeli elismerésérıl, az 
ünnepség keretében átadásra kerültek a szakmai díjak. 
- Június 4-én 9 órakor megbeszélés volt a GÁZÉPSZERKER KFT. vezetıjével, Bartucz Tibor 
úrral. Szó esett a megbeszélésen az ivóvízhálózat kapcsán az ágvezetékek összekötésérıl és új 
hálózat-fejlesztésrıl. A konstruktív légkör eredményeképpen megállapodtak abban, hogy az 
önkormányzat anyagi lehetıségei függvényében szükségesnek tartja az ágvezetékek 
összekötését és a GÁZÉPSZERKER KFT. felajánlotta azt, hogy a költségek felét magára 
vállalja.  
- Június 4-én 17 órakor döntés-elıkészítı megbeszélésre hívta a képviselı-testületet, ami 
eredménytelen volt. 
- Június 4-én 17 óra 30 perckor egy települési képviselıvel megemlékeztek a trianoni 
békediktátumról, mely nap a képviselı-testület által meghatározott emléknapok között 
szerepelt. 
- Június 5-én 10 órakor az önkormányzat nevében aláírta a horgászterület vásárlására 
vonatkozó szerzıdéseket, melyrıl a képviselı-testület írásos tájékoztatót kapott. 
- A DARFT-hoz benyújtott TEKI pályázaton utcabútorok, információs táblák, hulladékgyőjtı 
edények kihelyezéséhez több mint 2 millió 300 e Ft támogatást nyertünk. A megvalósításhoz 
1.005 ezer forintot saját forrásból biztosítottunk. Az Államkincstárral szerzıdést kell kötni. 
Besesek Béla képviselı 
A kisvasút tovább üzemel vagy megszőnés elıtt áll? A Hulladékgazdálkodási Rt. még nem is 
mőködik, mégis 20 millió forintos vesztesége van, ezért ki a felelıs? Ez konkrétan milyen 
összegő befizetéssel terhel minket? Korábban is furcsának tartotta, hogy beszerzik a gépeket, 
amikor még nincs is rájuk szükség, és éveken keresztül amortizálódik, csökken az értéke és 
még ráadásul egy csomó költség merül fel, mert ıriztetni és tárolni kell.  
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Patkós Zsolt polgármester 
A kisvasút vonatkozásában meghatározott kormányzati szándék nincs. Az a szándék, hogy 
ami veszteséget termel, annak a felszámolását kezdeményezze a MÁV, a Volán, vagy 
bármelyik más társaság. Bekerült ebbe a szándékba a Bugac-Kiskunmajsa közötti kisvasút is. 
Kht. megpróbálja turisztikai hasznosítását szorgalmazni, ez egy terv, egyelıre a pénz hiányzik 
hozzá. 
A másik kérdése, a veszteség, nekünk ez 133 e Ft-ba kerül. Errıl a képviselı-testület a 
következı ülésén megkapja az Rt. által elküldött beszámolót. 
Június 28-ra meghívta Illés Tibor urat falugyőlésre, hogy tájékoztassa a falu lakosságát a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdésekrıl. 
Mucsi László képviselı 
A pedagógusnappal kapcsolatban elmondta, hogy a régi gyakorlattal sem értett egyet és 
idıszerő a szokások átalakítása. Minden olyan kitüntetés átadására, amelyet a képviselı-
testület ad, illik meghívni a képviselı-testületet.  
Pedagógusnapon történtekkel kapcsolatban van egy észrevétele. Polgármester úr ünnepi 
beszédében olyan félreérthetı- értelmezhetı gondolatok hangzottak el, ami méltatlan volt az 
ünnepi megemlékezéshez és sértı volt a pedagógus munka értékelésével kapcsolatban. Nem 
tudja, hogy honnan szerzett információkat a polgármester úr, igazgató asszonyt megkérdezte, 
tıle nem. Tartózkodna ilyen korai információk beleszövésétıl az aktuális ünnepi beszédbe, 
mert méltatlanná teszi a helyzetet és az ünnepséget is.  
Patkós Zsolt polgármester 
Képviselı úrnak joga van arra, hogy megítélje, hogy mi volt méltatlan és mi nem. Úgy 
gondolja, hogy aktuális volt, idıszerő és tényszerő. A másik pedig, had döntse el a 
polgármester, hogy az ünnepi beszédében hogy, és mint fogalmaz. Úgy gondolja, hogy a 
szókimondásnak is eljön az ideje, és helyén van annak is az ideje, hogy a pedagógusnapon 
értsék azok, akikhez szólnak és azok is, akikhez irányulna az észrevétel. Ha képviselı úr a 
jutalmazás módszerérıl, gyakorlatáról akar itt a képviselı-testület elıtt beszélni, akkor áll 
elébe. Sajnálatosnak tartja, hogy ez olyan feszültségeket szült, melyeket kénytelen volt 
kimondani. Megtették a pedagógusok is, értették a beszédet. Lehet így vagy úgy értékelni a 
beszédet, mindenki a saját joga és értékrendje alapján teszi meg ezt. A polgármester pedig 
annak alapján, hogy mit tart a legfontosabbnak, egy-egy ünnepi beszédben aktuális dolognak. 
Mucsi László képviselı 
Joga van a polgármesternek korrekt, egyenes információkat szerezni és erre alapozni a 
véleményét. 
Zaka László képviselı 
A polgármesteri beszámolóban benne volt, hogy rendkívüli ülésen a képviselı-testület döntött 
a kerékpárútról. Tájékoztatja a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy bizottsági elıkészítés nélkül 
23.5 millióról döntött a képviselı-testület. A bizottság elnöke tudott-e a döntésrıl és egyet 
értett-e vele? Az önkormányzat költségvetése most teljesen ki van feszítve. Korábban a 
képviselı-testület 12 milliós hitel visszafizetésérıl döntött és ennek a felhasználása a 
benyújtott pályázat saját forrás tekintetében teljes mértékben leköti a beruházások tartalékát, 
és a hiteltörlesztésre fordított összes pénzt. Az önkormányzatnak a beruházások tekintetében 
tartaléka nincs.  
Besesek Béla képviselı 
Nem volt róla tudomása, a rendkívüli ülés idején nem volt a faluban, a rendkívüli ülésrıl 
magáról sem tudott, és azóta sem kapott róla tájékoztatást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
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NAPIREND 
2. Elıterjesztés orvosi mőszer beszerzésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az alapellátáshoz szükséges eszközökkel problémák vannak, Nárai doktor úr rendelıjében az 
EKG berendezés és a sterilizátor elromlott. A házorvossal kötött feladat ellátási szerzıdés 
tartalmazza, hogy az alapfeladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket az önkormányzat 
biztosítja. Az EKG berendezés 614.400 Ft-ba kerül. Doktor úr vállalta, hogy a sterilizálást 
saját költségén megoldja, helyette sürgısségi táska beszerzését kérte, ami 195 e Ft-ba kerülne. 
Az eszközök beszerzése a költségvetés általános tartaléka terhére történne. Az eszközök az 
önkormányzat tulajdonába kerülnek, használatra adjuk át a háziorvosnak.  
Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést tárgyalta. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Annyit főzött hozzá a támogatási javaslathoz – mivel a tartalék terhére történik az 
eszközbeszerzés – a gazdasági dolgozóktól kérnek egy olyan összeállítást, hogy az eddigi 
határozatokkal mennyiben terheltük a tartalékot és hogy állunk a költségvetéssel, mert úgy 
érzi, a tartalék terhére már annyi döntést hoztak, hogy a költségvetésünk bajba kerülhet. 
Rendszeres idıközönként, akár minden ülésen kér errıl tájékoztatást. 
Kérése még, hogy a Folberth doktor szerzıdése nem így szól, mint a Nárai doktoré, 
egységesítsük a háziorvosokkal kötött szerzıdést. Ha az egyik háziorvosnál az alapellátáshoz 
szükséges eszközöket az önkormányzatnak kell biztosítani, akkor azt biztosítsuk a másik 
orvosnál is, szerzıdés-módosítást kért. 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetés általános tartaléka terhére vállaltunk-e kötelezettséget? 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
A 2007. évi költségvetésben 1 millió forint általános tartalék van tervezve, erre 
kötelezettségvállalás konkrétan, megnevezetten nem történt. 
Patkós Zsolt polgármester 
A másik kérés, hogy egységesítsük a háziorvosok szerzıdését. 2002-ben a Kormány 
támogatást nyújtott arra vonatkozóan, hogy a háziorvosok eszközbeszerzését havi 25 ezer 
forinttal támogatja + 25 ezer forintos fejlesztési hitelt biztosít. Tehát havi 50 ezerrel támogatta 
meg azokat a háziorvosokat, akik az alapellátást saját eszközeikkel valósítják meg. Ez 2006. 
év végéig tartott. Nárai doktor úrral azért kellett már ilyen szerzıdést kötni, mert az OEP 
finanszírozás már nem tette lehetıvé, hogy éljen ezzel a lehetıséggel, mert addigra 
visszavonták. Nem arról szólt a képviselı-testület akkori döntése a szerzıdéskötés kapcsán, 
hogy nem akarna egységesen fejleszteni, hanem más paraméterek mentén lehetett a 
szerzıdéseket megkötni.  
Dr. Folberth György alpolgármester 
Annak idején úgy kapták meg ezt a plusz összeget, ha a szerzıdésbıl kivettük azt, hogy az 
önkormányzat ellátja az eszközbeszerzéseket és javításokat. Ezt kivettük belıle és megkapta a 
havi 25 ezer forintot eszközpótlásra, és a másik 25 ezret ingatlan javításra. Nárai doktor 2005-
ben kezdte, akkor már az OEP-pel nem lehetett ilyen szerzıdést kötni. 2006-ban ez a 
lehetıség teljesen megszőnt, viszont a szerzıdés módosítása azóta nem történt meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szerzıdés módosítását kezdeményezte-e? 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Nem kezdeményezte. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Ha ez kezdeményezésre kerül, akkor teljesen egyértelmő, hogy vissza kell tenni a 
szerzıdésbe. Az egységesség irányelv az önkormányzat számára. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
  
59/2007.(VI.13.) ÖH.  
Háziorvos részére EKG készülék beszerzése 
 

HATÁROZAT 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank község területén mőködı 1. 

számú háziorvosi körzet részére 1 db sürgısségi táska és 1 db EKG készülék vásárlását 
engedélyezi a területi ellátási szerzıdés 6. pontjában foglaltak betartása érdekében. Szank 
Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben megjelölt típusú 
sürgısségi orvosi táska megvásárlását 195.000 forint bruttó összegben, az elıterjesztésben 
bemutatott EKG készülék megvásárlását 614.400 forint bruttó összegben engedélyezi. 

2. A beszerzett orvosi eszközök az önkormányzat tulajdonába kerülnek, az orvos részére 
kizárólagos használatra, térítésmentesen kerülnek átadásra. 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az orvosi eszközök beszerzését 
összesen bruttó 809.400 forint összegben, a 2007. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére engedélyezi. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
NAPIREND 
3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    Elıadó: Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében minden év 
május 31-ig értékelést kell készíteni a gyermekvédelmi feladatokról és a gyermekjóléti 
ellátásról, és ezt az átfogó értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A beszámoló 
elkészítésével törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget, amelyet a képviselı-testület 
írásban megkapott. 
Varga Ferencné képviselı 
A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót jónak tartja. Szerette volna 
megkérdezni Hunyadiné Kis Szilviát arról, hogy mi a véleménye a Gyermekjóléti Szolgálat 
kistérségben való mőködtetésérıl, a kistérség mőködésével kapcsolatban jelentkezı 
problémákról, tapasztalatokról. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Gyermekjóléti Szolgálatot kistérségi szinten láttuk el, a négy település vonatkozásában 
külön megállapodást kötöttünk. 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
Hunyadiné Kis Szilvia állapotára való tekintettel elnézést kér, hogy nem tud jelen lenni ezen 
az ülésen, mert terhes.  
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A kistérségi mőködésrıl be tud számolni, a településen változás nem történt azóta, hogy ezt 
az együttmőködést felvállaltuk. Irányítja a gyermekjóléti szolgálatban dolgozó kolléganıit, 
segíti az ı munkájukat. Másfajta irányítás nincs, a gyermekjóléti szolgálatban dolgozó napi 
feladataiba nem szól bele, csak ha probléma adódik, akkor mőködnek együtt. Minden 
településen a jogszabályoknak megfelelıen kell, hogy történjenek az ellátások. A kistérség 
sem szól bele a mi feladatellátásunkba, nálunk van a szakmai irányítás. Több kistérségi 
pályázatot nyert Szilvi, ami a kábítószer, az alkoholizmus és hasonló problémák 
megelızésével, felvilágosítással kapcsolatos. Gyerekeknek elıadásokat szervezett, szexológus 
jött a településekre, ami jelentıs érdeklıdéssel zajlott le. Igen eredményes munkát végzett  
Szilvi, nagy hiányát fogjuk érezni, július 16-ig fog dolgozni, helyettesét keressük. 
 
Varga Ferencné képviselı 
Hunyadiné Kis Szilvia nagyon sok probléma megoldását segítette. A kistérségi 
együttmőködésrıl szeretett volna hallani, kinevezési, alkalmazási „gondokról” hallott 
Kiskunmajsáról. Mennyi plusztámogatást nyújtott a kistérségi együttmőködés a 
Gyermekjóléti Szolgálatnak és az elszámolás miben valósult meg. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Amire célzott képviselı asszony, az alkalmazási gond, szakmai kérdés. Az intézmény 
vezetıje munkáltatói jogkörrel rendelkezik. Amikor valakit a gyermekjóléti feladatok 
ellátásra felvesznek, annak megfelelı képesítéssel kell rendelkezni. A képesítés egy személy 
részérıl volt megfelelı. A többiek részérıl nem. Ez kommunikációs probléma volt csak. Az 
intézményvezetıi felelısséget Hunyadiné Kis Szilvia viseli.  
A Gyermekjóléti Szolgálattól ilyen szakmai beszámolót várunk el és nem pénzügyit. 
Nagy Klárit kérte fel a normatívák ismertetésére. 
 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
2006. évben 3.309 e Ft plusz normatívát kaptunk a Gyermekjóléti Szolgálat gesztor 
településként való mőködtetéséért, ebben az évben a törvényi változások miatt sajnos 1.760 e 
Ft-ra csökkent. De még ez a normatíva is biztonsággal biztosítja a Gyermekjóléti Szolgálat 
mőködését. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Miért csökkent a támogatás? 
 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
A költségvetési törvény kevesebb támogatást biztosít a gesztortelepülésnek együttmőködési 
megállapodás alapján történı feladatellátásra, mint a többcélú kistérségi intézmény keretein 
történı feladatellátásra. Tavaly készítettünk elszámolást, a tapasztalat az, hogy a kiskunmajsai 
magasabb lakosságszám miatt többlet mutatkozik, Csólyospálos, Kömpöc települések 
befizetık lennének felénk. A normatíva biztosította a szolgálat mőködését teljes egészében. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A kiegészítı normatíva így, hogy mi intézményfenntartó társulás keretében oldjuk meg a 
Gyermekjóléti Szolgálatot, akkor 500 Ft/lakos. Többcélú kistérségi társulás keretében 1200 
Ft/lakos lenne. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
60/2007.(VI.13.)ÖH. 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § /6/ bekezdése alapján a 2006. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint 
elfogadja. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Megkérte Kalmárnét, hogy adja át Hunyadiné Kis Szilviának a képviselı-testület 
jókívánságait, minden jót kívánnak a babavárás kapcsán a családnak. 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés kiemelt gyalogátkelıhelyek közvilágításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetési rendelet tartalmazza, hogy két gyalogátkelıhelyet kívánunk létesíteni, 
amelynek tervezése megvalósul. Ki kellene egészíteni azzal, hogy kiemelt közvilágítást 
terveztetünk és engedélyeztetünk. Két árajánlat érkezett be a DÉMÁSZ kivitelezı cégétıl a 
PRÍMAVILL KFT-t ıl. Az ajánlatok szerint vagy 1070 e + 20 % ÁFA, vagy pedig 968 e Ft + 
20 % ÁFA lenne a költség. A költségvetésünkben nincs olyan forrás, ami ezt lehetıvé teszi, 
ezért a DÉMÁSZ RT. felajánlotta azt, hogy a közvilágítási szerzıdést egészítsük ki ezzel, és 
12 évre osszuk el ennek a költségeit. 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és az az egyöntető vélemény alakult ki, hogy 
ilyen áron nem szabad megterveztetni és kivitelezni a költségvetési helyzetünkre tekintettel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
Polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet 1070 e Ft+20 % ÁFÁ-val. 
 
A képviselı-testület 0 igen, 10 nem szavazattal egyhangúlag nem fogadta el a határozat-
tervezetet az 1070 e Ft + 20 % árral. 
 
Polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet a 968 e Ft + 20 % ÁFA árral. 
 
A képviselı-testület 0 igen, 10 nem szavazattal egyhangúlag nem fogadta el a határozat-
tervezetet a 968 e Ft + 20 % ÁFA árral. 
 
A képviselı-testület úgy foglalt állást, hogy az árajánlatban szereplı összegekért nem 
kíván a gyalogátkelıhelyekhez kiemelt közvilágítást létesíteni.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Más megoldást fog keresni. 
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NAPIREND 
5. Elıterjesztés ÁMK konyhájának mőködtetésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az ÁMK konyhájában az elmúlt idıszakban jelentıs átalakulás, bıvítés valósult meg. A 
beruházás következtében megnıtt a kapacitás, az adagszám. A konyha élelmiszer beszerzése 
éves szinten a közbeszerzési értékhatárt meghaladja, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatására 
van szükség. Át kell gondolni, hogyan tudjuk a konyhát gazdaságosan üzemeltetni. 
Közbeszerzési pályázaton kereshet az önkormányzat olyan üzemeltetıt, aki el tudná látni a 
képviselı-testület elvárásainak megfelelıen a konyha üzemeltetését.  
Az intézménynek az élelmezési alapanyagok beszerzése tekintetében közbeszerzési eljárást 
kell lefolytatnia.  
Amikor többletbevételek bevonásán gondolkodott év elején a képviselı-testület, akkor 
felmerült az Oktatási Bizottság javaslatában is, hogy a konyhát lehetne költséghatékonyabban 
alkalmazni. Meg kellene nézni, hogy lenne-e aki kivenné bérbe a konyhát, mennyi lenne a 
bérleti díjból az önkormányzat bevétele. Az ÉPINBER KFT-tıl árajánlatot kért arról, hogy 
mennyiben kerülne ennek a közbeszerzésnek a lebonyolítása, 620 e Ft + ÁFA. Kérhetünk be 
mástól is árajánlatot. Vállalkozó csak azért venné ki a konyhát, hogy neki hasznot termeljen. 
Felmerül a kérdés, ha a vállalkozó tud hasznot termelni a konyhából, akkor az önkormányzat 
miért nem tud. A vállalkozó abban érdekelt, hogy a beszerzési forrásait megválogassa. Ebben 
kötöttsége nincs, az önkormányzatnak és intézményeinek viszont közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni. Javasolja a konyha bérbeadását, ennek érdekében közbeszerzési eljárás 
lefolytatását. 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. 
Besesek Béla PB elnök 
A bizottság alaposan megtárgyalta az elıterjesztést és arra a döntésre jutott, hogy mind a két 
elıterjesztés az A és a B variáció is tartalmaz bizonytalanságot. Ha vállalkozásba adjuk, akkor 
is le kell folytatni egy közbeszerzési eljárást a bérbeadásra vonatkozóan, ha nem adjuk 
vállalkozásba, akkor a nyersanyag beszerzésre kell lefolytatni a közbeszerzési eljárást. 
Mindkettı rizikós. Véleménye, hogy próbáljuk meg a második variációt, nézzük meg, hogy 
mőködik a konyha a nyersanyagok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása 
után a jelenlegi fenntartásban. Nem volt egységes a bizottság véleménye. 
Az A variáció szerint két árajánlatot még bekérünk, hogy tendereztessük a konyha 
mőködtetését. Ezt 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással nem vállalta fel a bizottság. 
A B variáció szerint az önkormányzat nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni. Erre 2 
igen szavazat volt és 2 tartózkodás. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tehát nem született javaslat egyik kérdésben sem, a bizottság nem foglalt állást. 
Varga Ferencné képviselı 
A januári Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság ülésén a pénz megtakarítási lehetıségként 
megemlítették az ÁMK konyhájának vállalkozásba adását. 
Ez az elıterjesztés arra vonatkozóan nem ad semmiféle információt, gazdaságossági 
mutatókat, hogyan alakulna a konyha mőködtetése vállalkozásban vagy a nélkül. Ha 
vállalkozásba kerülne ki az étkeztetés, nagyon sok mindent át kellene gondolni. Az ÁMK-ban 
400 gyerek étkezik, ebbıl 300 iskolás, 100 óvodás, ezért szemmel kell tartani, hogy ki fız és 
milyen körülmények között. Úgy gondolja, hogy addig, amíg nem látnak egy gazdaságossági 
számítást, a képviselı-testület errıl nem dönthet. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A döntést nem fogják tudni alátámasztani gazdaságossági mutatók. Annyit tehetünk, hogy 
közbeszerzési eljárás keretében bekérjük az ajánlatokat. Mi vagyunk a közbeszerzési eljárás 
kiírói, abban feltételeket szabhatunk meg, például a dolgozók átvételét, stb. A 
gyermekétkezetésre, idısek étkeztetésére vonatkozó szabályokat be kell tartani, ezek mind 
olyan tényezık, amelyek a gazdaságosságot befolyásolják. 
Mucsi László képviselı 
Ha vállalkozó lenne, akkor ezt a konyhát most venné bérbe, mert frissen fel van újítva, 
korszerősítve van, gyakorlatilag egy modern üzemet kap. A törvény elıírja, hogy a 
nyersanyagnormát meg kell venni. Nem mindegy, hogy mennyiért és milyen minıségben 
veszi meg. A vállalkozó ott tud spórolni, hogy nem köti a közbeszerzési eljárás, ott vesz 
alapanyagot, ahol akar. Mi hátrányban vagyunk, mint önkormányzat, mert nem a szabad 
piacon tudunk vásárolni, meg kell pályáztatni. Olcsóbb energiával nem tud dolgozni. Biztos 
benne, hogy az étel mennyisége és minısége meg fog változni. Nagyon sok ilyen 
vállalkozóval üzemeltetett konyhába nagyon sok mőétel van, ételporokból. Itt friss, 
természetes alapanyagokból fıznek.  
Azt ki lehetne mutatni, hogy mennyit tudunk megspórolni azzal, hogy saját intézményünkben 
fızik az ételt az idıseknek, nem úgy vásároljuk. Tudomása szerint nincs panasz, amióta az 
ÁMK konyhája fız. 
Javasolja a számítások elvégzését, és az önkormányzat legyen a konyha jó gazdája. Amit a 
vállalkozó eltesz, az maradjon nálunk. Most még nem tartja idıszerőnek vállalkozásba kiadni 
a konyhát. 
Patkós Zsolt polgármester 
Bevételnövelés az adagszámok növelésével is lehetséges. Az alapanyagok tekintetében 
nagyon sok fagyasztott, vagy elıhőtött terméket vásárolunk. 
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
Nem tudunk több napra tárolni, húst kétnaponta, tejterméket naponta hozzák. A mirelit árut 
tároljuk tovább, szinte azt is azon a héten felhasználjuk. A tárolási kapacitás 1-2 napos. 
Patkós Zsolt polgármester 
Benne is megvan az, hogy mi van akkor, ha a vállalkozó nem tartja be az elvárásokat, 
jogszabályi elıírásokat. Még mindig ott van a szerzıdés felbontásának a lehetısége. 
Zaka László képviselı 
A Pénzügyi Bizottság ülésén másfél órát gondolkodtunk errıl. Ott is kialakult az 
alapgondolat, hogy a konyhán a minıség megırzése nem lehet megkérdıjelezhetı. Ettıl 
függetlenül a jogszabály elıírja az alapanyagok beszerzésére közbeszerzési eljárás 
lefolytatását, ezt kötelezı megtenni, elodázni nem lehet, mert több milliós bírság várhat ránk. 
Két lehetıség van, kiadjuk vállalkozónak, vagy azonnal kiírja az intézmény a közbeszerzési 
eljárás tenderét, innentıl kezdve nem követhetı az eddigi nyersanyag beszerzési gyakorlat.  
Gazdaságossági számítás csak a most üzemelı konyháról készíthetı. Hogy késıbb más 
milyen paraméterekkel üzemelteti a konyhát, azt nem tudhatjuk elıre, az csak a közbeszerzési 
eljárás során az ajánlatok bontását követıen derül ki. Azt kell összevetni, ha a konyhát 
vállalkozásba adjuk valakinek, bérleti díjat szabunk a vállalkozó számára, ami az 
önkormányzatnak bevétel. A bérleti díj adná a konyha beruházás költségének a megtérítését. 
A konyha most ráfizetéses. Jogszabály írja elı, hogy a gyermekélelmezésben, a szociális 
élelmezésben milyen minıséget kell biztosítani. Az egyéb adagban tehet különbséget. Beszélt 
több településsel, ahol kiadták a konyhát vállalkozónak, azt mondták, hogy a váltás nem 
okozott alapvetı minıségi, mennyiségi problémát. Ha nem próbálunk meg tendert kiírni, nem 
jutunk több információhoz. Ha kiírjuk a tendert, és a beérkezett ajánlatok között nem lesz egy 
sem, ami elfogadható, akkor még mindig mondhatjuk, hogy nem kérjük, marad minden az 
önkormányzatnál.  
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Patkós Zsolt polgármester 
Az ÉPINBER KFT. vezetıjével beszélt, hogy milyen gyakorlatok, tapasztalatok vannak, sok 
ilyen közbeszerzést valósítottak meg. Azt mondta, hogy jó közbeszerzési kiírással a 
problémák kivédhetık, a szerzıdésben kezelhetıek. 
Mucsi László képviselı 
Több információra, adatra lenne szükség. Például a vállalkozók mennyiért állítanak elı egy 
adagot, óvodás, iskolás és felnıtt anyagot, mi mennyiért állítunk elı. Ahol közbeszerzéssel 
szerzik be, mennyibe kerül. Új elıterjesztéssel szeretne találkozni a következı idıben 
tapasztalati számokkal. Azt is kell tudni, hogy mennyi bérleti díjat kérhetünk. Ha bérbe adjuk 
a konyhát, 20 év múlva visszakapunk egy leamortizálódott konyhát, amit megint fel kell 
újítani. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolja, hogy vegye le napirendrıl ezt a témát a képviselı-testület. Felkéri Zaka László és 
Mucsi László képviselı urakat, hogy az eddigi tapasztalatokat győjtsék össze, nézzék meg, 
hogy milyen kérdések merülnek fel és azokra milyen válaszokat tudunk adni.  
Ügyrendi javaslatként szavazásra tette fel a napirendrıl való levételt. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag levette napirendrıl az ÁMK 
konyhájának mőködtetésérıl szóló napirendet. 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés fizikai álláshely engedélyezésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Bevezetésre került, hogy a közhasznú és közcélú munkavállalókat a Munkaügyi Központ 3 
hónapnál tovább nem engedi foglalkoztatni a korábbi egy évvel szemben. Ez az elmúlt évek 
gyakorlatát felborítja. Van egy-két olyan ember, akiknek az alkalmazása szükséges, mert az 
önkormányzatnál folyamatosan tudnak munkát végezni, megfelelı képzettséggel, megfelelı 
munkát végzı emberekrıl van szó, egy kımőves és egy sportpálya karbantartó. Az Oktatási 
Bizottságtól pedig még egy javaslat érkezett, hogy bıvítsük az elıterjesztést egy olyan 
személlyel, aki egy fizikai állományú dolgozót jelent, az óvodában, mővelıdési házban látná 
el a karbantartói feladatokat. A Polgármesteri Hivatalban csak egy olyan személy van, aki a 
közmunkások felügyeletét ellátja – nem a mostani megemelkedett közmunkás szám miatt -, 
hanem az elmúlt évek gyakorlatában is egy ilyen ember volt. Az ı alkalmazása sok munkajogi 
aggályt hordoz magában. Több évre visszamenı szabadsága van, ami nem volt kiadható. Ez 
az egy ember van megbízva azzal, hogy anyagot, árut szerezzen be, irányítsa, koordinálja a 
közhasznú, közcélú munkásokat. Elvégzi azokat a feladatokat, amelyek jócskán vannak a 
faluban községfenntartás tekintetében. Ezért lenne szükséges a Polgármesteri Hivatal 
állományát megemelni annak érdekében, hogy az ı helyettesítése megoldott legyen. Kımőves 
szakmunkásról van szó, akit eddig egy évig tudtunk alkalmazni, most már nem lehet.  
Szükség van a munkájára. Ugyanez a helyzet a sportpálya, az óvoda és a közmővelıdés  
tekintetében, amelyet megfogalmazott az Oktatási Bizottság is. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Az Oktatási Bizottság napirendjében ez a téma nem szerepelt. Oláh László hozta fel és 
javasolta. Az Oktatási Bizottság javasolja a 3 ember alkalmazását, és fontosnak tartja. Az 
intézményeket nem csak mőködtetni kell, hanem fenntartani is, állagát megóvni, 
karbantartani. Nagyon sokan megjegyezték, hogy az elmúlt idıszakban a sportpálya 
megszépült, felújult, kizöldült. Az óvoda beázik, ha ennek javítása nem történik meg 
hamarosan, akkor balesetveszélyessé válhat.  
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Ugyanígy az intézményekben a karbantartási munkálatokra szükség van. Kımőves 
alkalmazására is szükség van, így olcsóbb is, mint vállalkozóval végeztetni a munkát. 
Besesek Béla PB elnök 
Nagyon jó lenne, ha nem lenne anyagi vonzata. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag nem 
támogatta az elıterjesztést. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság kimutatást kért, amelyet Nagy Klára elkészített. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
A három 8 órás munkavállaló munkabére és járulékai, ami a kötelezı legkisebb munkabér, 
2007. évre 912.411 Ft-ba kerülne. A 2007. évi költségvetésben a 912 e Ft-os kiadásra a 
beruházások tartalékának összege nyújtana fedezetet, ha nem kerülne felhasználásra. A 2008. 
évi költségvetésben kiadási elıirányzatként kerülne tervezésre.  
A Polgármesteri Hivatalnál 1 fı kımőves álláshely engedélyezése mindenképpen indokolt, 
mert a jelenlegi karbantartó igen nagymértékben leterhelt. Hétvégeken is külföldre gépkocsit 
vezet, sportolókat szállít, jelentıs túlórával rendelkezik, amelyet esélye sincs kivenni. Korábbi 
évekbıl bemaradt a szabadsága is. Lényegesen több közhasznú és közcélú munkavállalót 
irányít, jelenleg kb. 30 fıt. A Polgármesteri Hivatalnál állandó jelleggel, az Alapszolgáltatási 
Központnál az anyagbeszerzéseket gyakran intézi. Amikor elmegy vidékre, a 
közmunkavállalók felügyelet nélkül maradnak, azonnal lecsökken a munkavégzésük.  
A sportpályára ebben az évben nagyobb összeget fordítottunk, ami indokolt volt, mert a 
sportpálya nagyon leromlott állapotban volt. Lehet látni, hogy délutánonként milyen sok 
gyerek van kint. Most jó állapotúnak mondható, a karbantartása folyamatos. A gondnok 
közhasznú foglalkoztatott volt, de alkalmazását meg kellett szüntetni, mert letelt a három 
hónap. A közmunkaprogram keretében helyeztünk oda egy munkavállalót, aki már nem 
dolgozik, mert kismama. Most jelenleg a sportpályán nincsen senki. 30-40 ember közül nem 
találtunk egyet sem, akit vagyonvédelem szempontjából meg lehetne bízni ezzel a feladattal. 
A hivatalban jelenleg is jelentıs felújítási munkák folynak, amit a kımőves irányításával 
végeznek a közmunkavállalók. Ha nem lesz, aki irányítja ıket, nem tudják ellátni ezt a 
feladatot. Ha nem tudunk kımővest alkalmazni, akkor augusztus 29-tıl a munkák leállnak 
vagy vállalkozóval kell befejeztetni.  
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Az ÁMK több részintézménybıl álló együttes, 1 karbantartó van az iskola, óvoda épületére, a 
Mővelıdési Házra és a Közösségi Házra. Nagyon leterhelt, idıben is és munka tekintetében 
is, egy karbantartóval nem lehet ellátni ennyi intézményt, arról nem is beszélve, hogy hirtelen 
jönnek nagyon sürgıs, váratlan munkák, amit egy emberrel nem lehet megoldani, nagy 
szükség lenne rá. 
Varga Ferencné képviselı 
A létszámbıvítés fedezetérıl szeretne hallani. 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
A 912 ezer forintot a beruházások elıirányzata tartaléka terhére lehetne esetleg biztosítani. 
Zaka László képviselı 
Hányszor akarjuk ezt a 13 milliót elkölteni? Egyszer már elköltöttük a kerékpárút pályázat 
saját forrásaként. Most bevisszük a fejlesztésre szánt pénzt a mőködésbe. Ez a 13 millió volt 
az egyetlen fejlesztési lehetıségünk.  
A bizottsági ülésen is elmondta, hogy semmiképp nem támogatja egyetlenegy álláshely 
beállítását sem. El kell kezdeni a létszámcsökkentést. Az intézményben a jelenlegi létszám 
belsı átcsoportosításával kell megoldani, ha még egy karbantartóra van szükség. Akkor le kell 
csökkenteni valami mást, és lesz két karbantartó. Éves szinten 4-5 milliót jelent a 
költségvetésben. Embert felvenni a legegyszerőbb, elküldeni már nehezebb és többe kerül. A 
kımőves alkalmazása sem olcsó. Eszközöket kell beszerezni, egész évben foglalkoztatni kell. 
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Ha vállalkozót bízunk meg a munkával, elvégzi, kifizetjük és több költség nincs. Meg lehetne 
nézni, hogy melyik az olcsóbb. 
A munkavezetı már nem bírja. Amikor a közmunkaprogram felvállalásáról volt szó, 
megkérdezte, hogy ki fogja ezeket az embereket irányítani, azt mondta polgármester úr, hogy 
megoldjuk, nem sikerült, mert gond van. A közcélú, közhasznú program keretében 
munkairányítót ki lehet közülük nevezni, akinek nincs más dolga, mint a napi munkát 
irányítani. Ez a feladat csak idıszakos, ha lecsökken, akkor már nem is lesz olyan nagy a 
gond. 
Még tovább megy, ha felveszünk egy kımővest, akkor csak kımőves munkát lehet vele 
végeztetni. Más szakipari munkával felelısséggel megbízni nem lehet. Nem véletlenül van az 
önkormányzatnak karbantartási szerzıdése szakipari munkákra, mert ık felelısek érte. 
Álláshelyek létesítésénél lényegesen olcsóbban lehet megoldani ezeket a problémákat.  
Nem a foglalkoztatás ellen van, de ha végiggondoljuk, az egyik helyen leépítünk, a másik 
helyen meg létszámot bıvítünk. Ha az intézményvezetı belsı átszervezéssel az engedélyezett 
létszámon belül a fizikai állományt megemeli, a másikat lecsökkenti, akkor nem kell hozzá 
külön pénz, már csak azért sem, mert most elıször a költségvetés nullán áll. Ha minden pénzt 
elhasználunk mőködésre, akkor mibıl fogunk fejleszteni? 
 
Mucsi László képviselı 
Egyetért azzal, hogy közmunkában lehet kérni olyan vezetıt, aki el tudja látni ezeknek az 
embereknek az irányítását. Az nem biztos, hogy nem lenne jó, ha egy karbantartót, egy 
szakembert a fejlesztési pénzbıl alkalmaznánk. Ha belegondolunk a szolgálati lakások 
felújítását is valamilyen szinten el kellene végezni. Ezek az emberek sokoldalú, többféle 
szakipari munkát el tudnak végezni jó színvonalon, ezt támogatja. A másik oldalon pedig 
látja, hogy a költségvetés iszonyúan feszül kifelé. Megmarad benne a kétség, hogy szabad-e 
belenyúlni ilyen mélységbe a költségvetésbe. Szükség volna alkalmazásukra, sıt Szankon 
szükség volna egy szolgáltató csapatra is, amelyiket ki tudnánk ajánlani a lakosság felé. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Errıl szó volt a Pénzügyi Bizottság ülésén, felvetıdött egy szolgáltató csapat létrehozására, 
akiket ki tudnánk ajánlati szolgáltatásként a falu felé, hogy kitermelje saját költségét. 
A javaslatot elméleti síkon támogatta a bizottság, de gyakorlati síkon nem. 
Oktatási Bizottság 3 fıt javasolt, az elıterjesztés 2 fırıl szólt. A Pénzügyi Bizottság nem 
javasolja egy álláshely létesítését sem. 
 
Besesek Béla képviselı 
A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy az intézményvezetık saját hatáskörükben oldják 
meg a létszámkeretükön belül. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Szerinte ez nem megoldható. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel azt, hogy a képviselı-
testület nem támogatja fizikai álláshelyek létesítését. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett nem 
támogatta fizikai álláshelyek létesítését. 
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NAPIREND 
7. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ további mőködtetésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Már többször szó volt arról, hogy jó-e a kistérségi együttmőködés a szociális területen, kell-e 
a kistérségi együttmőködés. Amikor a közös gondolkozás volt a többletlehetıségek 
megszerzése érdekében, akkor volt szó az Alapszolgáltatási Központ kistérségi társulásba 
vitelérıl. Elkészült egy táblázat a szociális ellátások normatívái 2007. címmel, amely 
megmutatja, hogy idıarányosan mennyi lenne a többlet normatíva, ami idıarányosan 
rendelkezésre állna. A kistérségi csatlakozás érdekében a képviselı-testület megbízta a 
polgármestert, hogy folytasson egyeztetı tárgyalásokat a kistérségi tanáccsal. Az intézmény 
július 1-jétıl többcélú kistérségi keretek között történı mőködtetéséhez teremtsen garanciát, 
hogy a szolgáltatás minısége változatlan maradjon, az eszközök tulajdonban maradjanak, az 
intézményvezetı kinevezésébe legyen beleszólásunk. Többször volt a megállapodás a 
képviselı-testület elıtt, jogi problémák miatt. Ennek kapcsán több ízben merültek föl ellene 
vagy mellette szóló érvek. Többletbevételeket kell elıteremtenünk, hogy a mőködést 
megfelelı színvonalon tudjuk biztosítani. A többcélú kistérségi társulás ilyen 
többletlehetıség. Mindenki látja, hogy a pénzhiány megakadályozza az elırelépést. Abban az 
esetben, ha megfelelı minıségő és tartalmi biztosítékot kapunk az üzemeltetés kapcsán, ami 
megteremthetı, akkor javaslom és kérem a szociális intézmény fenntartását a többcélú 
kistérségi társulás számára átadni. 
Volt egy megjegyzése az elızı ülésen, mégpedig, aki a többletbevételek tekintetében Szank 
költségvetését nem támogatja, az a falu ellen van. Lehet ezt sarkosabban is megfogalmazni. 
Ha a szakma nem ellenzi, ha az ellátotti feladatok nem sérülnek, akkor nincs min 
gondolkodni. Önállóan létre tudnánk hozni az intézményt, létszámot tudnánk bıvíteni úgy, 
hogy ez nekünk nem kerülne semmibe. A tanyagondnoki gépkocsi, amit beszereztünk, ennek 
a költségei is az Alapszolgáltatási Központot terheli.  
Errıl a Pénzügyi Bizottság tárgyalt és állást foglalt. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság errıl a témáról valójában nem sokat tárgyalt, de szavazott. Egy igen 
szavazat volt, tehát támogatja a határozat-tervezetet, egy nem szavazat és két tartózkodás, 
tehát döntés nem született. 
Egyéni véleményemet a korábbi tárgyalás során elmondtam, ahhoz nem tudok hozzáfőzni 
semmit. Azt határozottan visszautasítom, hogy a falu ellen gondolkodom akkor, amikor nem 
támogatom az elıterjesztést. Vannak dolgok, amit nem egyformán gondolunk a polgármester 
úrral, de ez nem azt jelenti, hogy én a falu ellensége lennék vagy a falunak rosszat akarnék. 
Én azt látom, hogy a többletbevétel 8 %-át be kell fizetni a kistérségi társulásba és a kistérségi 
társulásban való feladatellátásra, az adminisztratív feladatokra fel kell venni két személyt és 
akkor már a többletbevétel el is tőnt. Én nem látom az ilyen irányú jelentıségét, azt, hogy a 
falu veszít azzal, ha intézményét nem saját maga mőködteti, az mindenkinek egyéni 
megítélése, szerintem veszít. Többet nem akarok mondani. 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszönöm szépen elnök úr, vannak dolgok, amikrıl nem egyformán gondolkodunk. Eltérı 
vélemények alakulnak ki, és ezek valószínőleg azért vannak, mert más aspektusból szemléljük 
a dolgokat, így halad elıre a világ. A nézetkülönbségek normális vitakultúrában 
rendezhetıek. Valóban, a 12 millióból 1 millió forint többletbevételnek a 8 %-át be kellene 
fizetnünk (12-bıl 1 millió forintot), és valóban két embernek a foglalkoztatását kellene 
megvalósítanunk, ami 4 millió forintnál nem jelent többet éves szinten, és még mindig maradt 
7 millió forintja az intézménynek arra, hogy a jelenlegi mőködést biztosítsa.  
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Mi hozzáteszünk 5 millió forintot az éves mőködéshez, ez azt jelenti, hogy ezt az 5 millió 
forintot nem nekünk kellene hozzátenni, hanem a többcélú kistérségi társulásból 
automatikusan, normatívaként az intézmény rendelkezésére állna. Saját lábán állna az 
intézmény a jelenlegi kondíciók mellett, a jelenlegi ellátotti létszámmal, a jelenlegi feladat 
ellátási struktúrában. Abban az esetben, hogyha ez nem látható, akkor ez mindenképpen 
probléma, és valószínőleg a mi problémánk, mert e nélkül nem tudunk kommunikálni, nem 
tudjuk megfelelıképpen megérteni egymást ebben a dologban. 
Igazgató asszony, van-e olyan szakmai érv, ami az ellen szólna, hogy ezt a dolgot a képviselı-
testület meglépje? Nem tehetünk az intézmény érdekei ellen. 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
Szakmai érvet nem tudok Önöknek mondani, azt tudom, nem szeretném, ha pozitívumként 
mondanám ezeket a dolgokat, ugyanis én most olyan helyzetben vagyok ezzel kapcsolatban, 
hogy én azt mondom, hogy igen, akkor az a vád érhet, hogy nekem van egy esélyem arra, 
hogy intézményvezetıként bent maradjak, mert pályázatot írnak ki az új intézmény 
intézményvezetıi álláshelyére. Tehát úgy gondolom, hogy innen kezdve az én pozícióm 
sebezhetı. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nincsenek hátsó gondolataink. Szakmai szempontból van-e ami a feladatellátást 
veszélyeztetné, a színvonalat csökkentené. 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
A buktatókat és a feladatellátás problémáit kell a szerzıdésben rögzíteni. Az, hogy ez hogy 
néz ki, nem tudjuk, mert nincs még erre példa, tehát saját elképzelések alapján kell ezeket 
megfogalmazni. Senki nem találkozott még ezzel, hogy milyen problémák léphetnek fel. A 
szakmai önállóság, a feladatellátás, az itt lévıség, az emberek ellátása biztosított. 
Gazdaságilag nem tudja megítélni, csak a számok alapján. Olyan helyzetben van, hogy nem 
szeretné felvállalni sem az igent, sem a nemet. 
Besesek Béla képviselı 
A Kormány megszorító intézkedéseit mindenhol tapasztaljuk nap mint nap, az, hogy jövıre 
lesz-e 12 millió, az bizonytalan. Senki nem garantálja, hogy jövıre 12 milliós 
többletbevételünk lesz a társulás esetén. 
Patkós Zsolt polgármester 
A feladat ellátási terület az Szank. Ugyanezt a területet látná el a kistérségi alapszolgáltatási 
intézmény is ugyanezen a területen. Ilyen esetben a fenntartó, jelen esetben a mőködtetésben 
érdekelt önkormányzat, azaz Szank kell, hogy szerepet vállaljon. Eddig is szerepet vállalt, ez 
után is kell, hogy szerepet vállaljon. Tehát azt a jelenlegi lehetıséget tolnánk egy picit elırébb 
és jutnánk picit nagyobb lélegzetvételhez, mint most amit biztosítunk ennek az intézménynek. 
Azt látni kell, hogy kistérségi társulásokat még legalább egy, másfél évig ösztönözni fogják. 
Sıt azt mondom, hogy a képviselı úr által elmondottak érthetık, mert nem egy olyan 
kiszámítható gazdasági pályán áll az ország, amikor azt lehetne prognosztizálni, hogy 
következı évben ennyivel, az azt követı évben meg ennyivel nınek a költségvetési 
lehetıségek. De azt látni kell, hogy az Európai Unió tendenciái be fognak köszönni 
Magyarországra, és ezek kimondva, kimondatlanul regionalizáció, kistérségi 
együttmőködések erısítése, és az intézményi ellátás tekintetében egy másfajta feladat ellátási 
struktúra. Ezt nem tudja elérni a Kormány konszenzus nélkül, mert az önkormányzati törvény 
2/3-os törvényként módosíthatatlan. Tehát gazdasági ösztönzık kellenek, hogy érdekeltté 
tegyék az önkormányzatokat, hogy a fejlesztés megvalósíthassák. Elképzelhetı, hogy a 
következı évben is jelentıs összegek lesznek a központi költségvetésben többcélú kistérségi 
társulások támogatására. 
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Zaka László képviselı 
Látva a számokat és kielemezve, felvállalná a kockázatot, meg kellene lépni. Ha a szociális 
feladatellátás területén támogatás van, a szociális hálót valószínőleg fenntartja a Kormány, ha 
átrendezés van, akkor az valahol máshol történik. 
Mucsi László képviselı 
Az a biztos, ami már megtörtént. Azoknak a számoknak hisz, amelyek teljesültek, az összes 
többi csak terv vagy álom. Jelenleg instabil a gazdasági helyzet. Ameddig lehet, addig védi a 
szanki emberek érdekeit, akár gyerekek, akár idısek, és a szanki munkahelyeket. Ez is egy 
érv amellett, hogy ameddig megtehetjük komoly veszteség nélkül, addig tartsuk az 
intézményeket ellenırzésünk és irányításunk alatt. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezért küldtek ide mindenkit, hogy védje a szanki polgárok érdekeit. Egyetlenegy 
elıterjesztéssel nem találkozott, ami Szank ellenes lett volna. Másik kérdés, hogy tudunk-e 
gondolkodni abban is, hogy milyen más alternatívák vannak, mint a jelenlegi gyakorlat, ezek 
nem fikciók, amik le vannak írva, hanem egy meglévı magyar állami költségvetésben 
garantált összegek. Ezt semmiképpen nem nevezné fikciónak. A jövıbe mutató számokat nem 
garantálhatja senki, ez teljesen egyértelmő. Ha a fejlesztésekben tudunk gondolkodni, már 
pedig ez fejlesztés, mert álláshelyeket tudnánk bıvíteni anélkül, hogy az intézményi ellátást 
szőkebbre vennénk, álláshelyet tudunk bıvíteni anélkül, hogy a jelenlegi létszámkereten 
csökkentenénk, és mindezt úgy tudjuk megtenni, hogy vannak szakmai jogszabályok, 
amelyek garantálják a létszámot. Ilyen szempontból lényegtelen, hogy milyen fenntartású az 
intézmény, meghatározott, hogy hány fınıvérnek, ápolónak stb. kell lenni. Megvannak a 
különbözı mutatószámok alapján a feladatellátáshoz szükséges létszámelıírások. Ha ezt nem 
tartjuk be, legyen az önkormányzati, vagy kistérségi intézmény, a mőködési engedély kerül 
veszélybe. Nem csökken a szanki munkaerı létszáma, errıl szó sincs. 
Rácz Izabella képviselı 
Ha változást látunk, akkor meg kell nézni, hogy milyen elınyökkel és milyen hátrányokkal bír 
ránk nézve. Ha egy helyben toporgunk és várjuk, hogy változások fognak történni, akkor mi 
sem fogunk elıre haladni. Akkor esetleg nem lépjük meg azt a lehetıséget, ami elınyt 
kovácsol számunkra, akkor csak toporgunk és nem a falu érdekeit képviseljük. Nekünk 
kellene egy kicsit bátrabbaknak lenni ahhoz – ezzel nem a falu embereit visszük vásárra -, 
hogy meg kell próbálni egy kicsit másképp gondolkodni és haladni tovább.  
Besesek Béla képviselı 
A miniszterelnökünk olyan bátor, hogy bevezette vizitdíjat, a kórházi ágydíjat, a tandíjat, ez a 
bátorság. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ragaszkodjunk, maradjunk meg a szanki problémáknál. Próbáljunk meg országos politikai 
problémákat nem belekeverni és ideológiai vitákat folytatni errıl. Egyébként Orbán Viktor 
szájából is hallottam, hogy merjünk nagyot tenni, nagyot gondolni, a mostani miniszterelnök 
is bátorságra biztat bennünket. Nem gondolom, hogy egyik, vagy másik bátorságra biztató 
gondolat jobb lenne a másiknál, mindenesetre azt kell látnunk, hogy nekünk felelıs döntést 
hozóknak ez milyen következményekkel jár. Megvilágítottuk pénzügyi, szakmai oldalról, 
több soron átrágtuk. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a SZMSZ 30. §-a alapján  név szerinti szavazást rendelt el. Szavazásra tette 
fel a határozat-tervezetet. 
 
A jegyzı ABC sorrendben ismertette a neveket. 
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Besesek Béla – nem 
Csertı István – igen 
Dr. Folberth György Géza – nem 
Mucsi László – nem 
Nyerges Zoltán – nem  
Patkós Zsolt – igen 
Rácz Izabella – igen 
Tabajdi Gábor – nem 
Varga Ferencné – nem 
Zaka László Sándor – igen  
  
A jegyzı összeszámlálta a szavazatokat, és a névsorral együtt a polgármesternek átadta. A 
polgármester kihirdette a szavazás eredményét. 
 
A képviselı-testület név szerinti szavazással, 4 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 0 
tartózkodással a következı határozatot hozta: 
  
61/2007.(VI.13.) ÖH.  
Alapszolgáltatási Központ  
további mőködtetésérıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy 2007. július 
1-jétıl nem adja át az Alapszolgáltatási Központ fenntartását a Kiskunmajsai Többcélú 
Kistérségi Társulásnak. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
El kell gondolkozzak azon, hogy ennek a határozatnak a hatályosulása hogyan történhet. 
Lehet, hogy ez ügyben még egy szavazást kér a képviselı-testülettıl. Elırevetítve azt, hogy a 
képviselık nem látják ennek a döntésnek a következményeit. Abban az esetben, ha szakmai 
vagy egyéb véleményre van szükség, akkor hajlandó vagyok, és szeretném is ezt megtenni. 
Ezt a döntést az információhiányra fogom, hogy most ilyen döntés született. Nagyon bízom 
benne, hogy nem kell majd magyarázkodnunk az emberek elıtt, hogy miért mondtunk le egy 
ilyenfajta lehetıségrıl.  
 
NAPIREND 
8. Tájékoztató Alapszolgáltatási Központ intézményvezetıjének helyettesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Turi Mária intézményvezetı írásban jelezte, hogy július 1-jétıl aktív munkaerıként szeretne 
az állományba visszakerülni. Továbbra is gyesen marad, de mellette dolgozni fog. Július 1-
jétıl megkezdi a munkát, de szeptember 24-ig kiveszi a szabadságát. A tényleges 
munkavégzés kezdete 2007. szeptember 25. Ezek alapján 2007. július 1-jétıl szeptember 24-
ig az intézményvezetı helyettesítésérıl gondoskodni kell. Errıl tájékoztatta a képviselıket, 
dönteni most még nem kell. 
Mucsi László képviselı 
Szeptember 24. után Turi Mária visszajön dolgozni, vagy gyesen van? 
Patkós Zsolt polgármester 
A gyes mellett ma már napi 8 órában is lehet munkát vállalni, erre lehetısége van. 
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Varga Ferencné képviselı 
Korábban hallható volt, hogy Turi Mária az Államigazgatási Fıiskolára jár, elköltözött 
Szankról, lehet-e tudni, hogy mi a szándéka? 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az intézmény vezetıje saját elhatározásából, saját költségén jár képzésre, ez az ı szuverén 
dolga. Ilyen irányú információnk nincs. Törvényi kötelezettségének eleget tett, bejelentette, 
hogy visszajön dolgozni, mi csak tudomásul tudjuk venni ezt a bejelentést, az intézmény 
vezetésére határozatlan idejő vezetıi megbízása van. 
 
Rácz Izabella képviselı 
Ha Turi Mária visszajön dolgozni, akkor ez azt jelenti, hogy egy szanki lakosnak megszőnik a 
munkaviszonya? 
 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
Üres álláshely a helye, nincs leépítés. 
 
Zaka László képviselı 
Az mit jelent, hogy üres álláshely? 
 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
Nincs betöltve a fınıvéri álláshely, megbízással látja el a fınıvéri feladatokat egy nıvér, 
határozott idejő szerzıdéssel. Ha visszamegy fınıvérnek, van egy kismama, aki július 1-jétıl 
elmegy gyesre, így megoldódik a helyzet.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tehát toljuk magunk elıtt a problémát, jó esetben 2 évig. 
 
Kalmár Sándorné Alapszolg.Kp.vez. 
Igen. 
 
Zaka László képviselı 
Tehát Rácz Izabella kérdésére igen a válasz. 
 
Rácz Izabella képviselı 
Abban az esetben, ha a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás tagja lennénk, és 
pályáztatnánk a vezetıi álláshelyre, akkor hogyan változna itt a helyzet? Nem Turi Mária 
ellen beszél, csak a szanki emberek érdekét szeretné képviselni. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Van egy megállapodás, hogy Szank polgármesterének véleménye az irányadó a kistérségi 
társulás döntéshozatala tekintetében, hogy ki legyen a kistérségi alapszolgáltatási központnak 
a vezetıje, amellett, hogy a követelményeknek meg kell feleljen. Polgármestert pedig 
megbízhatja a képviselı-testület, hogy kit támogasson. 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
Patkós Zsolt polgármester 
A tájékoztatókat azért tartotta fontosnak, mert a június 4-ére összehívott informális testületi 
ülésen nem tudtak a képviselık részt venni, és úgy gondolta, hogy a költségvetésben 
meghatározott feladatokról be kell számolnia a polgármesternek. 
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NAPIREND 
9. Tájékoztató a szanki horgásztó kialakításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetésben 1.900 e Ft-ot különítettünk el arra, hogy a szanki horgásztó kialakítására 
földterületet vásároljunk. A földterületet 1.070 e Ft-ért sikerült megvásárolni. Végiggondoltuk 
a Horgászegyesülettel, hogy melyik lenne a megfelelı földterület, ami horgásztó kialakítására 
és turisztikai célú hasznosításra is alkalmas. A tervezı 350 e Ft + ÁFA összegért engedélyes 
tervek elkészítését vállalta. A térképszelvényen be van jelölve, a Dong-éri csatorna mellett 
lévı nagyobb földterületen lenne a horgásztó, és mellette van 2 db kisebb terület, ami a 
többcélú hasznosítást szolgálná, oda kiszolgáló létesítmények kerülhetnek. A mellette lévı 
víztározó területét a tulajdonos felkínálta, nem volt megfizethetı ebbıl az összegbıl és ezért 
kellett más megoldást keresni. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Ennek a területnek nincs vízjogi engedélye? A szerzıdéskötés elıtt nem lehetett volna a 
vízjogi engedélyt megkérni, mert ahhoz nem kell tulajdonjog. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szakhatóságtól kértünk javaslatot a tervezıre, aki megfelel az elıírásoknak. Lesz vízjogi 
engedély. 
Varga Ferencné képviselı 
Korábban arról volt szó, hogy Kovács Zsuzsa tavát vásároljuk meg, ami már rendelkezett 
vízjogi engedéllyel. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az a vastagon bekeretezett rész mellett lévı terület, amely 1,6 ha nagyságú, amelyen van egy 
3 és fél ezer m2 nagyságú vízfelület, ami rendelkezik vízjogi engedéllyel, a többi terület az 
nem. Nem adta oda 1.900 e Ft-ért. Gazdaságosnak látszott az, hogyha van egy olyan tervezı, 
és viszonylag olcsón tudunk mellette venni területet, ezt próbáljuk ötvözni. A talaj megfelelı 
vízfelület kialakításához. 
Mucsi László képviselı 
Zavarja ez a tájékoztató, mert amikor a képviselı-testület megszavazott 1.900 e Ft-ot, akkor 
egy konkrét ingatlanról volt szó. Úgy gondolja, ha bármikor veszünk, vagy eladunk ingatlant 
és az adásvétel valamilyen oknál fogva megakad, akkor tájékoztatni kell róla a képviselı-
testületet és az új koncepciót elı kell terjeszteni. Tehát nem biankó csekket állított ki a 
testület, hanem arról volt szó, hogy a vízjogi engedéllyel rendelkezı terület kerül 
megvásárlásra. A polgármester nem informálta a képviselı-testületet, hanem utólag 
tájékoztatta és ez nincs rendben. Amikor zátonyra futott a tárgyalás Kovács Zsuzsával, akkor 
vissza kellett volna jönni ezzel a képviselı-testület elé, hogy mi a helyzet és engedélyt kellett 
volna kérni, hogy a másikkal a tárgyalást lefolytathassa. Korában ez nem volt gyakorlat. Ha 
valami megrekedt, természetes volt, hogy a Zaka polgármester úr visszahozta a testület elé. 
És akkor nem történik az, hogy az ember megkérdez egy horgászt, hogy álltok már, és az a 
válasz, hogy errıl nem lehet beszélni. Mi az, hogy nem lehet beszélni, a háttérben mutyizás 
történik? Ha a terület nagyságát és árát nézzük, nem történt irreális dolog, de errıl joga van 
idıben tudni és nem utólag tájékoztatni a testületet. Ezt így nem tartja helyesnek, és 
túlságosan törvényesnek sem. 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı-testület nem konkrét földterület megvásárlásával bízta meg a polgármestert. 
Arról szólt a költségvetési rendelet, hogy 1.900 e Ft-ot elkülönítünk arra a feladatra, hogy 
többcélú, horgászati és turisztikai létesítményt meg tudjunk valósítani.  



 23 

Ha június 4-én eljöttek volna az információs ülésre, akkor elıtte tudta volna tájékoztatni a 
képviselı-testületet, mert június 5-én történt a szerzıdés aláírása. A másik pedig, hogy 15 
nappal elıtte ki volt téve a hirdetıtáblára a földterület vásárlására vonatkozó ajánlat, a 
képviselık is olvashatták. Zavarná, ha mutyizás történt volna, ez nem gyakorlat. Szerinte a 4 
ha területért 1.070 e Ft-ot kiadni, jó ár. Elıre akarta a képviselıket errıl tájékoztatni június 4-
én, de nem sikerült. Úgy gondolta, hogy a mostani képviselı-testületi ülésen teszi ezt meg. 
Az, hogy zavarja a képviselı urat, azt mondták a horgászok, hogy errıl nem lehet beszélni, 
valószínőleg más ok vezetett oda, hogy képviselı úrnak azt mondták, hogy nem lehet 
beszélni. Olyan problémák voltak a horgászvíz kapcsán, ami a bizalmatlanságra ad okot, nem 
pedig a háttérben történı paktumokról van szó. Teljesen legális volt az egész, a szerzıdés 
elkészítését jogász végezte. Az 1,6 ha-os terület, amelybıl van egy 3 ezer m2 –es vízfelület az 
ér-e annyit, mint egy 4 ha-os terület, amire a vízjogi engedélyt meg lehet valósítani. Szerinte 
sokkal inkább jobb lehetıséget teremtettünk a falunak, a horgászoknak mindenképpen és 
elindulhat a közös munka, ami megalapozhatja ennek a sikerességét. Azért volt 1.900 e Ft 
beterjesztve a költségvetésbe, mert akkor annyi volt a terület ára. A tulajdonos elállt eladási 
szándékától, akkor nem lehet ráerıltetni a testületi akaratot. Tovább kell menni, a 
megvalósításra kell törekedni. 
Mucsi László képviselı 
A terület ellen kifogása nincs, az eljárás ellen van kifogása, mert nem informális ülésen kell a 
megváltozott feltételekrıl a képviselıket tájékoztatni, hanem képviselı-testületi ülésen. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem változtak meg a feltételek, mert nem konkréten jelölte meg a képviselı-testület, hogy 
melyik területet kell megvásárolni. Lovagolunk a szavakon, lényeg az, hogy próbáljuk most 
már ennek alapján a horgásztó és turisztikai centrum kialakítását közösen megvalósítani. 
Ha a képviselı-testület konkrétan megbízza a polgármestert, akkor konkrétan kell, hogy 
beszámoljon, konkrét dolgokról. 
Besesek Béla képviselı 
Egyetért Mucsi László képviselı úrral, a tájékoztatás valóban meg kellett volna, hogy elızze a 
szerzıdéskötést. Az elıterjesztésben el is van írva, július 5. szerepel, ami valójában június 5. 
Ha most azt nézzük, hogy nem konkrét területrıl szólt a határozat, hanem horgászvíz 
vásárlásra, akkor a jövıben erısen meg kell gondolni, hogy mit szavazunk meg és mit nem, 
mert ha a jegyzıkönyvet visszakeressük, reméli, hogy le van írva benne, hogy vízjogi 
engedéllyel rendelkezı területet vásárolunk, és azért azt a területet, mert annak vízjogi 
engedélye van. Az is elhangzott a tárgyalás során, hogy ezzel a Horgászegyesület igényeit 
kielégítettnek tekintjük és további munkákra nem szánunk pénzt. Tehát az, hogy most ezután 
kezdünk földmunkákba, ki tudja, hogy mennyiért, ez nem volt benne a szándékunkban és a 
költségvetés jelenlegi állását ismerve ezt a jövıre is elıre tudja vetíteni, hogy ne vállaljunk föl 
semmiféle földmunkát a horgásztó kialakítása érdekében. Egyébként úgy hallotta, hogy az 
eredetileg tervezett területért sem kért az eladó irreálisan árat, tehát belefért volna az 1.9 
millióba. 
Patkós Zsolt polgármester 
A tulajdonos elıször elfogadta, azután azt mondta, hogy csak nem szeretné eladni a területet. 
A jelenlegi 10 ha-os terület nagyon nagy. 3 ha-os területen nem lehet elhelyezni 100 horgászt. 
Az 1,6 ha-hoz kellett volna még ugyanennyit vásárolni ahhoz, hogy 100 horgásznak a 
lehetıséget biztosítsuk. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
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NAPIREND 
10. Tájékoztató közút kialakításával kapcsolatos eljárásról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Jelentıs problémákba ütköztünk az út kialakítása kapcsán. Errıl már az elızı testületi ülésen 
is szó volt (Márki János féle földterület vásárlás), megszületett a levél, amelyre a választ is 
megkaptunk. Átadta a szót jegyzı asszonynak. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A képviselı-testület döntése értelmében tájékoztatta az ügyfél jogi képviselıjét, hogy a 
képviselı-testület továbbra is csak az utat kívánja megvásárolni és továbbra is fenntartja a 300 
Ft/m2 árra vonatkozó ajánlatát. Jött is egy válasz egy másik ügyvédtıl, aki leírta, hogy az 
ügyfelek a vételi ajánlatot elfogadják, és kérik, hogy az adásvételi szerzıdés jöjjön létre. 
Ahhoz, hogy ez az adásvételi szerzıdés létrejöhessen, még nagyon sok mindent le kell 
bonyolítani. Többek között fel van tüntetve egy olajkút, amely már fel van számolva, de 
ennek a kútnak van egy 10 méteres biztonsági övezete, ezt amennyiben a Bányakapitány 
hozzájárul, 3 méterre le lehet csökkenteni, akkor kialakítható a szilárd burkolatú út, mert 
egyébként a kút 10 méteres biztonsági övezetében szilárd burkolatú utat nem lehet építeni. 
Most ott tartunk, hogy megküldtük a kérelmet a Bányakapitánynak, amelyre még válasz nem 
érkezett. Hogyha a biztonsági övezet csökkentését 3 méterre engedélyezné, akkor lehet a 
rendezési tervet módosíttatni, ezután lehet a megosztási vázrajzot jóváhagyatni, majd ezután 
adásvételi szerzıdést kötni. Ez egy hosszú és bonyolult folyamat. Ezt az ügyfelek tudják, 
tudomásul vették és várnak. 
Mucsi László képviselı 
Megkereste az ügyfél és véleményt kért tıle. Elmondta nekik, hogy az útért ajánlott ár egy 
hosszú közdelem után jött létre, úgy érzi, hogy a mai napig is ez egy kedvezı ár és akkor 
fognak jutni egy értékesebb területrészhez, ha ezt elfogadják. Megértette és 
kompromisszumkészséget mutatott. Hosszadalmas az ügy, reméljük, hogy lezárul. 
Zaka László képviselı 
Ügyfelek tudják, hogy az átszabott telekosztásban két telkük építési tilalom alá fog esni? 
Vincze Jánosné jegyzı 
A terület egyik felét érinti a tilalom, a másik felére építhet lakóházat, ezt a Papp Gyulával is 
leegyeztették, tudják, hogy hová nem lehet építeni és hová igen. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Elıszerzıdést köt-e az önkormányzat, mivel ilyen hosszadalmas az eljárás? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ha a képviselı-testület úgy határoz, akkor lehet elıszerzıdést kötni, de elıször várjuk meg a 
Bányakapitány levelét. 
Mucsi László képviselı 
Nem az egész telekre mondják ki az építési tilalmat, hanem 10 méteres sugarú körre, csak oda 
nem lehet építményt vagy szilárd burkolatot építeni, ebbıl gond nincsen. Ha nem csökkentik 
le a védıtávolságot, akkor kútba ugrott az egész, mert az utat nem lehet megépíteni, akkor 
nem is kell megvásárolni. Papp Gyula oda engedi az építményt terveztetni, ahol nincs tilalom. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Mőködı kút esetén 50 méteres a védıtávolság. 
Zaka László képviselı 
Felszámolt kút esetén pedig 10 méter. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A volt húsbolt épületét is úgy adtuk el, hogy a vevı tudomásul vette, hogy bányaszolgalmi jog 
van a telekre bejegyezve. Arra a telekre építhet, csak arra a végére nem, ahol ez az övezet van. 
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Zaka László képviselı 
Nehogy úgy legyen, hogy a kút a telek közepére kerül, akkor arra a telekre építeni a 
telekhatárok függvényében nem lehet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jegyzı asszony további egyeztetést folytat le, nem csak a szilárd burkolatú út, hanem a 
házépítés vonatkozásában is a Bányakapitánnyal és Papp Gyulával is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
NAPIREND 
11. Tájékoztató a Szanki Közlöny idıszakos lapról (ülés elıtt kiosztva) 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı-testület 2007. március 13-én döntött arról, hogy a Szanki Kisbíró címő újság a 
Polgármesteri Hivataltól átkerüljön az ÁMK-hoz, felelıse az ÁMK igazgatója lett. A 
képviselı-testület szerkesztıbizottságot hozott létre, kiváltva ezzel a demokrácia legfontosabb 
elemét a megfelelı keretek között megvalósuló szólásszabadságot. A rendszerváltással a 
demokráciában az emberi és állampolgári jogok kiszélesedtek, már nem csak papíron létezik a 
szólás és sajtószabadság, mint alkotmányos alapjog. Aki ezt megkérdıjelezi, az magát a 
demokráciát kérdıjelezi meg. Mindezek után nem kívánta a Polgármesteri Hivatal híreit, az 
általa fontosnak tartott gondolatokat cenzúra alá vetni. Információs lap, Szanki Közlöny 
indításáról döntöttem, egyeztetve a hivatal vezetıjével. A lap kiadását az is indokolta, hogy a 
kéthetente történı megjelentetéssel idıszerő, megfelelı idıben történı információs csatornát 
tudunk kialakítani. A lapot nyilvántartásba vette a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. Ebben 
a lapban kommentárok, információk, határozatok, rendeletek, a képviselı-testületi ülésen 
kialakított vélemények jelenhetnek meg, amelyek csak és kizárólag szanki önkormányzati 
lapban jelenhetnek meg. Az elıállítás költsége havonta bruttó 28.800 Ft, ez a Polgármesteri 
Hivatal dologi kiadásaiból megvalósítható, többlet kötelezettségvállalással nem jár. Az újság 
fórum lehet, amely nem cenzúrázottan tartalmazza azokat az információkat, amelyeket a 
polgármester fontosnak tart. A polgármestert a polgármesteri program alapján választják az 
emberek, a képviselıket viszont nem program kapcsán, hanem vagy párt, vagy valamilyen 
személyes delegálás alapján. Ennek a programnak a végrehajtása a polgármester számára 
folyamatos információadási kötelezettséggel jár, amelynek így szükséges és lehet megfelelni. 
Egyeztetett a Közigazgatási Hivatal törvényességi referensével, aki elızetesen azt az 
álláspontot alakította ki, hogy a kiadással kapcsolatban jogi probléma nem merül föl. 
Besesek Béla képviselı 
Polgármester úr nagyon tudatosan készítette elı ezt a napirendi pontot, hogy kiosztós 
anyagként kaptuk meg a tájékoztatót. De azt az engem és képviselı-társaimat mélyen sértı 
rágalomáriát én elsısorban visszautasítom. Természetesen nem kell minket demokráciából 
kioktatni és természetesen nem ellensége senki a demokráciának és a szabad 
véleménynyilvánításnak, a rágalmazásnak és a mocskolódásnak vagyunk ellenségei, aminek a 
fórumává vált a Kisbíró az elmúlt idıszakban, ezért akartunk változtatni, és változtattunk 
annak a kiadási rendjén. Ez nem azt jelenti, hogy a Kisbírónak a feladata megváltozott volna, 
a Kisbírónak a fejlécén ott van, hogy információs havi lap, tehát továbbra is a képviselı-
testület és a polgármesteri hivatal munkájával kapcsolatos mindenféle információt közzé 
lehet, és közzé kell tenni a Kisbíróban, hogy a lakosságot megfelelıen tájékoztatni tudjuk.  
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Ezért másik kiadvány kiadása teljes mértékben fölösleges, a költségvetést, ha két fillérrel 
terheli, akkor is fölöslegesen terheli, és mivel a polgármester úr nem tudom, hogy tájékoztatta 
a Közigazgatási Hivatalt, és hogyan találta törvényesnek a Közigazgatási Hivatal ennek a 
közlönynek a megjelentetését. 
Szeretném felolvasni Önkormányzati Iránytő címő könyvbıl a következı részt: A képviselı-
testület hivatala (polgármesteri hivatal). A polgármesteri hivatal alapvetı feladatai: a 
képviselı-testület mellett, munkájának segítésére hivatásos szakapparátus mőködik, 
elnevezése: polgármesteri hivatal. A polgármesteri hivatal a képviselı-testület szerve, a 
képviselı-testület hozza létre és alakítja ki szervezeti és mőködési rendjét. A hivatal feladata 
az önkormányzat mőködésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítése 
és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
Tehát a képviselı-testület szerve a polgármesteri hivatal. A polgármesteri hivatal a képviselı-
testület döntése nélkül lapot törvényesen nem adhat ki. Ebbıl ez következik. Márpedig 
képviselı-testületi határozat újabb lap kiadására nincsen. Ezért én nyomatékosan felhívom a 
polgármester figyelmét, hogy ezt a törvénytelenséget szüntesse meg, és a lapkiadást fejezze 
be. 
Mucsi László képviselı 
A Kisbíró példája pontosan azt bizonyítja, hogy tisztességes emberek tisztességes 
tájékoztatást adnak, itt a szerkesztıbizottság felelısségérıl van szó és nem politikai 
zavarkeltésnek, hangulatkeltésnek és mocskolódásnak lett a színtere, hanem normális 
tájékoztatásnak. Ez csak a polgármesteren múlik, illetve a jegyzın, hogy ad-e megfelelı 
információt a Kisbírónak. A polgármester úr által kiadott újság politikai lap lett, arról szól, 
hogy keressünk egy médiumot, ahol le lehet járatni a velem nem azonos nézeteket. 
Tudomásul kell venni, hogy a választók így döntöttek, nem indítunk lapot azért, hogy 
lejárassuk a polgármester dolgait. A szerkesztıbizottság mőködik, és bizony ez a cenzúra 
mindenütt létezik, és biztos, hogy demokratikusabb, mint az egy személyi. Az egész eljárást 
törvénytelennek tartom, az adófizetık pénzén megjelentetni egy lapot, amirıl a képviselı-
testületet megint csak nem tájékoztatta, és nem szavazta meg. Az egész eljárást 
törvénytelennek tartom, és nagyon sajnálom, hogy a jegyzı asszonyt ebbe belerángatta a 
polgármester. Nem arra kell törekedni, hogy minden áron keressek egy olyan fórumot, ahol a 
másikat le lehet járatni, a mi szándékunk nem ez. 
 
Zaka László elment az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 9 fı. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Azt gondolom, hogy valaki játszik a demokráciával. Olyan köntösbe bújtatja a döntést, mintha 
ez a szerkesztıbizottság a demokrácia része lenne. Nem kívánok ezekkel a politikai 
lózungokkal élni. Az a politikai lózung, amikor azt mondjuk, hogy a demokráciával azonos a 
cenzúrabizottság felállítása és vegyük ki a polgármesteri hivatal mőködésébıl a Szanki 
Kisbírót, csak azért, mert bennünket sért, hogy lejárató cikkek vagy gondolatok jelentek meg. 
Az a furcsa, hogy a XXI. században ez megjelenik. 
Megnéztük, lehet, hogy az érzet az, hogy törvénytelen, de mégiscsak törvényes, jegyzı 
asszony elmondja, hogy miért. 
A Szanki Kisbírónak a kiadása kb. több, mint 1 millió forinttal terheli meg Szank község 
költségvetését. Ennek az információs kiadványnak a kiadása abban az esetben, ha 
mindenkihez elér és ingyenes lesz, 288 e Ft. Egyébként egyetértek, felesleges két lapot 
mőködtetni, csak az a kérdés, hogy melyik az a másik. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A sajtótörvénynek megfelel a lapkiadás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is bejegyezte 
ezt a lapot. A polgármesteri hivatal a lap alapítója és a kiadásra is jogosult.  
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A törvényességi osztálytól is megkérdeztem, és azt mondták, hogy a hivatalvezetı a hivatal 
munkájáról tájékoztatást adhat ki saját hatáskörben, ehhez testületi döntés nem kell, a lap 
bejegyeztetéséhez sem kértek testületi határozatot. 
Patkós Zsolt polgármester 
Azt nem értem, hogy miért félünk annyira az információktól és a nyilvánosságtól. 
Besesek Béla képviselı 
Azt kérdezném jegyzı asszonytól, hogy a sajtótörvénynek megfelel a kiadvány, az 
önkormányzati törvénynek is megfelel? Az idézet, amit abból a könyvbıl olvastam fel, amit a 
hivataltól kapott minden képviselı, ez nem igaz? A képviselı-testület hivatala, amit 
polgármesteri hivatalnak nevezünk? Nem a képviselı-testület határozza meg, hogy mi 
történjék a hivatalban és a hivatal égisze alatt? Én szerintem ez alapján teljes mértékben 
törvénytelen képviselı-testületi határozat nélkül bármilyen sajtóterméknek a kiadása. Ha ez 
kétséges, akkor a továbbiakban jogi segítséggel fogjuk ezt bebizonyítani. De ezt a 
továbbiakban nem lehet folytatni. Ez már nem az elsı eset a mai nap folyamán, itt van a 
horgásztó ügye is, nagyon súrolja a törvényesség határát, hogyha nem teljesen törvénytelen, 
mert a képviselı-testületet nem úgy kell tájékoztatni, hogy a hirdetıtáblára kiteszünk valamit, 
hanem megvan annak a formája és módja, hogy kell a képviselı-testületet tájékoztatni. Nem 
az, hogyha elolvassa a hirdetıtáblát akkor tud róla, ha éppen nem jár ott, akkor nem tud róla. 
Tehát az ı hibája, miért nem olvasta el a hirdetıtáblát. Ugyanígy, ha nincs határozat arról, 
hogy másik újságot adunk ki, akkor nincs joga a polgármesternek képviselı-testületi határozat 
nélkül semmilyen folyóiratot vagy semmilyen újságot a hivatal nevében kiadni. Saját nevében 
igen. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megjártuk már, hogy a képviselı-testület jogérzékére hallgatott a képviselık többsége. Azt 
kérném, hogy az a politikai szándék és fenyegetı akarat, ami a jegyzı felé irányul, az mind 
irányuljon a polgármester felé. A jegyzı a hivatal vezetıje. Nem politikai zsarolások eszköze. 
Besesek Béla képviselı 
Senki nem zsarolja a jegyzıt. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıbb két esetben, az Ön illetve Mucsi László hozzászólásából kiderült, hogy nem 
gondolták, hogy a jegyzı adja a nevét ehhez a törvénytelenséghez. Hát mi ez, hogyha nem az 
ı szakmaiságának a kétségbe vonása és esetleg politikai támadás. 
Mucsi László képviselı 
Amitıl óvtam a jegyzıt, az pontosan az elsı szám, és a jegyzı tudtával jelent meg az elsı 
szám, ahol a felelıs kiadó a polgármester, felelıs szerkesztı a polgármester. Ez egy kicsit 
necces dolog. Megjelenik benne, az állítólagos önkormányzati újságban politikai jellegő cikk. 
Ez röhej. Mert ha ott tájékoztatás lett volna korrekt módon, az rendben van, de nem errıl volt 
szó. Nem lehet fölhasználni a jegyzıt arra, hogy adja a nevét arra, hogy a polgármester és az 
úgymond vele szimpatizáló emberek nyugodtan írhassanak a lapban, politikai uszító cikket. 
Igenis kell szőrı. Ha törvénytelenül jelent meg a lap, akkor meg kell szüntetni, ha törvényes, 
akkor a jegyzı felel érte, nem jelenhet meg benne politikai kétértelmőség, mert tájékoztat. A 
tájékoztatás pedig korrekt és objektív. A képviselı-testületnek állást kell foglalni ebben, 
határozatot hozzunk létre, mert meggyızıdésem, hogy törvénytelenség, ha nem, akkor majd 
megmondja a szakértı, hogy mi a törvényes. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztató kapcsán nem kell határozatot hozni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Benne van a jegyzıkönyvben a kérés, a következı testületi ülésre írásos állásfoglalást fogunk 
hozni a Közigazgatási Hivataltól. 
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Besesek Béla képviselı 
Tisztán látás érdekében a Kisbíró nem azért kerül 1 millió forintba, mert ez a testület úgy 
döntött, hogy nem a polgármester adja ki, hanem az ÁMK. A költségvetésbe ugyanez az 
összeg volt betervezve akkor is, amikor a polgármester adta ki a Kisbírót. Tehát egy fillér 
többletkiadást nem jelent a Kisbíró azáltal, hogy nem a polgármester a kiadója, hanem az 
ÁMK vezetıje. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem a polgármester volt a kiadója a Kisbírónak, hanem a polgármesteri hivatal. 
Besesek Béla képviselı 
Gyakorlatilag a polgármester. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Azt szeretném kérdezni, hogy az eddig megjelent Kisbíróban hol látszott az, hogy cenzúrázva 
van. 
Patkós Zsolt polgármester 
És elıtte? 
Besesek Béla képviselı 
Számtalan. 
Patkós Zsolt polgármester 
Akkor most is. Sem a mostani Kisbíróban, sem az az elıtti Kisbíróban nem látszott 
természetesen. Mióta én polgármester vagyok, nem volt olyan, ami ne jelent volna meg. 
Mucsi László képviselı 
Amikor a polgármesteri hivatalnál új feladatként jelent meg, mert elıtte nem volt, akkor volt 
hozzá költségvetési jóváhagyás, mert új feladathoz költséget kell rendelni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A polgármesteri hivatal jóváhagyott költségvetésébıl biztosítható a lapkiadás a költségek 
tekintetében nem jelent többletet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
NAPIREND 
12. Elıterjesztés…../2007.(……..) rendeletre a képviselık, bizottsági tagok és tanácsnokok  
      tiszteletdíjáról 
      Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet kihirdetése után tapasztalta, 
hogy a pénzügyi bizottsági ülésen olyan számok hangzottak el a képviselıi alapdíj 
tekintetében, ami nem azonos az elfogadott rendelettel.  
Az illetményalapot 0,5-ös szorzóval számítva 19.100,-Ft az alapdíj, és a bizottsági 
elnököknek 36.290,-Ft, a bizottsági tagoknak 27.695,-Ft, a kültagoknak pedig 8.595,-Ft jár. 
Ezek így is lettek számfejtve az elmúlt hónapokban. 
Olyan kérés hangzott el, hogy igazítsuk a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott számokhoz a 
rendeletet. Ennek megfelelıen a 0,5-ös szorzót, 0,65-ös szorzóra kellene módosítani, hogy 
azok a pénzösszegek jöjjenek ki, mint amit a pénzügyi bizottság elképzelt. Ez azt jelenti, hogy 
a bizottsági elnökök 47.177,-, a tagok 36.004,-, a kültagok pedig 11.174,-Ft-ot kapnának. 
Patkós Zsolt polgármester 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ez elıterjesztést, az elızı állapot az egy félreértés 
következménye volt, és ezt helyre is kell tenni valamilyen formában. 
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Ez a helyretételnek egyik módja, tulajdonképpen ezzel a 0,65-ös szorzóval a lehetséges 
képviselıi alapdíj felére jogosult minden képviselı a településen. A bizottság ezt a rendelet-
tervezetet 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 
Patkós Zsolt polgármester 
Hol van ennek a fedezete a költségvetésben? 
Besesek Béla képviselı 
Ott ahol a polgármester fizetése, és a képviselık tiszteletdíja. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az ki van számolva olyan összeggel, amirıl az elızı rendelet szólt. A bizottság gondolt-e 
arra, hogy erre a másfél milliós többletköltségre honnan lesz fedezet? 
Besesek Béla PB elnök 
Nem volt az elıterjesztés mellett forintosított elıterjesztés, úgyhogy nem is tárgyalta a 
bizottság. Tulajdonképpen ezt már a Pénzügyi Bizottság jóváhagyta. Azért mert ott az a malır 
történt, hogy nem volt a kezünkben rendelet akkor, amikor errıl döntöttünk, és ezt hagytuk 
jóvá pénzügyi bizottsági ülésen, ami most a testület elıtt van. Tehát ha nem ezzel számolták 
ki, arról mi nem tehetünk. A Pénzügyi Bizottság ezt hagyta jóvá. Érdekes módon a 
polgármester úr mindig akkor kezd aggódni a költségvetésrıl, amikor a képviselıi 
illetményrıl van szó, egyéb esetben mindig nagyon nagyvonalú. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezt a dolgot visszautasítom, ugyanis én voltam az egyetlen, aki ezekben a tiszteletdíj 
ügyekben tartózkodott. Nem mondtam negatívumot sem a tiszteletdíj megszavazása, sem 
levétele, sem újra megszavazása ügyében. Ötödszörre van elıttünk ez a tiszteletdíjas rendelet. 
Ennek költségvetési fedezete nincs. Ha a képviselık mégis megszavazzák ezt a rendeletet, 
akkor felhívom a képviselık figyelmét, hogy ezt a rendeletet fedezet nélküli 
kötelezettségvállalásnak kell értelmeznünk. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az elıterjesztés ott volt a Pénzügyi Bizottságon, benne van a jegyzıkönyvben. Tehát volt 
elıterjesztés, csak az alapdíjat nem jól számolták ki. 
Rácz Izabella képviselı 
Az elızı napirendi pontnál kifogásolták a képviselık a költségvetési jóváhagyást. Ehhez 
nincs szükség költségvetési jóváhagyásra, hogy változik a képviselık tiszteletdíja? Szinte 
majdnem minden testületi ülésen szóba kerül a tiszteletdíj kérdése. Amikor elıre kellene 
haladni, akkor hezitálunk idıtlen idıkig egyszerő döntésen, de amikor a tiszteletdíjak 
emelésérıl van szó, akkor pedig döntünk, vagyis dönt a testület nagy része. Felmerül a 
képviselıkben, hogy nincs jogom ezt a dolgot elmondani, mert nem vagyok egyetlen 
bizottságnak sem tagja, de ennek is megvan az oka. Akkor, amikor a bizottságok alakultak, 
úgy gondolom, hogy nem kell senkinek megemlítenem a megalakulás miértjét és 
körülményeit. 
Mucsi László képviselı 
Nincs már itt a gazdálkodási ügyintézı, utána kell nézni, hogy mikor lett ez kiszámolva a 
költségvetésben és milyen mutatóval? Mert a szándék az kezdettıl fogva ez volt. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Februárban lett kiszámolva, amikor a képviselı-testület elfogadta a költségvetést. 
Besesek Béla képviselı 
Az a kérdés, hogy a képviselı-testület elıtte vagy utána döntött a tiszteletdíjakról.  
Azt szeretné megkérdeni a polgármester úrtól, hogy ez a kérdés tegnap a bizottsági ülésen 
nem jutott eszébe? Mert tárgyaltuk ezt a kérdést, ott nem volt fölvetése, nem volt észrevétele, 
nem volt ellenvetése. 
Rácz Izabella képviselıtársamnak pedig azt mondanám, hogy én, mint képviselı négy évig 
lemondtam a tiszteletdíjamról, követheti a példámat és akkor a költségvetési helyzeten javít. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Abban az esetben elnök úr, ha abba a korba lép, akkor lehet, hogy követni fogja az ön 
példáját. Ez nem az a hely, ahol ki lehet oktatni képviselıtársát. 
Besesek Béla képviselı 
İ ezt megtette velem. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem az a hely az ön helye. 
A Pénzügyi Bizottság napirendjeit nem a polgármester állítja össze, azt a Pénzügyi Bizottság 
vezetıje teszi. A Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze a Pénzügyi Bizottság ülését. A 
Pénzügyi Bizottság ülésére a polgármester meghívást kap, nem arról szól, hogy a 
polgármesternek kellene gondolkodnia ezen. A Pénzügyi Bizottság elnökének lehet kérdése 
eddig is és ezt követıen is, mibıl lesz ennek fedezete. Teljesen jogos a kérdés. Megtehetjük-e, 
hogy ezt a módosítást szavazásra tesszük föl? 
Vincze Jánosné jegyzı 
A képviselı-testületnek meg kell határozni, hogy a fedezetet honnan biztosítja. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezt most emlékezetbıl nem tudjuk megtenni. 
Besesek Béla képviselı 
Fedezet nélkül nem határozhatunk semmirıl, törvénytelen lesz a határozat, ha most ebben a 
helyzetben megszavazzuk. Az a véleménye, mivel rendkívüli ülés még úgyis lesz ebben a 
hónapban, addig jegyzı asszony nézze meg a költségvetés lehetıségeit, nézze meg, hogy 
véletlenül nem ezekkel az összeggel lett-e kiszámolva a költségvetésben szereplı összeg, és 
hozzuk vissza a rendkívüli ülésre a rendeletmódosítást. A Pénzügyi Bizottság döntött, 
elfogadta. Nem voltak az elıterjesztés mellett számadatok, egyébként a többi elıterjesztés 
mellett sem voltak, nem folt föltőnı, hogy hiányzik, jogos, hogy kérjük, de elıbb nézzük meg 
a lehetıséget és a rendkívüli ülésen hozzuk vissza.  
Vincze Jánosné jegyzı 
Megnézzük, hogy mennyivel volt tervezve. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel napirendrıl való 
levételt. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag levette napirendrıl a 
tiszteletdíjakról szóló rendelet módosítását. 
 
NAPIREND 
13. Egyéb kérdések  
 
A) Elıterjesztés babydop készülék beszerzésére 
     (Kérelem a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A védınık kérelmet nyújtottak be babydop (gyermek szívhangot vizsgáló) készülék 
megvásárlására. Ennek összege 48 ezer forint. A régi öreg készülék elromlott, javítása 
bizonytalan. 
Az általános tartalék terhére javasolja babydop készülék megvásárlását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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62/2007.(VI.13.) ÖH.  
Védınıi Szolgálat részére 
babydop készülés vásárlásáról 

HATÁROZAT 
 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Védınıi Szolgálat részére bruttó  
48.000,-Ft-ért babytop készülék megvásárlását engedélyezi.  
 
A babydop készülék megvásárlásához a fedezetet a 2007. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére biztosítja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
B) Falugyőlés összehívásáról tájékoztatás 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az SZMSZ 36. § (2) bekezdése alapján június 28-ra falugyőlést hív össze, ahol a következı 
napirend kerül megtárgyalásra:  
A falugyőlésen a Hulladékgazdálkodási Rt. vezetıje Illés Tibor úr tájékoztatót ad az Rt. 
mőködésérıl, milyen fejlesztések történtek, milyen feladatok vannak a szilárd hulladék 
begyőjtésével kapcsolatosan, valamint a rekultivációról. Ha a képviselıknek konkrét kérdése 
van, akkor jövı hét közepéig szerdáig legyenek szívesek leadni, hogy továbbítani tudja Illés 
Tibor úrnak. 
Tájékoztatót tart Kozma Hubáné, akit a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatával bíztunk 
meg. 
A falugyőlés témája lesz még a képviselı-testület eddigi tevékenysége, fél év alatt mit tett, 
valamint az egyéb kérdések. 
Mucsi László képviselı 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság szeretné megtekinteni a kiskunhalasi 
szilárd hulladéklerakót. Ehhez kérnek segítséget. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megszervezzük. 
 
C) Nagygalambfalvi meghívásról tájékoztatás 
       (Meghívó a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A polgármesternek és a képviselı-testületnek Nagygalambfalváról meghívás érkezett július 8-
ra. Kifejezetten kérték, hogy az ünnepségen vegyen részt Besesek Béla, Zaka László és Kósa 
István. Kéri, hogy jegyzı asszony vegyen részt a delegációban, mert eddig még nem volt 
alkalma, javasolja, hogy új képviselıként vegyen részt Tabajdi Gábor és Rácz Izabella, és 
még van egy hely a buszban. El kell dönteni, hogy ki tud részt venni a delegációban.  
Rácz Izabella képviselı 
Megköszönte a lehetıséget, nem tud részt venni, családi okok miatt. 
Besesek Béla képviselı 
Varga Ferencnének feltétlenül el kellene mennie, hogy a jövı évi fafaragó tábort megbeszélje. 
 



 32 

Mucsi László képviselı 
Megköszönte a lehetıséget, a legutóbbi delegációval volt, most a családjával szeretne 
kimenni. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Megköszönte a lehetıséget, elfoglaltsága van, nem tud részt venni. 
Besesek Béla képviselı 
Felajánlotta a saját kocsiját az utazáshoz. 
 
Késıbb még egyeztetnek az utazás részleteirıl. 
 
 
D) Falunapi programokról tájékoztatás 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A közmővelıdési igazgató-helyettesnek van kiadva, hogy a különbözı civil és társadalmi 
szervezetekkel, egyházakkal egyeztesse az augusztus 18-19-i programokat. 
(Tájékoztatásul körbeadta a programtervezetet.) 
A program mindig formálódik. Az egészet a közmővelıdésért felelıs vezetı Iványiné Földi 
Ágnes fogja össze, a programok alakulásáról ı szokta tájékoztatni. 
Besesek Béla képviselı 
Errıl fogunk még beszélni? 
Patkós Zsolt polgármester 
A legközelebbi testületi ülésen beszélhetünk, bár ez szakmai dolog, a közmővelıdés szervezi. 
Besesek Béla képviselı 
A katolikus szentmise egyébként 11 órakor van, nem tudja, hogy átrakható-e 10 órára, és ha 
11 órakor van, akkor hogyan illeszthetı a többi programhoz. 
Patkós Zsolt polgármester 
Salánki Ferenc adta meg az idıpontot. 
Besesek Béla képviselı 
Mindkét templomban szeretne ott lenni a szertartáson. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez a program legalább 10 ember összehangolt gondolata, nem olyan egyszerő ebbe 
belenyúlni. 
Mucsi László képviselı 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tett arra javaslatot, hogy augusztus 20-án 
szeretnék felavatni a tér nevével az emléktáblát. Erre szeretnének egy elıterjesztést készíteni. 
Mindenképpen bele kellene venni a programokba, hogy emléktábla avatás, koszorúzás. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezt meg kell, hogy elızze egy képviselı-testületi határozat. 
 
 
E) Operettgáláról tájékoztatás 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Július 14-én 18 órára a tornacsarnokba egy operettgálát szervezünk közösen a 
közmővelıdéssel, ahol Oszvald Marika és Kiszel Zoltán is fellép. A figyelemfelhívás meg fog 
történni, plakátok készülnek. Jegyek elıvételben 700 Ft-ért, a helyszínen 1000 Ft-ért 
vásárolhatók. 
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F) Megyejáró néptáncfesztiválról tájékoztatás 
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Július 23-án megyejáró néptáncfesztivál lesz. Ha megfelelünk egymásnak, akkor a következı 
években ez a program Szank község lehetısége lehet. A fesztiválon 6-7 külföldi tánccsoport 
vesz részt, lettek, litvánok, ukránok, észtek jönnének Szankra portugál zenészekkel, akik ezt a 
kultúrát, zenét, táncot adnák át a szankiaknak. Ennek keretében fellép a Búzavirág 
Néptánccsoport, ık kezdenék a rendezvényt. Ez ingyenes rendezvény lenne, annyi költsége 
van, hogy vacsorát kell biztosítani, ami egy paprikás krumpli lesz. Kb. 400 fıt kell ellátni. A 
magyarországi szervezıvel egyeztetett, ezt kérték, magyar ételeket akarnak enni, 
marhapörköltet már kapnak, gulyásleves és paprikás krumpli közül az utóbbit választották. 
Július 18-án lesz a rendezvény kezdete Kecelen, utána szerte az országban fellépnek, és itt ér 
véget Szankon a fesztivál. Nekünk a hangosítást, a helyet és a vacsorát kell biztosítani. 
Mucsi László képviselı 
Nagyon finom paprikás krumplit lehet készíteni, ha felajánlásként bejön 1-2 birka. 
 
 
G) Egyéb 
 
Varga Ferencné képviselı 
Korábban volt egy testületi állásfoglalás, hogy az egyik évben lesz Szankfeszt, a másik évben 
pedig nem.  
Csertı István képviselı 
Tavaly nem volt, most lesz Szankfeszt. 
Varga Ferencné képviselı 
Két napos rendezvény lesz, Szankfeszt is és falunap is. Arra szeretne rákérdezni, hogyan 
tovább? 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha a július 23-i rendezvényt a magunk képére is tudjuk egy picit formálni, tehát a Búzavirág 
Néptánccsoport ott fel tud lépni és nyitó elıadást ad, ez már megadja a lehetıséget. Ha ki 
tudjuk szélesíteni és minden évben itt tudjuk tartani a megyejáró fesztivált, és ha csak annyi 
költségünk van, hogy étellel, itallal ellátjuk ıket, akkor a következı évben is lehet a 
Búzavirággal és testvértelepüléssel is kiegészítve ez. A fesztivált nemzetközivé tesszük, és a 
saját képünkre formáljuk. A Szankfeszt kezdetben minısítı volt, és olyan kapcsolatteremtést 
biztosított, ami után oda-vissza történı meghívás volt. A költségvetés meg fogja határozni, 
hogy lesz ilyen lehetıségünk vagy nem. A képviselık nem voltak nyitottak arra, hogy 
többletbevételeket szerezzünk, ezért a lehetıségek szőkek. 
Varga Ferencné képviselı 
Augusztus 19-én a Rákóczi utcában tervezettek a rendezvények, örül neki, és szívesen részt 
vesz a furulyásokkal rajta. Idén sem fog aláírásokat győjteni a rendezvény ellen a 
híresztelésekkel ellentétben. 
Mucsi László képviselı 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság véleménye az volt, hogy a falunap 
hagyományırzı jellegét ki kellene domborítani, a szanki pásztorhagyományokat bemutatni, 
van annyi ügyes vendégfogadó emberünk, hogy ezeket meg tudnánk valósítani. Egy kis vagy 
közepes rendezvényt mi is tudnánk szervezni, ahol a kulturális program a hagyományırzésre 
alapulna. A régi pásztorhagyományokat, a csikós, gulyás, lovas viseletet be lehetne mutatni. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Jó gondolat, keressük meg azokat az embereket, akik erre fogékonyak és partnerek tudnának 
lenni, nincsenek ajánlkozók.  
 
 
 
Varga Ferencné képviselı 
Kovács Zsuzsával beszélt arról, hogy több évrıl mezıgazdasági területek vannak rendezetlen 
állapotban. Ezeket rendezni kellene. A tagság kifizetését a téesznek is fel kell vállalnia. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyeztetünk ebben a dologban Kovács Zsuzsával. 
 
 
 
Besesek Béla képviselı 
A tévé közvetítéssel kapcsolatban Holik úrnak jelezte, hogy Majsáról is és a faluból is sok 
problémát hallott, hogy nem érthetı, amit a képviselık mondanak. Azt mondta, hogy 
változtatások történtek, és valószínőleg a mai felvétel minısége már jobb lesz. Ha továbbra 
sem érthetı, amit a képviselık mondanak, akkor a tévénézık jelezzék ezt. 
 
Hivatalt érintı két észrevétele lenne, egyik a piac rendje. Lassan nem lehet bemenni a piacra, 
mindenki a bejárat mellett akar árulni. Nem azért épült a piaccsarnok, hogy üresen tátongjon. 
Menjenek be az árusok a csarnokba és ott áruljanak. Ha nem elég a hely bent, akkor hátul 
vannak asztalok, ott áruljanak. Az elsı asztalokat a bejárattól fel kell szedni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A piacra vonatkozóan helyi rendelet van, ennek módosítását lehet kezdeményezni. 
Csertı István képviselı 
Nem kell ehhez rendeletmódosítás.  
Vincze Jánosné jegyzı 
A piacon helypénzt szedünk, van akinek ki van váltva egy évre, több hónapra a helye és elıre 
ki van fizetve. Az teljesen jogos és szólt is érte az árusnak, ha túlterjeszkedik. Az is gond, 
hogy mindig más a helypénzszedı, mert ezt is közhasznú foglalkoztatott alkalmazásával 
oldjuk meg, és szólt neki, hogy figyeljen oda, mert Besesek úr jelezte ezt a problémát. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolja, hogy jegyzıasszony személyesen gyızıdjön meg errıl, és megpróbáljuk rendezni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ismertette az önkormányzati rendelet ide vonatkozó részét a piactér használatára vonatkozóan. 
 
 
 
Besesek Béla képviselı 
Az iskola elıtti téren a fő kiég, locsoltatni kellene. 
Patkós Zsolt polgármester 
Intézkedni fog. 
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Besesek Béla képviselı 
A honlapunk mőködésében is változásra van szükség, mert jelen formában ez elfogadhatatlan. 
Kettı van, amirıl megint nem tudja, hogy van-e határozat. Ami a honlapon megjelenik, 
megint minden, csak nem egy pártatlan tájékoztatás. Ez nem egyes képviselık szócsöve, ez a 
faluról képet adó, tájékoztató, információs forrás kell, hogy legyen, ezen változtassunk, mert 
elfogadhatatlan így. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jegyzı asszony ezt is megnézi a következı ülésre. 
 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester 20 óra 15 perckor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 
 
 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Csertı István Dr. Folberth György 
  jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 
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B E S Z Á M O L Ó 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 

 
 
 
 
 

106/2005.(XI.30.) ÖH. 3. pontja 
A határozat 3. pontja szerint az ÁMK létszámkeretét minden évben három alkalommal: 
május, június és augusztus hónapokban felül kell vizsgálni. 
A költségvetési rendeletben az ÁMK létszámkeretét a fenntartó meghatározta. Az intézmény 
igazgatója június 4-én írásban beküldött tájékoztatását az Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottságnak véleményezésre megküldtem. 
 
54/2007.(V.02.) ÖH. 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása a határozat szerint 
megtörtént. 
 
55/2007.(V.02.) ÖH. 
56/2007.(V.02.) ÖH. 
„Szank Község Közszolgálatáért” szakmai kitüntetı díj adományozásáról szóltak a 
határozatok Zelei Dezsıné és Kovács Istvánné részére. A kitüntetések átadása június 1-jén a 
pedagógusnapi ünnepség keretében megtörtént. 
 
 
 
 
Szank, 2007. június 6. 
 
 
 
 
 Patkós Zsolt 
 polgármester 
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E L İ T E R J E S Z T É S 
 

Háziorvosi szolgálat minimális felszereltségének pótlására 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Szank községi Önkormányzat a háziorvosi szolgálat területi ellátására szerzıdést kötött a 
Nárai és Társa Bt-vel. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt a háziorvosi szolgálat területi 
ellátására megkötött szerzıdés 6. pontjában arra, hogy a jogszabályban meghatározott 
minimális felszerelést térítésmentesen adja át a megbízott részére kizárólagos használatra. A 
minimális felszerelés pótlásáról, javításáról a szerzıdés értelmében a megbízó, azaz a községi 
önkormányzat köteles gondoskodni.  
Az 1. számú háziorvosi körzet ellátását biztosító megbízott bejelentette az év elején, hogy a 
kötelezı minimális felszereltséghez tartozó sterilizáló és EKG készüléke meghibásodott, 
javítása szükséges. A sterilizáló javítása nem volt lehetséges, az EKG-t megjavították, 
azonban jelezte szóban a javítást végzı cég, hogy újabb meghibásodás esetén nem tudják 
vállalni a javítást. 2006. május végén ismét meghibásodott az EKG. A javítást egy másik 
orvosi mőszerek javítását végzı szerviznél rendelte meg a háziorvos. A szerviz által kiállított 
szakvélemény alapján a készülék gazdaságosan nem javítható idıszakosan jelentkezı KH-s 
hiba miatt. A készülék selejtezését javasolják. A háziorvos egy orvosi mőszerek katalógusból 
kiválasztotta a minimális felszereltséghez szükséges sterilizáló és EKG készüléket. A 
kiválasztott készülékek beszerzési ára  bruttó………….forint. A megvásárlásra kerülı orvosi 
eszközöket bemutató katalógus másolatát elıterjesztésem mellé csatolom.    
A háziorvosi szolgálat területi ellátására megkötött szerzıdés 6. pontjában vállalt 
kötelezettség betartása érdekében, továbbá a készülék rossz mőszaki állapota és a szerviz 
szakvéleménye alapján szükségesnek tartom, hogy az 1. sz. háziorvosi körzet részére EKG 
készülék kerüljön megvásárlásra.   
Kérem a Tisztelt Képviselıtestületet, hogy az orvosi ellátás színvonalának megtartása, illetve 
emelése érdekében is támogassa elıterjesztésemet. 
 
 
 
 
Szank, 2007. június 05. 
 
 
 
 
 
  Patkós Zsolt 
  polgármester 
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………./2007.(………) ÖH. sz. hat. 
Háziorvos részére EKG készülék beszerzése 
 

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

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank község területén mőködı 1. számú 
háziorvosi körzet részére 1 db sterilizáló és 1 db EKG készülék vásárlását engedélyezi a 
területi ellátási szerzıdés 6. pontjában foglaltak betartása érdekében. Szank Községi 
Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben megjelölt típusú sterilizáló készülék 
megvásárlását …………forint bruttó összegben, az elıterjesztésben bemutatott EKG készülék 
megvásárlását …………..forint bruttó összegben engedélyezi. A megvásárolt orvosi eszközök 
az önkormányzat tulajdonába kerülnek, az orvos részére kizárólagos használatra, 
térítésmentesen kerülnek átadásra. 
 
 
 
 
Határiıdı: folyamatos 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
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BESZÁMOLÓ 
 

Szank községi Önkormányzat 2006. évi  
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A beszámoló a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
96. § /6/ bekezdése  alapján kerül elıterjesztésre - a 149/1997./IX.10./ Korm. rendelet 10. sz. 
mellékletében meghatározottak figyelembevételével -  a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról. 
 
A gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatás alapjogszabályai: 

• A gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., 
valamint a végrehajtására megjelent 

• 149/1997./IX.10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról. 

 
Település demográfiai mutatói 
Szank község állandó lakosainak száma 
    2003. 01. 1-jén     2.622 fı,  ebbıl    0 – 18 éves  650 (321 fiú, 329 leány) 
    2004. 01. 1-jén     2.622 fı,  ebbıl    0 – 18 éves  644 (331 fiú, 313 leány) 
    2005. 01. 1-jén     2.623 fı,  ebbıl    0 – 18 éves  639 (330 fiú, 309 leány)  
    2006. 01. 1-jén     2.648 fı,  ebbıl    0 – 18 éves  638 (328 fiú, 310 leány)  
    2007. 01. 1-jén     2.621 fı,  ebbıl    0 – 18 éves  610 (312 fiú, 298 leány)   
A számadatokból látható, hogy a gyermekek száma évrıl évre csökkenı tendenciát mutat. 
 
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

A gyermekek védelmét a képviselı-testület 2006. évben a következı pénzbeli és 
természetbeni ellátások keretében biztosította:  
       - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
       - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 
 
A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény módosította a 
gyermekvédelmi törvényt, 2005. december 31. napjával megszőnt a kiskorúak részére 
folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatás. A nagykorúak részére legfeljebb 2006. 
augusztus 31-ig lehetett  a támogatást folyósítani.(Átlagosan 16 fı nagykorú részesült eddig 
az idıpontig támogatásban.) Ezen ellátás helyett  a családi pótlék dupla összegben kerül 
folyósításra, valamint 2006. január 1-tıl rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságot állapíthat meg a jegyzı a rászoruló gyermek részére. A törvény értelmében akik 
2005. december 31-én támogatásban részesültek, 2006. június 30. napjáig fennállt a 
kedvezményre való jogosultságuk.     

 
2006. év folyamán átlagosan 220 fı részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ez 
98 családot érintett.  
 
A 2006. év folyamán 221 gyermek részére állapítottunk meg kedvezményt, (a korábban 
megállapított jogosultság  június 30. napjával szőnt meg, a kedvezményt újra kellett kérni),  
elutasított kérelem nem  volt. 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek részére július és 
november hónapban gyermekenként 5.000 Ft pénzbeli támogatást folyósítottunk. Július 
hónapban 148 gyermeket, november hónapban pedig 209 gyermeket érintett. (Ez az összeg 
100 %-ban visszaigénylésre került.) 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításánál a kérelem 
kötelezı mellékletét képezi a jövedelemnyilatkozat mellett a vagyonnyilatkozat is, amely 
szintén odafigyelést és pontosságot igényel az ügyféltıl is és az ügyintézıtıl is. Ha a család a 
törvényben meghatározott értékő vagyonnal rendelkezik, akkor a kedvezmény iránti kérelmet 
a jegyzınek el kell utasítania. A benyújtott kérelmek esetében a vagyon miatt elutasításra nem 
került sor.  
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
idıszakosan létfenntartási gonddal küzdı gyermeket gondozó család részére.  
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálásáról a  Szociális  Bizottság dönt átruházott 
hatáskörben.  
 
Az év folyamán rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 11 család, összesen 21 kiskorú 
részesült, közülük 2 gyermek 2 alkalommal, 2 gyermek pedig       3 alkalommal. Erre 
összesen 252 eFt került kifizetésre. A kérelmek megélhetésre, iskoláztatási költségekre, 
valamint a születendı gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra 
irányultak.  
 
Gyermekek napközbeni ellátása megoldott az iskolában illetve az óvodában, a 
gyermekétkeztetés az intézményekben történik, az igényeket ki tudjuk elégíteni. 
       
A gyermekvédelmi törvény a gyermekétkeztetést igénybevevıknél bıvíti a 
kedvezményezettek körét, így pld. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 
felsıtagozatos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át normatív kedvezményként kell 
biztosítani az eddigi három- vagy többgyermekes családok mellett, (kedvezmény csak egy 
jogcímen vehetı igénybe) továbbá az óvodás gyermek és az 1-4. osztályos tanulók után az 
intézményi térítési díj 100 %-át kedvezményként kell biztosítani, tehát a gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülı óvodás gyermekek és alsós iskolások ingyenesen étkeznek. 
2006/2007. tanévben az óvodások létszáma: 99 fı  
       Ebbıl 87 gyermek veszi igénybe az étkeztetést, közülük 14 fı részesül      
       50 %-os kedvezményben, 46 gyermek pedig ingyenes étkeztetésben  
       részesül. (gyermekvédelmi kedvezményben részesültek)     
 
 
 
 
Iskolások létszáma: 284 fı 
       Ebbıl 239 gyermek veszi igénybe az étkeztetést, közülük 80 fı részesül           
       50 %-os kedvezményben, 75 fı pedig ingyenes étkeztetésben részesül az             
       1-4. osztályosok körében, mivel a jogszabály ezt lehetıvé  teszi  a rend- 
       szeres gyermekvédelmi  kedvezményben részesülı gyermekek  számára.   
 
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 



 41 

A településen a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az Alapszolgáltatási  Központ szervezeti 
kereteiben mőködı, Gyermekjóléti Szolgálat önálló családgondozója látja el. 
A gyermekek átmeneti gondozását 2 fı önálló helyettes szülı látja el, melyet   a gyermekjóléti 
szolgálat mőködtet.  
A fentiekrıl részletes tájékoztatást a Gyermekjóléti Szolgálat által készített önálló  beszámoló 
tartalmazza.  /Beszámoló mellékelve/ 
 
Jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 
December 31-én nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma 9, amely 4 családot érint.  
Védelembe vételi eljárásra 1 esetben került sor, ez 2 gyermeket érint. Ebben az esetben a 
szülıt figyelmeztettük helytelen életvezetésének megváltoztatására és köteleztük, hogy 
gyermekei rendszeresen folytassák továbbra is oktatási intézményben tanulmányaikat, 
valamint mőködjenek együtt a segítı (pszichológus stb.) szakemberekkel a gyermekek 
fejlıdése érdekében. 
 
Az év folyamán 5 esetben került sor az elızıekben elrendelt  védelembe vétel 
felülvizsgálatára, amely 12 gyereket érint, a problémák 5 családban        fordultak elı.  
Két esetben a felülvizsgálat eredményeképpen a védelembe vétel megszüntetésére került sor, 
mivel a családnál fennálló problémák rendezıdtek, a gyermekek családban történı 
nevelkedése védelembe vétel nélkül is biztosítható. Három esetben a védelembevétel további 
fenntartása vált szükségessé a veszélyeztetı tényezık fennállása miatt. (Általában a 
tankötelezettség nem teljesítése.)   
 
Ideiglenes hatályú elhelyezésre az év folyamán nem került sor.  
 
A kiskunmajsai Gyámhivatal gondnoksági ügyben vagyonfelmérı leltár készítésére kért fel 1 
esetben.  
Bírósági illetve más társhatósági megkeresésre összesen 7 esetben készítettünk 
környezettanulmányt. 
 

Gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenırzés 

A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala 2004. szeptember 14-én 

gyámügyi ellenırzést tartott Szank Község Polgármesteri Hivatalának  

gyámhatóságánál, valamint Gyermekjóléti Szolgálatánál. Az ellenırzés tapasztalatait, 

értékelését a 2004. évi beszámoló tartalmazta.  A törvényi elıírás szerint 4 évente kerül 

sor az ellenırzésre. 

 
Jövıre vonatkozó gyermekvédelmi prevenciós elképzelés 
A családsegítı- és gyermekjóléti  szolgáltatások közül a jelenleg is mőködı pszichológusi 
szaktanácsadás mőködési fenntartása továbbra is indokolt a településen. A szolgáltatás 
jelenleg teljes kihasználtsággal mőködik. Ennek anyagi forrásait jelenleg a gyermekjóléti 
szolgálat költségvetésébıl tudjuk biztosítani. 
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Bőnmegelızési program 
Településszintő bőnmegelızési  program nem készült. Az általános iskolában viszont 
mőködik az iskola szervezésében, a rendırség közremőködésével  „Légy észnél” 
drogprevenciós program /DADA program/. 
A gyermekvédelem területén az önkormányzat és civil szervezetek között  együttmőködés 
nincs, önkormányzat által fenntartott intézmények együttmőködı szervezésében valósulnak 
meg a szolgáltatások kivitelezései.   /pl. alapellátás, szabadidıs programok, drogprevenció 
stb./  
 
A családgondozóval napi kapcsolatban állunk, az információáramlás rendszeres és jónak 
mondható. 
Havonta esetmegbeszélésen veszünk részt, ahol a védınıkkel, pedagógusokkal, óvónıkkel 
találkozunk, a felmerülı problémás eseteket megbeszéljük, információt cserélünk.  
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója szükség esetén közremőködik a segélyek 
célszerinti felhasználásánál,(pl. étkezési térítési díj befizetés, stb.) 
 
A gyámhatósági intézkedéseknél egyre gyakrabban jelentkezı esetek oka a tankötelezettség 
nem teljesítése. Ennek a problémának kezelésére hatékony törvényi eszközökkel nem 
rendelkezünk. A szülı nem tud és nem akar hatékonyan együttmőködni a probléma 
megoldásában, a védelembe vétel sem jelent hathatós megoldást, a szülı kifizeti, - ha tudja - a 
kiszabott, egyre növekvı mértékő szabálysértéseket, de gyermekei ennek ellenére  sem járnak 
iskolába.  
  
A gyermekvédelmi munka területén továbbra is esetenként problémát jelent a 
jövedelemnyilatkozatok valódiságának vizsgálata a nem rendszeres jövedelmek esetében. 
Ennek kezelésére véleményünk szerint a vagyonnyilatkozat bevezetése sem jelent igazi 
megoldást. 
 
A veszélyeztetı tényezık közül a szülı alkoholizáló életmódjából fakadó családon belüli 
erıszak hatékony kezelésére nincs törvényi eszközünk, ha a szülı önkéntesen nem vesz részt 
alkoholelvonó kezelésen, kötelezésre nincs lehetıség. A munkanélküliek egyre növekvı 
száma településünkön még súlyosabb, nehezen kezelhetı problémákat okoz. /depressziós, 
pszichés betegségek, alkoholizmus megjelenése a családban/ 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet szíveskedjenek beszámolómat elfogadni. 
 
Szank, 2007. május 9. 
                                                                                                        Vincze Jánosné 

                                                                                   jegyzı 
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Beszámoló 
1. Bevezetés 
A beszámoló a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. 
törvény 96§. (6) bekezdés alapján kerül elıterjesztésre. A Gyermekjóléti Szolgálat 2007. 
évi beszámolóját a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. 
törvény 39. § (gyermekjóléti szolgáltatás) és 40. § (gyermekjóléti szolgálat), a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 6-26. § 
alapján kívánom kifejteni a 2006. május 16. - 2007. május 08. között eltelt idıszak 
statisztikai adatait felhasználva. 
 
2. Mőködésben történt módosítások 
A gyermekjóléti szolgálat feladatait a településen - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40.§ (1) alapján – a Alapszolgáltatási Központ 
szervezeti keretein belül mőködı, önálló családgondozó látja el. 

Az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata intézményi keretei között a 
gyermekjóléti szolgáltatást 2005. július 1-tıl a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 
területén (Kiskunmajsa, Szank, Csólyospálos, Kömpöc) is ellátja.   

Mőködési iratainkban, szervezeti keretünkben módosítás az eltelt idıszak alatt nem 
történt. 

 

3. Személyi feltételek:  
 

Szank- Gyermekjóléti Szolgálata: 

2005. júliusában kitőnı eredménnyel befejeztem a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Szociálpolitikai Tanszékén folytatott, egyetemi szintő diplomás 
tanulmányaimat. Szociálpolitikus egyetemi végzettségem megfelel a törvény által elıírt 
képesítési követelményeknek. A kistérségi feladatok ellátásában a szakmai irányító 
feladatokkal engem bíztak meg. 

Szociális szakmai képzés keretében 2007. márciusában mediátor haladó képzésen vettem 
részt, amely mediációs végzettség alapfeltétele a gyermekjóléti szolgálatnál a kapcsolat 
ügyeleti szolgálat ellátásának A haladó tanúsítvány megszerezésével regisztráltathatom 
magam az Igazságügyi Minisztérium nyilvántartásába, így az általam vezetett mediációs 
üléseken készült megállapodások a bíróság elıtt is érvényesíthetık, számon kérhetık 
lesznek a jövıben. 
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Kiskunmajsa - Gyermekjóléti Szolgálata 

A személyi feltétel évek óta húzódó hiányosságát 2007. április 1-tıl pótoltuk, ugyanis a 
költségvetésünkbıl biztosított anyagi háttérnek köszönhetıen még egy fı családgondozót 
foglalkoztathatunk a kiskunmajsai telephelyen, ezzel eleget téve a törvényi elıírásoknak. A 
gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatát így a jövıben fıállásban két családgondozó, 
Valentovics Rita és Sípos Rolandné látja el.  
Valentovics Rita képesítése megfelel a szakmai elıírásoknak szociális munkás diplomával, 
valamint szakvizsgával is rendelkezik. Sípos Rolandné szociális munkás fıiskolai 
tanulmányait 2007. júniusában fejezi be, csak az államvizsga van hátra diplomája 
megszerzéséig, így ı is eleget tesz a képesítési követelményeknek.  
Valentovics Rita 2006-ban alapellátásban 110 gyermeket, védelembe vétel keretében 41 
gyermeket gondozott. A létszámbıvítéssel a jövıben tartani tudjuk, illetve megközelítjük a 
szakmai módszertan iránymutatását. a gondozotti létszám meghatározást illetıen, amely 
jelenleg 25 család /vagy 45 gyermek/ 1 fı családgondozó. 
 
Csólyospálos- Gyermekjóléti Szolgálata 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatát heti 20 órában, Fodor Istvánné pedagógus 
látjael, aki 2007. márciusában szakmai továbbképzés céljából mediációs alapképzésben 
részesült, képzésének befejezése 2007. június 11-én várható.  A személyi feltételekben egyéb 
változás az eltelt idıszakban nem történt.  
7 gyermeket alapellátásban 1 gyermeket védelembe vétel keretében gondoz.  
 

Kömpöc 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatát megbízási szerzıdés keretében heti 10 
órában, Sisák Nelli szociális munkás hallgató látja el, amely az adott település létszámának 
megfelelı óraszám. Itt a tavalyi évhez képest személyi változás történt, mert Czombos Ferenc, 
aki ezt a feladatot ellátta a településen idıközben más területen talált fıállású munkahelyet, 
amely mellett a továbbiakban ezt a feladatot elvégezni nem tudta.  
Ezért helyére egy, jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen Szociális Munkás szakán levelezı 
tagozaton tanulmányait folytató, III. évfolyamos hallgató került, aki az eltelt fél évben 
bebizonyította, hogy maximálisan megfelel a szakmai elvárásoknak. Több családon belüli 
erıszak, valamint átmeneti elhelyezés esetében állt helyt, és végezte munkáját maximális 
odaadással. Tanulmányait 2008. júniusában fejezi be az egyetemen, így végzettsége megfelelı 
lesz a szakmai képesítési elıírásoknak. 
2007. márciusában szakmai továbbképzés céljából ı is részt vett a mediációs alapképzésben, 
képzésének befejezése  2007. június 11-én várható.   
6 gyermeket alapellátásban 2 gyermeket védelembe vétel keretében gondoz.  
 
4. Tárgyi feltételek:  
2006-tól minden településen lévı gyerekjóléti szolgálat rendelkezik korlátlan internet 
hozzáféréssel, így telephelyeink felszereltsége messzemenıen megfelel a szakmai 
elvárásoknak. 
 
5. A gyermek családban történı nevelkedésének elısegítése érdekében végzett 

feladatok: 
a) A települési jelzırendszer mőködése, szakmai kapcsolatok, tapasztalatok, 

tevékenységek: 
Rendszeres kapcsolatban állok a gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel: a szanki 
Általános Iskola és Óvoda gyermekvédelmi felelıseivel, a kiskunmajsai Móra Ferenc 
Általános Iskola gyermekvédelmi felelıseivel és az IM pártfogói hálózatának hivatásos 
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pártfogójával. Napi kapcsolat alakult ki a polgármesteri hivatal gyámügyi elıadójával, a 
védınıkkel. Személyes kapcsolat alakult ki a területileg illetékes gyámhivatal 
munkatársaival. Gyakran kérjük egymás segítségét.  
 A helyi információáramlásnak egy speciális formája az esetmegbeszélés, amely minden 
hónapban megrendezésre kerül a gyermekekkel foglalkozó szakemberek részvételével.  
2006-ban az esetmegbeszéléseken kívül 8 esetben került sor mediációval egybekötött 
esetkonferenciára, amelyre egy-egy gyermek speciális problémája miatt volt szükség. 
 
 
 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Kábítószer Egyeztetı Fórum 
A törvényi elıírásoknak megfelelıen a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak 
képviseletében 2005-ben csatlakoztam képviselıként a KEF munkacsoportjához. A hatékony 
együttmőködésnek köszönhetıen, maximálisan sikerült bekapcsolódnunk a Kiskunmajsai 
Többcélú Kistérségi Társulás Kábítószer Egyeztetı Fórumának munkájába, ahol mint a 
gyermekjóléti szolgálat szakmai irányítóját, a KEF koordinátori feladataival bíztak meg. A 
KEF mőködésbe bevont tagintézmények képviselıivel személyes kapcsolat alakult ki, így 
többek között a rendırséggel is, amely információáramlás nagyban segíti napi 
tevékenységünket. 
A KEF tevékenységében önkéntesen vállalt koordinátori feladataim a következık voltak 
az eltelt idıszakban:  
– 2006-ban szakmai közremőködésemmel egy 1,5 milliós pályázatot sikerült megnyernünk, 

amely pályázati összegbıl többek között a helyi szakemberek számára Kiskunmajsán 
történı mediációs alapfokú tanfolyamot sikerült megszerveznem. Így sikerült elsajátítania 
ezen konfliktus kezelı technikát a kistérségben dolgozó családgondozóinknak, a 
családsegítı szolgálatnál tevékenykedı családgondozóknak, a gyámügyi hivatal 
munkatársainak, a hivatásos pártfogó felügyelınek valamint pedagógusoknak, egyéb 
területen dolgozó szociális szakembereknek. 

– 2005. évben nyert pályázati összeg elszámolásában való közremőködés, szakmai 
beszámolójának elkészítése. 

– Szakemberek képzése prevenció megerısítése céljából 3 napos kiskunmajsai mediációs 
alapfokú tanfolyam megszervezése. 

– Nézıpont Vitaest megszervezésében való közremőködés, amely a drog és szenvedély 
betegség kistérségben felmerülı problémáinak kezeletlenségét boncolgatta.  

– Jelenleg szervezem a kistérség iskoláinak szexuálpszichológus, valamint a Megálló 
Alapítvány szakemberei által vezetett Beszéljünk róla  klub délutánokat. 

– A Nemzeti Drogstratégiai Intézet által szervezett addiktológiai alapismeretek elsajátítására 
szervezett szakmai alapképzésben részesültem.  

– Megbízatásom lejártáig aktívan részt veszek 2007-ben, a SZMM által a helyi KEF-ek 
fejlesztésére kiírt pályázat megírásában. 

– Feladataim közé tartozik a 2006-ban megnyert pályázatunk elszámolásában való 
közremőködés is. 
 
2007. május 7-én került megrendezésre a települési gyermekvédelmi tanácskozás, 
amelyen az alábbi problémák helyi kezeletlenségérıl is szó esett. 

• A pártfogó felügyelı beszámolója alapján az eltelt idıszakban egyre több problémát jelent 
a kistérség településein az, hogy a közérdekő munkavégzésre nincs lehetısége a 
szabálysértést illetve a bőncselekményt elkövetett fiatalkorúaknak, így ık mindjárt a 
büntetés végrehajtó intézetekbe kerülnek, többségük elızetes letartóztatásba van 
hónapokig. 
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• A prevenciós programok tekintetében a legégetıbb probléma a jelzırendszer hatékony 
mőködtetésének kiépítésén túl, a gyakorlati kézzel fogható segítségnyújtás megvalósítása. 
Szükség lenne szakemberek által vezetett, önsegítı anonim klubok létrehozására, ha már 
szakellátást biztosítani csak majdnem 100 km-es körzetben tudjuk a rászorulók számára. 
De ezen önsegítı, szenvedélybetegek, családon belüli erıszak áldozatainak, különbözı 
betegségekben szenvedıknek (rák, AIDS, depresszió...stb) létrehozandó klubok 
mőködtetése meghaladja  a lehetıségeket. Ennek érdekében szeretnénk létrehozni a Dr 
Békássy Koppány Alapítványt, amelynek Alapító Okiratát és SZMSZ-t már elkészítettem 
és itt jogi segítı hiányában elakadt az ügy. Pályázati lehetıségek és az adományok 
megszerzésnek lehetısége miatt a szociális szférának is szüksége van egy 
magánalapítványra, amely képes pótolni a költségvetésben szociális innovatív 
tevékenységekre rendelkezésre nem álló pénzeszközöket.  

• A tanácskozáson résztvevı szakemberek támogató nyilatkozatot írtak alá és kérték a 
tanácskozáson megbeszéltek alapján kezdeményezzem a településünkön az ifjúságvédelmi 
járırszolgálat bevezetését. A jelzırendszer által egyre több esetben érkezik jelzés, mely 
szerint településünk vendéglátó egységeiben záróráig több kiskorú egyén szórakozik, 
egyesek szeszes italt is fogyasztanak (01-14 éves gyermekrıl van szó). A jelzések alapján 
hiába keressük fel a szülıket, ık tagadják, hogy gyermekük a szórakozóhelyen tartózkodna 
akár záróráig is, valamint tagadják azt is, hogy ık maguk vinnék gyermekeiket ezen 
szórakozóhelyekre és ott záróráig tartózkodnának velük együtt. Az ifjúságvédelmi 
járırözés keretében a rendırség munkatársainak kíséretében egy-egy önkéntes pedagógus, 
családgondozó, védını járná körbe szúrópróbaszerően, havonta 2-3 alkalommal a szanki 
vendéglátóhelyeket. Segítene kiszőrni az ott tartózkodó kiskorúakat,  a szülık ellen így 
szabálysértési eljárást lehetne indítani, hivatalosan igazolt lenne, hogy gyermekük 
ténylegesen a szórakozó helyen volt. A rendıröket kísérı civil szakemberek azonnali 
jelzéssel élhetnének a Gyermekjóléti Szolgálat és a jegyzı felé, ezen esetekben a 
vendéglátós vállalkozók mőködési engedélyükkel felelhetnének akkor, ha kiskorúakat 
szolgálnak ki. 

b) A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzendı feladatok:  
Alapellátásban az eltelt egy évben 45 gyermeket gondoztam. 

c) A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok:  
 17 gyermeket gondoztam védelembe vétel keretében.  

d) Az eltelt idıszakban sem átmeneti elhelyezésre sem utógondozásra, sem örökbefogadásra 
nem került sor.  

6. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elısegítése, illetve utógondozási 
feladatai: 

2006-ban két esetben kellett környezettanulmányt készíteni felülvizsgálat miatt a Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat felkérésének eleget téve. 
 
7. Az önálló helyettes szülıi ellátás mőködése: 
A helyettes szülıi ellátást, településünkön jelenleg két önálló helyettes szülıvel látjuk el 
Marton Mária és Dócziné Seres Klára helyettes szülık biztosítják az átmeneti gondozás 
keretében ideiglenes jelleggel a sürgıs esetekben való elhelyezést 4 férıhellyel. Sem a 
személyi, sem az elhelyezési, mőködési feltételekben változás nem történt. Bács- Kiskun 
Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala 2006 évi ellenırzése során hiányosságot nem 
állapított meg.  
A gyermekjóléti szolgálatok által mőködtetett és felügyelt átmeneti gondozást biztosító, 
helyettes szülıi ellátás mőködési engedélyének ügyintézése a következı feladatunk, amelyet 
szintén kistérségi szinten kell megoldanunk. Szankon ezen feladatot 2 helyettesszülı 4 
férıhellyel látja el. Csólyospáloson 1 helyettes szülı 2 férıhellyel, Kiskunmajsán és 
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Kömpöcön ezen feladat ellátása nem biztosított. Ezt Kiskunmajsán nevelıszülıkkel kötött, a 
helyettes szülıi feladatokra vonatkozó szerzıdéssel, engedélyeztetéssel is pótolni lehet. Ezen 
feladatot vállaló nevelıszülık felkeresése jelenleg folyamatban van. A helyettes szülıi 
hálózat kistérségi mőködési engedélyeztetésre ezután kerül sor. 
 
8. Családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 

káros szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése. 

Szank: 2000. szeptembere óta biztosítottuk településünkön a pszichológiai szaktanácsadást, 
amely teljes kihasználtsággal és hatékonysággal mőködik. A 2004. évi ISZCSEM pályázati 
támogatásából fedezett szolgáltatást, 2005 évben pályázat kiírásának hiányában, 2006. 
márciusától, havi 6 órában biztosítani csak saját költségvetésünk terhére tudjuk. 2006. április 
5.-én az ICSSZEM, gyermekjóléti szolgálatok innovatív tevékenységének fejlesztésére kiírt 
pályázati felhívására benyújtottuk projektünket nem fogadta el, így 2007-ben továbbra is 
költségvetési keretünkbıl biztosítjuk a havi 6 óra pszichológusi szaktanácsadást, amely 
óraszám a maximális kihasználtság miatt egyre inkább kevésnek bizonyul.  
Az eltelt idıszakban erre irányuló pályázati kiírás nem volt, pedig szolgáltatásunkat bıvíteni 
kellene a kömpöci és csólyospálosi telephelyünkre is, mert az estek számának dinamikus 
növekedése, valamint azok összetettsége indokolttá teszi ezt a közeljövıben.  
  
Kiskunmajsa: A pszichológiai szaktanácsadást szintén 2000. óta biztosítják havonta 6 
órában. Mőködési költségeket 2006 óta a kistérség feladatkörébe utalták, így a 
költségvetésünkbıl fedezzük a kiskunmajsai pszichológiai szaktanácsadás költségeit is.  
A havi 6 óra pszichológiai szolgáltatás nagyon kevés egy 12 000 fıs településen, hónapokra 
elıre tudnak csak idıpontot adni, és a kéthetente 3 órás ellátásba 6-8 fıt kell bezsúfolni, 
amely rontja az ellátás hatékonyságát az egy fıre jutó kevés idı miatt.  
 
9. A gyermekek napközbeni ellátása településünkön 
- A Gy. Szabó Béla Általános Iskolában 123 tanuló részesül napközis ellátásban. 
- Az óvodában  10 gyermek „félnapos óvodás”, tehát ebéd után hazaviszik a gyermeket., 84 

fı, aki egész nap igénybe veszi az óvodai szolgáltatást. 
2006. nyár folyamán ismételten megszerveztem az IESZCSM által finanszírozott 
gyermekétkeztetést szociálisan hátrányos helyzető gyerekek számára. 47 gyermek 
számára biztosítottunk melegíthetı konzerveket, ezekbıl gyermekenként 9603 forintos 
csomagokat tudtunk összeállítani. 

 
10. Szabadidıs programok szervezése 
 
2006. július 15-én ismét megrendezésre került az „Egy nap a családokért” 
rendezvénysorozatunkban 7. alkalommal nyári szabadtéri egész napos programunk.  
 „Egy nap a családokért” programunk ma már kinıtte magát, igény van rá a lakosság részérıl, 
és évek alatt egyre több civil szervezı kapcsolódott be a munkába, így a jövıben a szolgálat 
támogatása nélkül is megrendezésre kerülnek.  

2006-ban olyan kezdeményezés indult el lelkes pedagógusok közremőködésével, amely nem 
kapott támogatást a 2006-os évben, pedig tevékenysége hosszútávra hatékony segítséget jelent 
a gyermekvédelem számára. Horváth Attiláné és Tölcséry Józsefné pedagógusok 
összegyőjtve az érdeklıdı gyermekeket, egy színjátszó csoportot indítottak el. A 
közremőködı gyerekek többsége a Gyermekjóléti Szolgálat által gondozott, védelembe vett 
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gyermek. A színjátszó csoport foglalkozásain drámapedagógiai eszközökkel dolgozó 
kolléganık, olyan sikerélményhez juttatják ezen gyermekeket, amely élmények elterelik ıket 
a mindennapi életben adódó problémáiktól, feltöltik, segítenek nekik feldolgozni az ıket ért 
eseményeket, traumákat. A színjátszó csoport mőködtetése eszköz lehet a családgondozó 
kezében arra nézve, hogy az általa gondozott gyerekekkel szorosabbra főzhesse a kapcsolatát, 
a problémákról nyíltabban beszéljenek, hamarabb jussanak el az információk és gyorsabb, 
hatékonyabb lehessen a segítségnyújtás. A település számára is segítséget jelent, hiszen az 
ünnepeken, emléknapokon színjátszó csoport biztosítja a mősort, pótolva ezzel a napjainkban 
meglévı hiányt. 

Így a karácsonyi és a farsangi felkészülést a szolgálat szabadidıs programjaira tervezett 
költségvetésébıl támogattuk, és a jövıben is támogatni szeretnénk. 
 
 
Szank, 2007. május 08. 

                  Hunyadiné Kis Szilvia 
                         családgondozó 
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Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § /6/ bekezdése alapján a 2006. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint 
elfogadja. 
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Elıterjesztés 
 

kiemelt gyalogátkelıhelyek közvilágításáról 
 

   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy a költségvetési rendeletben megfogalmazottak szerint 
településünkön két gyalogátkelıhely megtervezése megtörtént. A tervek engedélyeztetése 
akkor lehetséges, ha rendelkezünk az átkelıkre vonatkozó kiemelt közvilágítással.  

Tájékoztatom Önöket, hogy a Démász Zrt-vel a mellékelt levélváltás történt annak 
érdekében, hogy a felmerülı költségeket csökkenteni tudjuk.  

Az elsı 2007. április 12-én kelt árajánlat mőszaki tartalma szerint a megvilágítást a 
gyalogátkelıhelyek mindkét oldalán oszlop cserével és két oldalról kívánták megvalósítani. 
2007. június 4-én kelt újabb árajánlat mőszaki tartalma szerint 3 oszlop és az oszlopok között 
az úttest közepe felett elhelyezett világítótesttel kerülne kialakításra a kiemelt közvilágítás.  

Mivel jelenleg költségvetési lehetıségeink nem teszik lehetıvé, hogy külön forrást 
rendeljünk e cél megvalósítására, javaslom a települési közvilágítási szerzıdés módosítását, 
kiegészítését.  

Kérem a tisztelt képviselı-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Szank, 2007. június 8. 
 
 
 

Patkós Zsolt  
polgármester 
 
 
 
 

……/2007.(VI.13.) ÖH. sz. hat. 
kiemelt gyalogátkelıhelyek közvilágításáról 

 
HATÁROZAT –TERVEZET 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a PRIMAVILL Hálózatszerelı Kft. 

bajai vállalkozásvezetıségének 2 db gyalogátkelı megvilágítására 2007………….. -én 
kelt árajánlatát, ……….. Ft összegben elfogadja. A kivitelezést a Szank Községi 
Önkormányzat és a Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. (Szeged) között 2002. 07. 
15-én kelt 227/2001. számú, Szank teljeskörő közvilágítás szolgáltatásának szerzıdés 
módosításával finanszírozza. 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
szolgáltatási szerzıdés módosításának aláírására.  

 
      Határidı: 2007. október 31. 
      Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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Elıterjesztés 
az ÁMK konyhájának mőködtetésére 

 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az ÁMK konyháján étkezık száma a konyha bıvítése után jelentıs mértékben megnıtt. Az 
ellátottak számának növekedése miatt jelentıs mértékben megnıtt az étkezés 
nyersanyagköltsége is. Az árubeszerzések megrendelése a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény hatálya alá tartozik. A konyha élelmiszer beszerzése évi 19.372.000,- Ft, 
mely meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Az 
ÁMK – mint önálló költségvetési szerv – köteles törvényi kötelezettségének eleget tenni. 
 
A közétkeztetés közbeszerzési eljárással párhuzamosan át kell gondolnunk a konyha további 
mőködtetését is. Ajánlati felhívást lehetne közzétenni a konyha vállalkozási szerzıdéssel 
történı üzemeltetésére. Az ajánlati felhívásban olyan feltételeket kell megfogalmazni, melyek 
súlyszámai az értékelés során segíthetnek a legelınyösebb ajánlat kiválasztásában. Az ajánlati 
felhívásban ki lehet kötni, hogy a vállalkozó köteles a dolgozókat továbbfoglalkoztatni, a 
konyha közüzemi mérıkkel történı ellátása a vállalkozó feladata. Elı kell írni a 
gyermekétkezés és szociális étkezés minıségi és mennyiségi követelményeit.  
Amennyiben a képviselı-testület nem tudja kiválasztani a számára megfelelı vállalkozót, úgy 
a közbeszerzési eljárást eredménytelennek is nyilváníthatja. Ebben az esetben a konyha 
mőködése marad a ÁMK-ban. 
 
Az Oktatási Közmővelıdési és Sport Bizottság 2007. január 8-i ülésén megfogalmazta a 
2007. évi költségvetés bevételt növelı és a kiadásokat csökkentı tényezıit. Felmerült az a 
kérdés, hogy megtakarítást jelentene-e, ha a konyhát vállalkozó üzemeltetné? Költségkímélı 
lenne-e ez az önkormányzatnak?  
 
Az ÉPINBER Kft. (Kecskemét) ügyvezetı igazgatója árajánlatában 600.000,- Ft + ÁFA 
összegben vállalná a közbeszerzési eljárás lefolytatását. Árajánlatuk az alábbiakra terjed ki: 
Közremőködnek a közbeszerzési eljárásban, a közbeszerzési dokumentumok összeállításában, 
segítséget nyújtanak az értékelési szempontok meghatározásában, részt vesznek a bizottsági 
üléseken, elkészítik az eljárással kapcsolatos dokumentumokat, az ajánlattevıkkel való 
kapcsolattartásban (érkezı kérdések megválaszolása, koordinálása), értékelésben. 
Rendelkeznek hivatalos közbeszerzési tanácsadóval, továbbá a tárgyi szolgáltatással 
kapcsolatosan referenciával is. Ajánlatuk május 31-én kelt, amelyet 60 napig tartanak fenn. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  
 
 
S z a n k, 2007. június 8. 
 
 
                                                                                                    Patkós Zsolt 
                                                                                                    polgármester 
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……../2007.(VI.13.) ÖH. sz. hat. 
ÁMK konyhájának m őködtetésérıl 
 
 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
A variáció 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ÁMK konyhájának üzemeltetésére 
közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el. A közbeszerzési eljárás lefolytatására még 
legalább két árajánlatot kér be. Az árajánlatok megérkezése után kiválasztja a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítóját, és megválasztja a közbeszerzési bizottságot. 
 
Határidı: 2007. július 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
 
B variáció 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ÁMK konyhájának üzemeltetésére nem 
kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni. 
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E L İ T E R J E S Z T É S 
 

Középfokú iskolai végzettséget igénylı munkakörben kettı álláshely engedélyezésére 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Szank községi Önkormányzat több év óta foglalkoztat közhasznú és közcélú munkavégzés 
keretében munkavállalókat. A közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztatottak 
munkabérét és járulékait 70 %-ban támogatja a munkaügyi központ, a foglalkoztatottak 
béréhez és járulékaihoz mindössze 30 % saját erı szükséges. Ez a foglalkoztatási forma 
kedvezı volt számunkra 2006. év végéig. Ez év elejétıl a Munkaügyi Központ Kiskunmajsai 
Kirendeltsége átszervezések miatt a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ felügyelete 
alá került, melynek székhelye Békéscsaba. Az új felügyeleti szerv nem engedélyezi csak 3 
hónapra a munkavállalók foglalkoztatását a korábbi egy éves idıtartammal szemben. Ez azt 
jelenti, hogy a közhasznú munkavállalókat 3 havonta kell cserélnünk, mely szinte lehetetlenné 
teszi a folyamatos, minıségi munkavégzést. Jelenleg augusztus 28-ig rendelkezünk kımőves 
szakmunkás munkaerıvel, mivel a korábban itt lévı kımőves álláskeresési járadékra jogosult, 
ıt még legalább 6 hónapig nem vehetjük vissza. A 2007. évi költségvetésben betervezett 
kisebb javítási és átalakítási munkák elvégzése szeptember 30-tól kivitelezhetetlenné válik. 
Jelenleg is több kisebb átalakítási munkát végeznek az önkormányzat közhasznú 
munkavállalói, az alkalmazásban lévı kımőves szakmunkás vezetésével. Pl. óvoda 
tornaterem kialakítás, Mővelıdési Ház átalakítása, İszirózsa Szociális Otthon melegítı 
konyhája, Idısek Klubja épületében vizesblokk kialakítása, óvoda konyhájának esetleges 
felújítása. Az építési munkák vállalkozóval történı elvégeztetése jelentıs önkormányzati 
forrást igényelne, ezért a jelenlegi költségvetés alapján nem is tudnánk finanszírozni ezeket az 
átalakításokat. Indokolja továbbá, hogy a képviselı-testület engedélyezze az álláshelyet az is, 
hogy a közmunkások jelenlegi vezetıje 78 nap korábbi évekrıl megmaradt szabadságát és az 
évek alatt jelentısen felszaporodott túlóráit a jelenlegi helyzetben lehetetlen kiadni. 
Szabadság megváltásra lehetıség nincs. A jelentıs létszámú közmunkás irányítása állandó 
felügyeletet igényel. A jelenlegi vezetı végzi az átalakításhoz szükséges építıanyagok és 
egyéb jellegő árubeszerzéseket is. Az ı távolléte esetén megoldatlan a főnyíró üzemanyagok 
és egyéb eszközök munkások részére történı kiadása is.               
A sportpálya folyamatos karbantartása és zavartalan üzemeltetése valamint a vagyonvédelem 
biztosítása érdekében szükséges állandó munkavállaló alkalmazása. Az elmúlt 3 hónapban 
jelentıs összeget fordítottunk a sportpálya karbantartására. A karbantartást elvégzı közhasznú 
munkavállaló 3 hónapos alkalmazási idıtartama lejárt, jelenleg a feladat megoldatlan.  
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy elıterjesztésemet vitassa meg, és 
a határozat tervezetet fogadja el. 
 
Szank, 2007. június 08. 
 
 
 
 
 
  Patkós Zsolt 
  polgármester 
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………./2007.(………) ÖH. sz. hat. 
 Középfokú iskolai végzettséget igénylı 
 munkakörben kettı álláshely engedélyezésére 
 
 

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

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete engedélyezi 2 fı középfokú 
végzettséggel rendelkezı munkavállaló alkalmazását 2007. szeptember 1-jétıl. 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2 fı munkabérét és járulékait a 2007 
évi költségvetés általános tartaléka terhére engedélyezi. 

 
 
Határiıdı:2007. szeptember 1. 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
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Tájékoztató 
intézményvezetı helyettesítésérıl 

 
 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetıje Turi Mária szülési szabadsága és a 
gyermekgondozás céljából igénybevett fizetés nélküli szabadsága határozott idıtartamára a 
képviselı-testület a 47/2005.(V.17.) ÖH. számú határozatával Kalmár Sándornét bízta meg az 
intézmény vezetésével.  
Turi Mária a 2007. május 30-án érkezett levelében bejelentette, hogy 2007. július 1-tıl aktív 
munkaerı-állományba szeretne visszakerülni. Ádám nevő gyermekével jelenleg GYES-en 
van és 2008. május 12. napjáig azon is marad.  
Bejelentésével egy idıben kérte, hogy a 2005. és 2006. évre járó szabadságát, összesen 60 
napot 2007. július 1-tıl folyamatosan kivehesse. Munkavégzése 2007. szeptember 25-én 
kezdıdne.  
Fenti indokok alapján 2007. július 1-tıl 2007. szeptember 24-ig az intézmény vezetésérıl a 
képviselı-testületnek dönteni-e kell. 
 
Amennyiben az Alapszolgáltatási Központ fenntartója 2007. július 1-tıl a Kiskunmajsai 
Többcélú Kistérségi Társulás lesz, a vezetıi állásra pályázatot fog kiírni. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az intézményvezetı megbízására a 
fenntartói döntés után kerülhet sor. 
 
 
 
 
Szank, 2007. június 8. 
 
 
 
 
                                                                                           Patkós Zsolt 

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

a képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló  
8/2007.(III.28.) rendelet módosításáról 

 
 
 
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 és bizottsági tagok  
tiszteletdíjáról szóló 8/2007.(III.28.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
 
 
1.§  A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
       Az önkormányzati képviselıket a Ktv. 43. §-ának (1) bekezdése  

             szerint megállapított illetményalap (továbbiakban: illetményalap)  
             0,65-szeresének megfelelı összegő tiszteletdíj (alapdíj)  illeti  meg  
             havonta. 
 
2. § Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


