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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
OKTATÁSI, M ŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A bizottság 2007. szeptember 18-án 16 órakor megtartott ülésérıl. 
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak:Varga Ferencé elnök 
  Balasi Anna 
  Oláh László 
  Nyerges Zoltán bizottsági tagok 
  Vincze Jánosné jegyzı 
 
Varga Ferencné elnök 
Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy a bizottság 
határozatképes, mert az 5 bizottsági tagból 4 fı jelen van. Mucsi László elıre jelezte, hogy 
késni fog. A meghívóban kiadott napirendi pontot javasolta megtárgyalni. Más javaslat nem 
volt.  
 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi napirendet fogadták el: 
 

NAPIREND 

 
1. Elıterjesztés ……/2007.(…..) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és  
    Mőködési Szabályzatáról szóló 11/2006.(X.30.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
2. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való  
    csatlakozásra 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodájának házirendjérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Egyéb kérdések 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés ……/2007.(…..) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és  
    Mőködési Szabályzatáról szóló 11/2006.(X.30.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Varga Ferencné elnök 
Felkérte Vincze Jánosnét tájékoztassa a bizottságot az elsı napirendi pontról. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Közigazgatási Hivatal javaslatot tett – a 2007. július 31-én történt önkormányzatok 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (továbbiakban SZMSZ) vizsgálata után – az 
üléssorozatok leszabályozására. A Törvényességi Osztály javasolta az önszervezıdı 
közösségek pontos meghatározását, illetve a zárt ülések anyagainak kezelésérıl való 
rendelkezéseket. A rendeletmódosítás errıl és a képviselı-testület mőködésére vonatkozó 
szabályok meghatározásáról szól. 
Varga Ferencné elnök 
Rendelet módosításának tárgyalásakor kell-e a bizottság többsége? 
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Vincze Jánosné jegyzı 
Igen, az Ötv. 3 § (3) bekezdése ad rá választ. 
A bizottságokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a képviselı-testületre, zárt ülés 
esetén is. 
Varga Ferencné elnök 
Elfogadta. Térjen rá a bizottság az elsı napirendi pontra. 
Balasi Anna bizottsági tag 
Javasolta a képviselı-testületi ülések szerdáról keddre való áthelyezését.  
Vincze Jánosné jegyzı 
Azért volt eddig szerdán, mert pénteken kiment a testületi anyag, hétfın és kedden bizottsági 
ülések voltak, szerdán képviselı-testületi ülés.  
Varga Ferencné elnök 
Javasolta, hogy az anyagokat korábban kapják meg. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Képviselı-testületi anyagot kell leszabályozni, és azzal megy a bizottsági anyag is. Eddig erre 
5 nap volt. 
Varga Ferencné elnök 
22 órából lehetne-e 20 óra? 
Nyerges Zoltán bizottsági tag 
A kezdést korainak találta a munkaidı miatt, lehetne-e 15 óra? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Bıvebb napirendi pontoknál az ülést nem lehet 20 órára befejezni 15 órai kezdéssel. 
Oláh László bizottsági tag 
Ha csak szükség esetén kezdenénk 13 órakor? 
Nyerges Zoltán bizottsági tag 
Szükség estén 13, egyéb estekben 15 órakor kezdhetnénk. 
Varga Ferencné elnök 
Javaslatok: Testületi ülés napja: kedd, kezdés: 15 óra, befejezés. 20 óra. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Javasolta a paragrafusonkénti szavazást. 
Nyerges Zoltán bizottsági tag 
Ha kedd az ülés ideje, mikor kell kiküldeni az anyagot? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Hétfın, hogy már csütörtökön lehessen bizottsági ülést tartani. 
Varga Ferencné elnök 
Végleges javaslat: kedd 15óra, befejezés 20 óra. Szavazásra kérte a bizottság tagjait. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az 
1.§ módosítását. 
 
Varga Ferencné elnök 
2.§-hoz nincs módosítás. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
2.§-t. 
 
Varga Ferencné elnök 
3. § (1) bekezdéshez nem volt módosítás. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
3.§ (1) bekezdését. 
 
Mucsi László megérkezett az ülésre, a jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
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Varga Ferencné elnök 
3.§ (2) bekezdésével egyetértettek. Szavazásra kérte a bizottság tagjait. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta a 3.§ (2) bekezdést. 
 
Varga Ferencné elnök 
3.§ (3) bekezdését felolvasta. 
Mucsi László bizottsági tag 
Szerinte a szakmai szót ki kellene húzni, mivel a képviselı-testület dönti el úgyis, hogy mi 
számít szakmai véleménynek. 
Varga Ferencné elnök 
Szavazásra kérte a bizottsági tagokat. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
módosítást. 
 
Varga Ferencné elnök 
3. § (4) bekezdést ismertette. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Mondatok idırendi felcserélését javasolta: 

1. mondat: Ki terjeszthet be rendeletet. 
2. mondat: Mikor lehet beterjeszteni. 
3. mondat: Amikor valaki beterjesztette a jegyzınek utána tárgyalja a bizottság. 

Javasolta, hogy a 21 napot csökkentsék le 14 napra. Ezt a Pénzügyi Bizottság is elfogadta. 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
A rendeletet be kell mutatni a jegyzınek, törvényességi vizsgálat után benyújtja a bizottsági 
elnöknek, ı napirendre tőzi, megtárgyalják, és úgy megy a képviselı-testület elé. 
Mucsi László bizottsági tag 
Rendeletet ki terjeszthet elı? Javasolta, hogy rendelet tervezetet elıterjeszthessenek 
képviselık is. 
Varga Ferencné elnök 
A módosítási javaslatot is be kell mutatni a jegyzınek? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen. 
Mucsi László bizottsági tag 
Ez kizárja, hogy egy képviselı rendeletmódosítást javasoljon. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Akkor beleteszi, hogy a képviselık is terjeszthessenek elı rendeletet. 
 
Besesek Béla képviselı megérkezett az ülésre. 
 
Varga Ferencné elnök 
Szavazásra kérte fel a tagokat. Javaslat: mondatok sorrendje, szerepeljen a képviselı szó is a 
rendeletben, illetve a 21 napot csökkentsék le 14-re. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
3.§ (4) bekezdésének módosítását. 
 
Varga Ferencné elnök 
3.§ (5) bekezdést felolvasta. 
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Vincze Jánosné jegyzı 
Javasolta, hogy az összes elıterjesztési joggal rendelkezıre vonatkozzon ez a szabályozás, ne 
csak a képviselıre. 
Varga Ferencné elnök 
A módosítással egyetértett, más javaslat nem volt. Szavazásra kérte a bizottsági tagokat. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
3. § (5) bekezdés módosítását. 
 
Varga Ferencné elnök 
3.§ (6) bekezdését kiegészítené azzal, hogy a képviselı-testület a tájékoztatást 
véleményezheti. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
3. § (6) bekezdés módosítását. 
 
Varga Ferencné elnök 
A 4.§-t felolvasta. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Pénzügyi Bizottság ülésén az volt a javaslat, hogy a képviselı-testületi ülésre a meghívót 6 
munkanappal korábban ki kell küldeni az érintetteknek. 
A közigazgatási eljárási törvényben is napok és nem munkanapok szerepelnek, ezért 
javasolta, hogy 6 nap legyen. 
Varga Ferencné elnök 
7 napot javasolt. Ha hétfın kimegy az anyag, szerdán és csütörtökön lehet bizottsági üléseket 
tartani, kedden, pedig testületi ülést. Így megvan a 7 nap. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A következı bekezdés, az önszervezıdı közösségekrıl a Közigazgatási Hivatal kérésére 
került bele az SZMSZ-be. Az önszervezıdı közösségek jegyzékét a rendelet 1. számú 
függeléke tartalmazza. 
Mucsi László bizottsági tag 
Javasolta kerüljön a felsorolásba a Szanki Gazdakör is, mivel be van jelentve a Cégbíróságon. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
4.§ módosítását. 
 
Varga Ferencné elnök 
5.§ (1) bekezdését felolvasta. Javasolta, hogy a képviselı-testület határozatképtelensége 
esetén csak azonos napirenddel lehessen újra összehívni az ülést. 
Besesek Béla PB elnök 
Szót kért a bizottságtól. Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is javasolták e mondat 
elhagyását. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az 
5.§ (1) bekezdésében a negyedik mondat törlését. 
 
Varga Ferencné elnök 
5.§ (2) bekezdést ismertette. 
Balasi Anna bizottsági tag 
Megkérdezte, hogyan lehet a napirendekrıl megegyezni, ha vita nem nyitható? Javasolta 
vegyék ki ezt a mondatot. 
Mucsi László bizottsági tag 
Ha nem lehet vitázni, új napirendet sem javasolhatok, mert az már vitának számít. 
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Vincze Jánosné jegyzı 
Lehet javasolni az ülés elıtt 3 nappal és a képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel szavaz, 
hogy elfogadja-e vagy sem. 
Varga Ferencné elnök 
Javasolta a bekezdés törlését. Szavazásra kérte fel a tagokat. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az 
5.§ (2) bekezdésének törlését. 
 
Varga Ferencné elnök 
5.§ (3) bekezdést ismertette. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottak alapján javasolta, hogy az ülés elıtt 3 nappal a 
polgármesternek kell benyújtani a sürgısségi indítványt, akadályoztatása esetén az 
alpolgármesternek és ı fogja elbírálni, nem a jegyzı. 
Besesek Béla képviselı 
Megkérdezte, mi van akkor, ha ülés elıtt 2 nappal jut eszébe valami sürgıs téma? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Van rá rendelkezés: haladéktalan döntést igénylı ügy esetén, a határidı betartása és a 
bizottsági vélemény kikérése nem kötelezı. 
Varga Ferencné elnök 
Az 5. § (3) kiegészülne azzal, hogy a polgármesternek kell benyújtani az indítványokat, a 
jegyzı a sürgısségi indítványt aznap kipostázza a képviselıknek. Az ülést a polgármester 
hívja össze, nem a jegyzı. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az 
5.§ (3) bekezdés módosítását. 
 
Varga Ferencné elnök 
Javasolta, hogy a 6.§ (1) maradjon ki, mivel a polgármester hiánya esetén az alpolgármester 
helyettesíti az ülésen.  
A bizottság egyetértett a javaslattal. 
Szavazásra kérte fel a bizottsági tagokat. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
6.§ (1) bekezdés törlését. 
 
Varga Ferencné elnök 
6.§ (2) bekezdés szerinte maradjon ki, mert a polgármesternek is joga van megvédenie magát 
„támadása˝ esetén. 
Balasi Anna bizottsági tag 
Egyetértett a javaslattal. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A rend fenntartása érdekében a polgármesternek vannak kötelezettségei. 
Varga Ferencné elnök 
Szavazásra kérte a bizottság tagjait. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
6.§ (2) bekezdés törlését. 
 
Varga Ferencné elnök 
7. §-ról a javaslata, hogy maradjon ki. Ne korlátozzuk a képviselı hozzászólásának idejét. 
A tagok egyetértettek vele, ezért szavazásra kérte ıket. 
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Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
7.§ törlését. 
 
Varga Ferencné elnök 
Ismertette a 8. §-t. Hozzáfőzése van-e valakinek? 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy maradjon az eredeti szöveg. 
Varga Ferencné elnök 
Elfogadta a javaslatot. Több hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a tagokat. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
8.§ módosításának törlését. 
 
Varga Ferencné elnök 
Ismertette a 9. §-t. Javasolta ezt hagyják ki. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Önkormányzati törvénybıl emelte ki, de nem kötelezı az SZMSZ-be belerakni. Ha innen 
kimarad, akkor is be kell tartani, mert az Ötv. magasabb rendő jogszabály. 
Varga Ferencné elnök 
Szavazásra tette fel a kérdést. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
9.§ törlését. 
 
Varga Ferencné elnök 
Ismertette a 10.§ (1) bekezdését. Kérdezte ki a kisebbségi szószóló? 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Kisebbségi Önkormányzat elnöke, és ezt az Ötv. emelte ide, tehát joga van részt venni az 
ülésen. 
Besesek Béla PB elnök 
A kisebbségi képviselıt a kisebbség választja és nem a falu, ezért olyan ügyekben vehet részt, 
ami egyébként nem tartozik a nyilvánosságra. A képviselıket is köti a titoktartás. 
Mucsi László bizottsági tag 
Rá is vonatkozik a titoktartás. 
Besesek Béla PB elnök 
Szerinte nem, mert nem a választópolgárok, nem a falu választotta. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az üléseken tanácskozási joggal részt vehet. A törvény hatályos 2005. november 25-tıl, még 
a zárt üléseknél is benne van. Ez is egy új rendelkezés. 
Varga Ferencné elnök 
Amíg jegyzı asszony keresi a rendelkezést, javasolta nézzék meg a 10.§ (2) bekezdését. 
Hozzászólás nem volt, ezért javasolta a (2) bekezdés elfogadását. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
10.§ (2) bekezdést az elıterjesztés szerint. 
 
Varga Ferencné elnök 
Ismertette a 11. § (3) bekezdését. Melyik honlap Szank hivatalos honlapja? 
Vincze Jánosné jegyzı 
A szank.hu oldalról van képviselı-testületi határozat. Azt az önkormányzat alapította. 
Varga Ferencné elnök 
Van szank.hu honlap, amit a Csertı István kezel, és van a testuletiules.hu, amit az Ottó. 
Melyik a hivatalos? 
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Vincze Jánosné jegyzı 
A szank.hu. Van rá testületi határozat. 
Varga Ferencné elnök 
És az a határozat mettıl-meddig tart? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Annak nincs idıkorlátja. 
Varga Ferencné elnök 
Minden megbízásnak szokott lenni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ez határozat és nem megbízás. 
Meg fogja keresni, mert a Pénzügyi Bizottságon is felmerült ez a kérdés. 
Varga Ferencné elnök 
Ha ez a hivatalos honlap, személyes véleménynyilvánításnak van helye? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Forumja van minden honlapnak. 
Mucsi László bizottsági tag 
Ha az önkormányzaté, akkor abba nincs politikai magyarázat. Ez volt a baja a Szanki 
Közlönnyel is. Úgy jelennek meg tények, hogy elıtte van egy 1 oldalas magyarázat. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Szerinte nincs a Közlönyben politikai vélemény, mert İ minden esetben elolvassa a cikkeket.  
Varga Ferencné elnök 
Igazából csak azért kérdezte meg, mert 2 honlapról tud. 
Besesek Béla PB elnök 
Megkérdezte, honnan van a másik honlap? Ki szerkeszti? Milyen költséggel? Milyen anyagi 
vonzata van? A polgármester olyan dolgokat tett, amirıl a képviselı-testület nem tudott.  
Egyszer csak volt, mint például az a hirdetıtábla, ami az ablakban van, amiért át kellet 
alakítani a hivatalt, az ablakot. Hol volt erre a pénz, az elıirányzat? Ki szavazta meg? Lehet, 
hogy jó a falunak. Nem arról van szó, hogy ezek rossz dolgok, hanem, hogy önállóan, 
önkényesen tette, a képviselı-testület beleegyezése, határozata nélkül.  
Vincze Jánosné jegyzı 
Huszon éve itt vagyok, de soha nem volt ilyen rendszer még a Zaka polgármester idejében 
sem, hogy 100.000-res tételrıl is be kellett volna számolni. 
Besesek Béla PB elnök 
Mindig beszámolt. İ mikor számolt be? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Arra lehet kötelezni, hogy számoljon be, de 100.000-res tételnél soha nem kellett elıre kikérni 
a képviselı-testület véleményét.  
Mucsi László bizottsági tag 
Emlékszik Zaka polgármester a Jubileumi tőzijátékot is kétszer eléjük hozta, hogy legyen-e 
vagy sem. Minden olyan dolog, ami 10.000 forintot meghaladott a képviselı-testület elé 
került. És mindig jóváhagyást kért.  
Varga Ferencné elnök 
Javasolta térjenek vissza a paragrafushoz. Szeretné, ha megjelenne a hivatalos honlap neve a 
módosításban. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Visszatérve a zárt ülésekre. Megtalálta a törvényt. 1994. december 11-étıl hatályos.  
Varga Ferencné elnök 
Szavazásra kérte a tagokat a10.§ (1) bekezdésérıl. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
10.§ (1) bekezdést. 
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Varga Ferencné elnök 
Szavazást kért a 11.§ (3) bekezdésérıl. Kiegészül a szank.hu honlapjával. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
11.§ (3) bekezdés módosítását. 
 
Varga Ferencné elnök 
Ismertette a 12.§ (1) bekezdését. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Pénzügyi Bizottság elfogadta ezt a módosítást. 
Besesek Béla PB elnök 
Tárgyalás után döntöttek így. Nem kerülhet idegen kezébe, tárgyalás után meg tudják ırizni, 
errıl a jegyzı gondoskodik. Késıbbi esetben elı lehet venni, mert a jegyzıkönyv nem mindig 
szószerinti. 
Varga Ferencné elnök 
Szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
12.§ (1) bekezdést az elıterjesztés szerint. 
 
Varga Ferencné elnök 
Ismertette a 12.§ (2) bekezdését. 
Mucsi László bizottsági tag 
Aggályai voltak a biztonságos ırzéssel szemben. 
Balasi Anna bizottsági tag 
Ha lemezre lesz lementve, és jelszót raknak rá, akkor csak az juthat hozzá, aki a jelszót 
ismeri. Ugye? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Akár írásvédetté is lehet tenni. A zárt ülésen elhangzottakat is külön kezeljük, nem férhet 
hozzá senki. 
Besesek Béla PB elnök 
A hanganyaghoz sem? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ahhoz sem. 
Varga Ferencné elnök 
Szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
12.§ (2) bekezdést az elıterjesztés szerint. 
 
Varga Ferencné elnök 
Ismertette a 12. § (3) bekezdését. 
Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
12.§ (3) bekezdést az elıterjesztés szerint. 
 
Varga Ferencné elnök 
Ismertette a 13. § módosítását. 
Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
13.§-t az elıterjesztés szerint. 
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Varga Ferencné elnök 
Ismertette a 14. § (1) bekezdését. 
Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
13.§ (1) bekezdést az elıterjesztés szerint. 
 
Varga Ferencné elnök 
Ismertette a 14. § (2) bekezdését. 
Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
14.§ (2) bekezdését az elıterjesztés szerint. 
 
Besesek Béla PB elnök 
Most, hogy leszabályoztuk a rendeleteket, mi van rendelet tárgyalásakor a módosító 
indítvánnyal? Módosítunk egy napirendet és tárgyalás közben a képviselınek van egy eddig be 
nem terjesztett módosító javaslata. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az is rendelet tervezetet érintı elıterjesztés. Annak le van szabályozva a benyújtási formája.  
Besesek Béla PB elnök 
Nem rendeletet alkotunk, errıl tárgyalunk, módosítunk. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A rendeletmódosítás is rendelet. 
Besesek Béla PB elnök 
Ha nem jutott 14 nappal korábban eszembe, akkor nem vethetem fel? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nem. Hacsak nem sürgısségi indítvány. 
Besesek Béla PB elnök 
Ezt akkor ne fogadjuk el így. 
Mucsi László bizottsági tag 
A rendeletalkotást fogja gátolni. 
Besesek Béla PB elnök 
Ha nem kapta meg a minısített többséget, akkor azt fel sem lehet vetni? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Képviselı-testületen fel lehet. A jövıben ezt majd be kell terjeszteni, és el kell bírálnom, hogy 
törvénysértı-e a módosítás. 
Besesek Béla PB elnök 
De én azt most is tudom, hogy nem ütközik törvénybe. Mégsem vethetem fel, mert nem jutott 
eszembe 14 nappal ezelıtt. A rendelet tervezethez nem lehet módosító indítványom? Meg 
kellene különböztetni, hogy ez egy új rendelet vagy csak módosítás  
Vincze Jánosné jegyzı 
Egy rendeletmódosítás is egy új rendelet. Módosító indítványa bárkinek lehet, ami elı van 
terjesztve. Mindig a módosító indítványt kell elıször megszavaztatni.  
Besesek Béla PB elnök 
Ez rendeletmódosítással mőködik-e tovább? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen, ha a rendelettervezet napirenden van. 
 
 
 
Az OMSB 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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12/2007.(XI.18.)OMSBH. 
SZMSZ módosításáról 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosítását az alábbi 
módosításokkal fogadja el: 
 

1. Az 1. §-ban: „A képviselı-testület rendes üléseit általában keddi napokon 15 órakor 
tartja.” A következı mondatban 20 óra legyen. 

2.  A 3.§ (3) bekezdésében a „szakmai” szó kihúzásra került. 
3. A 3. § (4) bekezdésében: „Rendelet-tervezetet csak polgármester, jegyzı, képviselı, és 

bizottság terjeszthet elı. Az elıterjesztést, az ülést megelızı 14 nappal a jegyzınek be 
kell mutatni. Rendelet-tervezetet csak bizottsági tárgyalás után lehet a képviselı-
testület elé terjeszteni. Postázásra csak a jegyzı törvényességi véleményezését 
követıen kerülhet sor. Az elıterjesztésnek a törvényességi véleményezésre való 
bemutatást tartalmaznia kell.”  

4.  A 3. § (5) bekezdésében: „Az elıterjesztési joggal rendelkezık a képviselı-testület 
feladat- és határkörébe tartozó ügyekben önálló indítványt terjeszthetnek elı, melyet a 
képviselı-testületi ülését megelızı 9 nappal lehet a jegyzıhöz írásban beterjeszteni.” 
Következı két mondat változatlan.  

5. A 3. § (6) bekezdésében: „Tájékoztató határozati javaslat nélkül elıterjeszthetı. A 
képviselı-testület a tájékoztatást véleményezheti.” 

6. A 4. § (1) bekezdésében: „A képviselı-testületi ülés meghívóját és az írásos 
elıterjesztéseket az alább felsoroltaknak olyan idıpontban kell megküldeni, hogy azok 
azt az ülés elıtt legalább hét munkanappal megkapják.” Az önszervezıdı közösségek 
jegyzékében szerepeljen a Szanki Gazdakör is. 

7.  Az 5. § (1) bekezdésében: Az elsı három mondat változatlan. A következı mondatot 
törölni kell: „A határozatképtelenség okából elmaradt képviselı-testületi ülés 
megváltoztatott napirenddel is összehívható.” 

8. Az 5. § (2) bekezdése törölve. 
9. Az 5. § (3) bekezdésében: Az elsı mondat változatlan. A többi helyett a következı 

szöveg legyen: „Sürgısségi indítványt a sürgısség tényének indoklásával együtt 
legkésıbb 3 nappal az ülés kezdetét megelızıen írásban a polgármesternél, 
akadályoztatása esetén az alpolgármesternél kell benyújtani. Jegyzı a sürgısségi 
indítványt a benyújtás napján továbbítja a képviselık részére. A sürgısség kérdésében 
a képviselı-testület a napirend elfogadásakor határoz. Haladéktalan döntést igénylı 
ügy esetén a határidı betartása és bizottsági vélemény kikérése nem kötelezı.” 

10. A 6. § (1) bekezdés törölve. 
11. A 6. § (2) bekezdése törölve. 
12. A 7. § törölve. 
13. A 8. § törölve. 
14. A 11. § kiegészül a hivatalos honlap pontos megnevezésével: www.szankinfo.hu 

 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Varga Ferencé OMSB elnök 
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NAPIREND 
2. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való  
    csatlakozásra 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Varga Ferencné elnök 
Javasolta a csatlakozást. 
Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
Az OMSB 5 igen szavazattal; egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
13/2007.(XI.18.)OMSBH. 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz  
csatlakozásról 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz  
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Varga Ferencé OMSB elnök 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodájának házirendjérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Varga Ferencné elnök 
Ismertette a 3. napirendet. Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
Az OMSB 5 igen szavazattal; egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
14/2007.(XI.18.)OMSBH. 
Általános Mővelıdési Központ  
Napköziotthonos Óvodájának Házirendjérıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés szerint fogadja el az 
Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodájának házirendjét. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Varga Ferencé OMSB elnök 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18 óra 10 perckor bezárta az ülést. 
 

K. m. f. 
 

 Varga Ferencné 
   OMSB elnöke 


