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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2007. december 4-én 15 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Dr. Folberth György alpolgármester 
 Besesek Béla 
 Mucsi László 

Nyerges Zoltán 
Rácz Izabella 
Varga Ferencné és  
Zaka László képviselık 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
Szabó Gyuláné SZB tag 

 
Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 8 fı jelen van. Csertı István és Tabajdi Gábor képviselık jelezték, hogy késni 
fognak. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Dr. Folberth György és Nyerges Zoltán képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı 
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 
NAPIREND 

1. Szociális bizottsági tag eskütétele 
    Esküvevı: Patkós Zsolt polgármester 
2. Beszámoló a lejárt határidejő határozat végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
     történt fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Tájékoztató központi orvosi ügyeletrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Elıterjesztés közút kialakítására 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı  
5. Elıterjesztés a településfejlesztési koncepció és településmarketing stratégia elfogadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
6. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2007.évi költségvetésének ¾ évi teljesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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7. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének koncepciójáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
8. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ mőködési dokumentumainak módosítására 
    Elıadó: Turi Mária intézményvezetı 
9. Elıterjesztés ……/2007.(…..) rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó szociális  
    ellátásokról szóló 2/2006.(I.31.) rendelet módosítására 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
10. Elıterjesztés …./2007.(….) rendeletre a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.)ÖR.sz.  
      rendelet módosításáról 
     Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
11. Elıterjesztés ÁMK alapító okirat módosítására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
12. Elıterjesztés szilárdhulladék kezeléssel és szállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás  
      lefolytatására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
13. Elıterjesztés járdafelújításokra 
      Elıadó: Mucsi László TMB elnök 
14. Egyéb kérdések  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Napirend elıtt bejelentette, hogy egy Kft-nek részben tulajdonosa. Bérelnek egy több éve 
használaton kívüli részt Szankon a Haladás Tsz-ben a szárítóüzemet. Erre vonatkozóan Kft-t 
hoztak létre. Az alapításhoz szükséges összeget egy meglévı ingatlana kapcsán 
jelzáloghitelként tudta biztosítani. Ebben a cégben személyes közremőködésre nem kötelezett, 
és nem kötelezhetı, tehát összeférhetetlenség a vonatkozó jogszabályok alapján nem áll fönn. 
Amíg ebben a cégben tulajdonos, addig a Szank Községi Önkormányzat által bármilyen 
pályázat kerül kiírásra, ez a cég nem fog pályázni ilyen támogatásra, pályázatra. 
Természetesen az országos pályázatokon részt vesz. 
 
NAPIREND 
1. Szociális bizottsági tag eskütétele 
    Esküvevı: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
A Szociális Bizottság tagjai bıvülnek, mivel Kalmár Sándorné lemondott szociális bizottsági 
tagságáról, és a képviselı-testület elızı ülésén Szabó Gyulánét választotta meg SZB tagnak. 
Jogait úgy gyakorolhatja, ha esküt tesz. 
Kérte a jelenlévıket, hogy álljanak fel. 
 
Patkós Zsolt polgármester elımondása után Szabó Gyuláné az alábbi szövegő esküt tette le: 
 
„Én Szabó Gyuláné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hő 
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati 
titkot megırzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb 
tudásom szerint minden igyekezetemmel Szank javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen!” 
 
Tabajdi Gábor megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 9 fı. 
 
Ezután a képviselık jó munkát kívántak Szabó Gyulánénak, majd távozott az ülésrıl. 
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NAPIREND 
2. Beszámoló a lejárt határidejő határozat végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
     történt fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Minden évben a költségvetési koncepció kapcsán a képviselı-testület az ÁMK létszámkeretét 
felülvizsgálja a következı tanévre vonatkozóan. Részét képezi a ma tárgyalandó anyagnak. 
Nagyon sok a bizonytalansági tényezı, amelyet csak a beiratkozások után tudunk meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
120/2007.(XII.04.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatokról 
szóló beszámolóról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 106/2005.(XI.30.) ÖH. számú lejárt 
határidejő határozatról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl: 
 
- Változott a nıgyógyászati MSZSZ, Dr. Kellner Barna a kiskunhalasi kórház szülész 
fıorvosa látja el. Változni fog a gyermekorvosi MSZSZ, amelyet Dr. Hegedős Éva a 
kiskunhalasi kórház gyermekorvosa fog ellátni. A gyermekorvosi mozgó szakorvosi szolgálat 
vonatkozásában még az ÁNTSZ mőködési engedélyére várunk. Jónak tartaná, ha a 
településen lévı háziorvosok a nıgyógyásszal és a gyermekorvossal találkoznának, 
megbeszélnék a közös témákat. 
- November 16-án állampolgársági eskü volt Szankon, esküt tett Durnea Loránd. 
- November 18-án a megújult Baptista Imaház ünnepe volt. 
- November 28-án a Vöröskereszt véradó ünnepségén köszöntötte a 10-30-50 és 100-szoros 
véradókat, akik a településen magukat nem kímélve, önzetlenül vállalják, hogy segítenek 
embertársaikon. A fogadás lebonyolításához az önkormányzat 35 e Ft-os támogatást nyújtott. 
- December 2-án adventi gyertyagyújtás volt a Polgármesteri Hivatal elıtt, nagyon sokan 
résztvettek. Ez az ünnep közel tudja hozni az embereket. A katolikus, református és a baptista 
felekezetek képviselıi is jelen voltak. 
 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról: 
- A jelzırendszeres házi segítségnyújtásról többször beszéltünk. Szank jelezte, hogy 12 fıvel 
részt kívánna venni ebben a jelzırendszeres ellátásban, azonban született egy határozat, hogy 
a többcélú kistérségi társulás anyagi fedezet hiányában 2007. december 31-ig nem vezeti be a 
jelzırendszeres házi segítségnyújtást. A szolgáltatás bevezetését 2008. évre halasztja a 
megfelelı pályázati lehetıség kihasználása érdekében. Szank vonatkozásában ez azt jelenti, 
hogy nem kötelességünk ezt a szolgáltatást bevezetni, bár a gazdasági programnak is része. 
Törvény által Kiskunmajsa kötelezett, Szank nem. 
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- Járó beteg szakellátó központ kialakítását tervezik Kiskunmajsán. Kiskunmajsa Város 
Képviselı-testülete döntött arról, hogy pályáznak e szakellátás megvalósítására, azonban a 
kiírt pályázat szerint az üzemeltetést csak a kistérség valamennyi települése által létrehozott 
nonprofit kft. végezheti. Elızetes költségbecslés alapján kalkulálásra került a fenntartási és 
üzemeltetési költség, amely a fejlesztést követıen a jelenlegi OEP finanszírozással számolva 
a települések számára évi 6,6 millió forint lakosságarányos befizetést prognosztizál. Ez 
valószínőleg 2009-tıl sújtja az önkormányzatokat. 
- A központi orvosi ügyelet a mai ülésen külön napirendként tárgyalandó téma. 
Zaka László képviselı 
Véletlen mondhatta polgármester úr, hogy a szakellátás sújtja a települést, mert ha a település 
lakosságának nem 30 km-re, hanem 9 km-re van szakellátása, akkor szívesen fölvállaljuk ezt 
a sújtást. Nem mindegy a településnek. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megköszönte a helyreigazítást. A lehetıség biztosítása nagyon fontos dolog. Viszont minden 
egyes költség, ami a településünket érinti, nehéz, de a lakossági ellátás fejlesztése érdekében 
szükséges. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
NAPIREND 
3. Tájékoztató központi orvosi ügyeletrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
A központi orvosi ügyelet tárgyában egy árajánlat érkezett a közbeszerzési felhívásunkra, 
amelyet egy egészségügyi szolgáltató kft-tıl Budapestrıl kaptunk. Az ajánlatot formai és 
tartalmi szempontból véleményezte az ÉPINBER KFT, az ajánlattevı megfelelt a 
kritériumoknak. Az ajánlati ár bruttó 33.588 e Ft/év. Ezen belül az OEP finanszírozása 
21.172.872,-Ft, az OEP finanszírozás feletti összeg 12.415.145,-Ft. Ezt az összeget a 
következı gazdasági évben a településeknek lakosságarányosan kell viselniük. Szanknak ez 
1.672.067,-Ft éves költséget jelent, amely kicsit kevesebb lesz, mert február 1-jétıl tud a 
központi orvosi ügyelet elindulni. Ezt a költséget kell vállalni, hogy a központi orvosi ügyelet 
megvalósulhasson. Egy ajánlattevı volt, nem pályázott az OMSZ. Az OMSZ-nak volt egy 
olyan kikötése, hogy a pályázati kiírásban legyen benne, hogy a mi orvosaink kötelezhetıek 
legyenek az ügyeleti ellátásban részvételre. Erre mondta a képviselı-testület, hogy ne 
legyenek az orvosok kötelezve. A közbeszerzés 1 orvosos 1 ápolós megoldást tartalmaz. 
Kiskunmajsának sikerült az OMSZ-szal egy olyan megállapodást kötni, hogy egy mentıtiszt 
számára szolgálati elhelyezést biztosít szeptember 1-jétıl, aki ellátja a mentıautóban az 
orvosi feladatokat. Eddig a sürgısségi vagy rohammentıt Félegyházáról vagy Halasról tudtuk 
hívni.  
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a lehetıséget, és a képviselı-testületnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolja, mivel nincs választási lehetıség. Sajnáljuk, hogy egy pályázó van, de 
ez a lehetıség, ezzel élni kell, meg kell oldani ezt a feladatot. 
Patkós Zsolt polgármester 
Bízzunk benne, hogy jó szolgáltatóval, jó orvosokkal és megfelelı feladatellátással, 
megnyugtatóan el lesz látva a kistérség. 
Zaka László képviselı 
1,6 millióval sújthat bennünket, nincs más választásunk, sajnos a jogszabályok ezt követelik 
tılünk, tudomásulvesszük. A megoldást elfogadásra ajánlja. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztató a központi orvosi ügyeletre vonatkozóan az elıterjesztés. Azonban a kistérségi 
tanácsülésen azt kérték tılünk, hogy a képviselı-testület határozatban vállaljon 
kötelezettséget, hogy a központi orvosi ügyelet OEP finanszírozás feletti összegének 
településre jutó részét vállaljuk. Kérte, hogy vállalja a képviselı-testület a Szankra vonatkozó 
költséget. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Az eddigi ügyelet a falunak is, és az orvosoknak is jó volt. A falu részérıl azért, mert nem 
került semmibe az ügyelet finanszírozása, mert az OEP küldte le az önkormányzatoknak és 
továbbításra került az orvosoknak. Sajnos, hogy a jogszabályok úgy változtak, hogy a 
készenlétet megszüntették és csak ügyelet lehetséges. Jászszentlászló is felmondta az eddigi 
ügyeleti rendszert, megszőnt a négy orvosos ügyeleti ellátás, más lehetıség nem maradt, mint 
az, hogy a központi ügyeletbe Szank is bekerüljön. A négy orvos jól ellátta Jászszentlászlót, 
Móricgátot és Szankot. Most a központi ügyelet ekkora területet egy orvossal hogy fog ellátni, 
ez a jövı kérdése. Talán nem lesz olyan jól mőködı, mint a kisebb területen négy orvos. A 
jogszabályt be kell tartani, törvény kötelez minket a központi ügyeletbe. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
121/2007.(XII.04.) ÖH. 
Központi orvosi ügyelethez  
önrész biztosításáról  

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a központi orvosi ügyelet biztosítására az 
OEP finanszírozás feletti önrész lakosságarányosan községünkre esı részét, 1.672.067,-Ft-ot 
az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésében vállalja. 
 
Határidı: 2007. december 7. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés közút kialakítására 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Márki Jánosék ügyével már többször találkozott a képviselı-testület. Most Márki János és 
felesége újabb kérelmet nyújtottak be a képviselı-testülethez. A kérelmet szó szerint leírta az 
elıterjesztésben. Az elıterjesztéshez kétféle határozat-tervezetet csatolt. Kéri a képviselı-
testület döntését. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
határozat-tervezet A variációját. A tulajdonosnak az ügyintézést tovább húzni nem volna 
célszerő, a földjét nem tudja használni, mert azon az úton járnak, ezért orvosoljuk a 
problémát, javasolja a bizottság, hogy a kérelemnek adjon helyt a képviselı-testület, javasolja 
az osztatlan közös tulajdon létrehozását. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Ha a képviselı-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja, akkor egyéb kérdések 
napirend keretében meg kell jelölni azt a költséghelyet, amibıl a szerzıdéskötésre, használati 
megosztásra vonatkozóan fedezetet tudunk biztosítani. 
 
Csertı István megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 10 fı. 
 
Zaka László képviselı 
Miért nem lehet a határozat-tervezetet kiegészíteni azzal, hogy erre a célra mennyit 
biztosítunk? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az egy pótelıirányzat, szerinte arról külön kellene dönteni, mert az ügyfelet nem érinti a 
költségvetési része. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezet A 
variációját. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 
122/2007.(XII.04.) ÖH. 
Közút vásárlásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Márki János és felesége Szank, 
Zsigmondy utca 12. szám alatti lakosok kérelmének helyt ad. A szanki 699 hrsz-ú 
ingatlan használati megosztásához hozzájárul. Elrendeli a közös tulajdon tényének 
ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyeztetését. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására és a vételár kifizetésére, melynek 
összege 300,- Ft/m2. 

 
Határidı: 2007. december 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés a településfejlesztési koncepció és településmarketing stratégia elfogadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez a napirend már volt a képviselı-testület elıtt, hosszan beszéltünk róla. A képviselı-testület 
észrevételei módosításra kerültek, a javított oldalakat mindenki megkapta. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és a javítások után elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 



 9 

123/2007.(XII.04.) ÖH. 
Településfejlesztési koncepció és 
településmarketing stratégia elfogadásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés a) pontja alapján Szank 
község településfejlesztési koncepcióját és településmarketing stratégiáját jóváhagyja. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
NAPIREND 
6. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2007.évi költségvetésének ¾ évi teljesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A tájékoztatóban egy gépelési hiba van, az államháztartásról szóló törvény számában egy X-
szel több van. A költségvetés teljesítése bevételi oldalon 80,02 %, a kiadások tekintetében 
72,75 %. Év végére 15 millió pénzmaradvány prognosztizálható. 
Figyeltünk az idıarányos teljesítésre. Vannak olyan tételek, amelyek rajtunk kívül esı okok 
miatt sújtották Szank község költségvetését, ilyen például a 13. havi bérnek a kifizetése. Errıl 
szó volt az elızı ülésen. A támogatások szinte teljes mértékben felhasználásra kerültek. A 
központosított elıirányzatnál túlteljesülés van, ezek az összegek nem voltak tervezhetıek. 
Besesek Béla PB elnök 
Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta a tájékoztatót, nagyon sok kérdésre választ kapott. 
Többek között a 13. havi bér kifizetés, amire nem kapta meg az önkormányzat a Kormánytól 
a szükséges mértékő elıirányzatot, ezért saját gazdálkodásból kell egy részét kifizetni. A 
koncessziós díj bevétel I. negyedéves teljesítése volt meg a tájékoztató szerint, azóta 
megtörtént az idıarányos teljesítés. Több tétel van, ami már azóta rendezıdött. A 
tájékoztatóból azt láthatjuk, hogy az idei költségvetési helyzetünk megfelelınek mondható a 
hiányos kormányzati támogatás ellenére. A mostani számadatok szerint a költségvetés 
többlete 39 millió forint, ebbıl prognosztizál a tájékoztató év végére 15 milliós maradványt, 
reméli, hogy ennél több lesz. Nagyon jó lenne, mert az elıbb is határoztunk 1,6 millióról, 
amire eddig nem számítottunk és ilyen még több lesz. A gépkocsi üzemanyag költségre 
tervezett összeg elfogyott, túllépjük az elıirányzatot. Ennek a legfıbb oka a nem tervezett 
betegszállítás, errıl még a késıbbi napirend kapcsán lesz szó. A bizottság a tájékoztatást 
elfogadásra javasolta. 
Zaka László képviselı 
A harmadik oldalon a hiteltıke törlesztés sora üres, reméli, hogy év végéig teljesülni fog az 
állami támogatással megvalósult konyha bıvítésre felvett hiteltıke részletének törlesztése. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elmúlt évben 3 millió, ebben az évben 12 millió DARFT támogatást kaptunk meg a 
konyha beruházáshoz, év vége elıtt el fogjuk utalni az elıtörlesztést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásulvette a tájékoztatót. 
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NAPIREND 
7. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének koncepciójáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Számba kell vennünk a bevételeket és a kiadásokat. A bevételeknél már kiközölte a Magyar 
Államkincstár, hogy a személyi jövedelemadóból 6 millió forinttal kevesebb megosztott 
bevételünk lesz, 24 millió helyett 18 millió forint. Az új közoktatási normatíva számítás 
tekintetében a teljesítménymutatós rendszer 10 millióval fogja sújtani önkormányzatunkat. 
Tehát 16 millió mínusszal kell számolni, ha valaki még a gépjármőadó tekintetében változtat, 
akkor ez az összeg nıni fog. Iparőzési adó bevétel kb. 110 millió forint az, ami reálisnak 
mondható. Ennek a megoszlása úgy néz ki, hogy 90 %-ban a legnagyobb adófizetı és az 
érdekeltségi körébe tartozó cégektıl származik, a többi pedig vállalkozóktól. Nincs még 
elfogadott központi költségvetés, normatíva többletre nem nagyon számolhatunk.  
Ha a tavalyi gyakorlatot követjük az intézmények és a községi feladatellátás tekintetében, az 
1. sz. mellékletbıl látjuk, hogy 35.734 e Ft hiány mutatkozik, amellyel számolni kell a 
költségvetés készítésekor. Ez már tartalmazza a következı évi 25 millió forintos pályázati 
önerıt. Megfogalmaztuk a célokat, amelyeket szeretnénk megvalósítani, ehhez viszont ennyi 
önerı szükséges. Ha a jelenlegi mőködési struktúrával vesszük figyelembe az 
intézményeinket, akkor a forrásoldalt bıvíteni kell, ami mőködési hitel.  
Ez a költségvetés 15 millió pénzmaradvánnyal számol. A tavalyi költségvetésünk koncepciója 
35 millió pénzmaradvánnyal számolt. A 35 millióval szemben a teljesülés 45 millió forint volt 
a múlt évben. Még abban az esetben is, ha picit alábecsüljük a pénzmaradványt, akkor sem 
lehet megoldani a költségvetési tervezetnek az egyensúlyát hitelfelvétel nélkül, ha az 
önkormányzat azt az ellátási struktúrát és feladatellátást akarja biztosítani, amit eddig 
megszoktak Szankon, ami szociális ellátásban, közoktatásban és egyéb feladatok tekintetében 
megjelenik. Azért, hogy a költségvetés helyreálljon, vagy azért, hogy a 2008-as évet meg 
tudjuk tervezni, nem szabad és nem lehet megengedni azt, hogy a fejlesztésekre ne 
különítsünk el összeget. Volt egy képviselı-testületi megbeszélés már a 2008. évi 
költségvetés koncepciójáról. Tegnap a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a koncepciót. 
Elhangoztak érvek, gondolatok, hogy hosszú távon kell, hogy érdekeltek legyünk a 
költségvetés egyensúlyának megtartásában. Látszik, hogy a mőködés felemészti a 
költségvetésünket és még nem vettük bele a következı évi jelentıs áremeléseket. Hosszú 
távon kell lehetıséget biztosítani arra, hogy a község gazdálkodása stabilan tudjon mőködni. 
Ennek érdekében bevétel növelı és kiadást csökkentı gondolatokat kell megfogalmazni. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tegnap ezt az elıterjesztést több órán keresztül tárgyalta, ennek során 
nagyon sok gondolat fogalmazódott meg a koncepcióval kapcsolatban. Az alapgondolat az, 
hogy ezt a beterjesztett koncepciót a Pénzügyi Bizottság nem javasolja elfogadásra a 
képviselı-testületnek ilyen módon, hogy 35 milliós mőködési hitelfelvételt tartalmaz. 
Közösen kell gondolkodni arról, hogy egyensúlyba kerüljön a költségvetés. Ehhez a 
Polgármesteri Hivataltól segítséget, alternatívák kidolgozását kérik amilyen rövid idın belül 
lehetséges, hogy ezt a költségvetési hiányt el lehessen tüntetni vagy lényegesen mérsékelni. 
Polgármester úr beszélt az iparőzési adóról, kértük azt, hogy a képviselık kapjanak részletes 
kimutatást arról, hogy ki és mennyi iparőzési adót fizetett be az elmúlt évben, ennek alapján 
talán pontosabban lehet prognosztizálni az iparőzési adó 2008. évi várható mértékét. Az 
irányelvekben az szerepel, hogy a tervezési alap a 2007. évi módosított szám, ez pedig 120 
millió, a tervben csak 110 millióval szerepel ez a tétel. A fejlesztések fontosak és 
megkerülhetetlenek.  



 11 

A mőködésen, fennmaradáson kívül ugyanolyan fontos a folyamatos fejlesztés is, de az elızı 
évben is csak 15 milliót tartalékoltunk erre a célra, korábbi idıben nem tudja, hogy 25 millió 
lett volna a gyakorlat. Arról kell gondolkodni, hogy milyen feladat, program vagy juttatás az, 
amit nem kell a továbbiakban adnunk, tennünk, hogy a költségvetést tovább ne terhelje. Itt 
olyan fájdalmas lépéseket kell megtennünk, ami teljes mértékben a szívünk ellen való, de meg 
kell lépnünk dolgokat. Hogy mit, errıl közösen kell gondolkodnunk, mert sajnos ez a 
tendencia, a 13. havi bérkifizetést sem biztosította teljes mértékben a Kormány, csak a 
rendeletet hozta meg, hogy mibıl, az az önkormányzat „dolga”, tehát saját magunknak kell 
kigazdálkodni. Jövıre még tovább csökkennek a finanszírozási tételek. A Kormány 
kivérezteti az önkormányzatokat, nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Tehát ezt az elıterjesztést 
a 35 millió forintos hiánnyal nem fogadta el a Pénzügyi Bizottság, és nem javasolja 
elfogadásra a képviselı-testületnek sem. A további teendıkrıl együtt kell gondolkodni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Hivatal részérıl a kimutatásokat, elemzéseket a lehetı legrövidebb idın belül elkészítjük, de 
az adóalanyokat név szerint nem adhatjuk ki, az adóalanyokat nem lehet megnevezni, az 
adóhatóság az adóalanyok nevét nem adhatja ki. Olyan kimutatást lehet készíteni, hogy hány 
vállalkozó, hány cég milyen összegő iparőzési adót fizetett be, de az adóalanyok neve titkos. 
Csertı István képviselı 
Csak zárt ülésen tárgyalható? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Zárt ülésen sem, titkos. 
Besesek Béla képviselı 
Titkos adatokat is megtudhatnak a képviselık, csak titoktartási kötelezettségük van. 
Zaka László képviselı 
Ezt nem, ez az adótörvénybıl fakad, csak számszerősítve tudható, hogy kitıl mennyi, az nem. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Az iparőzési adó tervezésével kapcsolatosan a szöveges elıterjesztés elsı oldalán szerepel 
szöveges indoklással, hogy az iparőzési adó bevétel tervezése indokolt a 2007. évi eredeti 
szinten. A 2007. évi módosított szinten történı tervezése sok bizonytalansági tényezıt hordoz 
magában, nem lenne felelısségteljes gazdálkodás, ha teljes mértékben kifeszítenénk ezt a 
bevételünket. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Megint nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A bevételünk csökken, megint úgy, ahogy tavaly, 
kormányzati megfontolásokból. Egyetért a Pénzügyi Bizottság határozatával, nem lehet 
elfogadni ezt a koncepciót. Az elmúlt ciklusban vettünk föl elıször hitelt a konyha 
korszerősítéséhez, de az beruházási hitel volt. Mőködési hitelt még a szanki önkormányzat 
nem vett föl. A mőködésre felvett hitel a legrosszabb, nagyon meg kell gondolni, hogy 
belemenjünk-e ebbe. Közösen alternatívát kell kidolgozni a hiány csökkentésére. 
Csertı István képviselı 
A Pénzügyi Bizottság ülésén kiadás csökkentés mellett bevétel növelésérıl nem volt szó? Év 
közben is voltak lehetıségek, a kistérségi kapcsolatról és az ottani normatíva hozzáférésérıl. 
Ezzel kapcsolatban mi a helyzet, volt-e róla szó? 
Besesek Béla PB elnök 
Nem tárgyaltuk külön a bevételt és a kiadást. Az egyensúlyba hozatal szükségességét látjuk, 
tudjuk és ezt kell elérnünk, hogy milyen bevétel növelési és kiadás csökkentési lehetıségek 
vannak, erre kértünk alternatívákat. 
Zaka László képviselı 
A Pénzügyi Bizottság elıször próbált belemenni a részletekbe, de miután a részletek a hiány 
nagyságához képest kicsik voltak ahhoz, hogy ezt az egészet kezelni lehessen, arról 
állapodtunk meg a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy folyamatokat kell ellenırizni, 
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végiggondolni. Olyan alternatívákat várunk, amelyek középtávon, nem csak a 2008-as 
költségvetésre, hanem a ciklusra vonatkozóan folyamatosan próbálja kezelni az önkormányzat 
gazdálkodását. Ezért nem mentünk bele a részletekbe. Komplexen kell nézni. A költségvetést 
készítık, szakemberek dolgozzanak ki alternatívákat és majd ezek közül lehet a 
képviselıknek kiválasztani, hogy mi az, amit föl lehet vállalni, mi az amit nem. Az 
alternatívák úgy készüljenek el, hogy a mőködési hitel elkerülje ezt a koncepciót. 
Varga Ferencné képviselı 
Amellett van, hogy kerüljük el a mőködési hitelt. Sokat vitáztunk arról, hogy a kistérség 
kapcsán tudunk-e szerezni többletbevételt, bevisszük az értékeinket, de semmi nem garantálja, 
hogy mennyi ideig kapjuk a többletbevételt. Át kell gondolni a kötelezı és a nem kötelezı 
feladatokat, a fejlesztéseket, mire mennyit fordítunk, rangsorolni kell a céljainkat, elsısorban 
amelyek pályázaton nyernek. 25 millió forintot sosem használtunk fel beruházási alapnak, ezt 
is át lehetne gondolni. Sok tétel van a koncepcióban, ami vita tárgyát képezhetné, de nincs 
értelme belemenni, többség véleménye az, hogy tovább kell gondolkodni. A koncepció, az 
irányelvek tartalmaznak olyan feladatokat, amelyek nem biztos, hogy elsıdleges feladatai a 
településünknek. Át kell gondolni, hogyan tovább. 
Patkós Zsolt polgármester 
Elhangzott, hogy értékeinket beadjuk, és nem biztos, hogy kapjuk a többletbevételt. 6 millió 
forint többlettámogatást nem vettünk igénybe. A költségvetésünk talán lehetıvé tette, bár 
akkor is mondta azt, hogy aki ezeket a lehetıségeket elszalasztja, az ténylegesen megkárosítja 
a szanki költségvetést, a lehetıségeket, adott esetben az intézményt. Nézzük majd meg, mivel 
nem mi vagyunk az országos költségvetés alkotói, de a tendenciát látjuk, hogy a Kormány mi 
felé halad, ez a kistérségi együttmőködés addig, amíg nem kötelezı, ameddig az 
önkormányzati törvényt nem tudják úgy módosítani, hogy kötelezı legyen, ezért pénzügyi 
ösztönzık hajtják befelé a településeket a társulásba. Értve, elfogadva az érveket a Pénzügyi 
Bizottság javaslatát teszi föl szavazásra. Ne fogadja el a képviselı-testület az elıterjesztett 
költségvetési koncepciót, és alternatívák kidolgozására kéri a Polgármesteri Hivatalt. 
 
Polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
124/2007.(XII.04.) ÖH. 
Költségvetés 2008. évi koncepciójáról, 
alternatívák kidolgozásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat 
2008. évi költségvetési koncepcióját nem fogadja el. 

2. A Polgármesteri Hivatal dolgozzon ki alternatívákat a hiány megszüntetésére. A 2008. 
évi költségvetési koncepciót a képviselı-testület újra tárgyalja. 

 
Határidı: 2007. december 20. 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Jövı héten csütörtökön megkapják a képviselık a kidolgozott alternatívákat, pénteken döntés 
elıkészítı megbeszélés, utána héten pedig képviselı-testületi ülés lesz. 
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NAPIREND 
8. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ mőködési dokumentumainak módosítására 
    Elıadó: Turi Mária intézményvezetı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Felkérte Turi Máriát, hogy röviden adjon tájékoztatást az elıterjesztésrıl. 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
Részletes indoklással készítette el az elıterjesztést. Az anyagokat mindenki megkapta. Szóban 
nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést, azt tartalmazza, amit a jogszabályok elıírnak. 
Varga Ferencné képviselı 
A házirendet és az alapító okiratot kevésbé érzi problémásnak. Az SZMSZ-ben és a szakmai 
programban talált ellentmondásokat, amelyeket javasol átdolgozni. 
A szakmai program 4. oldalán áll, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat a 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás útján látja el. Ez nem így van, gesztorként külön 
megállapodás alapján látjuk el 2008. júniusig. 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, errıl beszéltünk az anyag kiküldése után, ki kell javítani. 
Varga Ferencné képviselı 
A szakmai program 11. oldalán a tanyagondnoki szolgálathoz elmondta, hogy szerinte a 
tanyagondnok munkakörében az ételszállítás is benne van, mert az óvodához és a szociális 
intézményekbe hordja az ételt, ez ebbıl kimaradt, javasolja beépíteni. Javasolja kiegészíteni a 
többi szolgálatot azzal, ami a tanyagondnoki szolgálatnál megjelenik, a panasztétel, elutasítás 
jogosultsága és a jogszerőtlensége, és ha a tanyagondnok feladatait vétkesen megszegi, akkor 
mi a teendı, ugyanez nem jelenik meg a gyermekjóléti, családsegítı szolgálat keretein belül.  
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
A 4. oldalon ki fogja javítani. 
A 11. oldalon kifogásoltakkal kapcsolatosan elmondta, hogy ez elsısorban szerkezeti 
probléma. A tanyagondnok önálló, önálló szakmai programmal rendelkezik. A szakmai 
programok megvan jogszabályban, hogy mit kell tartalmazzanak. A tanyagondnoknak az 
ételszállítás valóban feladata, de minden dokumentumban mindent részletesen nem gondolja, 
hogy bele kell írni, átfedik egymást, ez a munkaköri leírásában benne van, meg az SZMSZ-
ben is a feladatok szerinti bontásban. A gyermekjóléti szolgálatnak külön önálló szakmai 
programja van, az nem része ennek, az most itt nem is kerül tárgyalásra. Ha ilyen igény merül 
fel, átnézi, és esetlegesen javítja. 
Varga Ferencné képviselı 
Az SZMSZ-ben és a szakmai programban össze kell hangolni, mert az egyik dokumentumban 
szakmailag önálló, a másikban pedig nem önálló a tanyagondnok. 
A szakmai program 47. oldalán az idısek otthonában 11 fı a létszám, szociális gondozó 6 fı, 
míg az SZMSZ-ben 15. oldalon ez 11+7 fı. Valamelyik dokumentumban elírás történhetett. 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
Az SZMSZ-ben szereplı 11+7 fı a jó, javítani fogja a szakmai programban a 45. oldalon. 
Varga Ferencné képviselı 
A tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatban az SZMSZ 16. oldalán vannak felsorolva a 
gyermekjóléti, családsegítı és a tanyagondnoki szolgálat, hogy szakmailag önálló, majd 
késıbb nem önálló, itt ellentmondás van. Azt kellene szabályozni, hogy ki igényli jogszerően 
a szolgáltatást és ki nem igényli jogszerően a szolgáltatást. Ezzel kivédhetı a következmény. 
A közalkalmazotti törvény vonatkozik ide minden esetben, ha önálló vagy ha nem önálló 
akkor is. A 17. oldalon azt írja, hogy önálló, a 16. oldalon felsorolja az önálló egységeket, ott 
már nincs benne. 
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Vincze Jánosné jegyzı 
A VI. fejezet a helyettesítés rendjérıl szól és a tanyagondnoknak nincs helyettese, azért nincs 
itt felsorolva. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szakmai program tekintetében a létszámon túl a változások szükségességét nem támasztotta 
alá az intézményvezetı, ez elfogadható-e? Van-e még kérdés a szakmai programmal 
kapcsolatban? 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
A szakmai programok tartalmáról jogszabály rendelkezik. 
Besesek Béla képviselı 
A címlapra nincs ráírva, hogy a szanki Alapszolgáltatási Központ. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ráírjuk minden dokumentumra a fejlécet. 
Besesek Béla képviselı 
Miért kell ilyet tartalmaznia, hogy a szolgáltatások megkezdése elıtti elıkészületek? 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
Ez kötelezı tartalmi elem, jogszabály írja elı. 
Besesek Béla képviselı 
Nem lehet egyszerősíteni, rövidíteni ezt, rengeteg olyan dolog van benne, hogy mi az elıírás, 
nem csak azt tartalmazza, ami erre az intézményre vonatkozik. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Intézményvezetı asszony nem mondta el, hogy amikor a megbízott vezetı volt még, akkor a 
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala az összes dokumentumot véleményezte és 
pontokba szedte, hogy melyeken kell változtatni, jogszabályhoz igazítani, melyek a 
hiányosságok. Igazgató asszony ennek megfelelıen dolgozta át ezeket a dokumentumokat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kiegészítve a bácsborsódi Módszertani Intézet által adott szakmai állásfoglalással. Ezek nem 
csökkentik a leírt tartalmat, hanem növelik, de így lesz helytálló a dokumentációnk ellenırzés 
kapcsán. 
Besesek Béla képviselı 
Az intézmény hirdetıtáblája hol van? 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
Valamennyi telephelyen. Ott kell a mőködési engedélyeket is kifüggeszteni.  
Besesek Béla képviselı 
A gyermekjóléti szolgáltatás Jászszentlászló és Móricgát csatlakozásával nem terjed ki ezekre 
a településekre is? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem. 
Besesek Béla képviselı 
A 11. oldalon az a cím, hogy az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzık jogainak 
védelme. Megvan a jogi képviselı elérhetısége. Ebbıl nem tudja, hogy a tanyagondnok 
jogszabályellenesen hogyan utasíthat el valamit, meg van-e arra az elıírás, hogy mi az amit 
fel kell vállalnia és mi az amit nem? A tanyagondnok jogosult a kérelmeket elbírálni, 
visszautasítani vagy fölvállalni? 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
Nem. A tanyagondnok feladatait a személyes gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet 
által szabályozza a képviselı-testület. A tanyagondnok a kérelmeket továbbítja az 
intézményvezetı vagy a polgármester felé. A tanyagondnok nem utasíthat el, hanem rajta 
keresztül történik az elutasítás. 
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Besesek Béla képviselı 
Ez itt nem egyértelmő, ezt a részt át kell dolgozni, át kell fogalmazni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A tanyagondnok feladatait a munkaköri leírása tartalmazza és az SZMSZ. A tanyagondnok 
mint munkavállaló van jelen a rendszerben, az intézményvezetı irányítása alatt mőködik. Ha 
esetleg a tanyagondnok elutasít egy kérelmet, akkor van egy hivatalos jogorvoslati lehetıség, 
errıl szól ez a rész.  
Besesek Béla képviselı 
Az van itt, ha az elutasítás jogszerőtlen volt, ez többször elıfordult, vagy a tanyagondnok 
feladatait vétkesen megszegi, stb. fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi. Ez a jogainak 
védelme? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem az ı jogainak a védelme. 
Besesek Béla képviselı 
De az ı jogainak védelmérıl is szól ez a fejezet. Arról szól ez, hogyan indíthat az 
intézményvezetı fegyelmi eljárást a tanyagondnok ellen. 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
Ez az ellátottak érdekében tett intézményvezetıi intézkedés lehetısége. 
Besesek Béla képviselı 
A jogvédelemhez hogyan kerül oda a fegyelmi eljárás indítása. 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
Akit ı ellátásba vesz, vagy szeretné valaki, hogy ellátásba kerüljön, annak a jogait sérti az 
intézkedés.  
Patkós Zsolt polgármester 
Elfogadható-e úgy, hogy a 3. bekezdésbe kerüljön be az a mondat, hogy a tanyagondnoknak 
kötelessége az intézményvezetı felé a hozzá érkezett igényeket továbbítani. Utána jön az, 
hogy a tanyagondnok felé bejelentett igények elutasítása miatt az igénylı panaszt tehet. 
Vagy jegyzı asszony fogalmazzon meg egy olyan mondatot, ami föloldhatja ezt a problémát. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Itt van benne, hogy az Alapszolgáltatási Központ vezetıje vagy a polgármester vizsgálja felül. 
Hozzájuk eljut a panasz, benne van. 
Besesek Béla képviselı 
Nem errıl van szó.  
Varga Ferencné képviselı 
Úgy lehetne helyretenni, ha a tanyagondnok felé bejelentett igények elutasítása miatt az 
igénylı panaszt tehet az Alapszolgáltatási Központ vezetıje vagy a polgármester felé. 
Innentıl kezdve a közalkalmazotti törvény a többit leszabályozza. A szakmai programnak 
nem biztos, hogy ezt tartalmaznia kell. Nem dolgozta ki ugyanígy a gyermekjólétire, 
családsegítıre sem. A közalkalmazotti törvény vonatkozik rájuk. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Beleírjuk, hogy a közalkalmazotti törvény kimondja, hogyha valaki a kötelezettségeit 
vétkesen megszegi, akkor mi a teendı. 
Azt az egy mondatot benne hagyjuk és utána írjuk, hogy kötelezettségszegés esetén a 
közalkalmazotti törvény rendelkezései az irányadók.  
Patkós Zsolt polgármester 
Azt hagyjuk benne, hogy amennyiben az elutasítás jogos volt, az igénylıt errıl írásban 
tájékoztatni kell. Elfogadható így? 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
Igen. 
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A képviselık egyetértettek. 
Házirenddel kapcsolatban nem volt kérdés, SZMSZ-szel folytatta a képviselı-testület a 
tárgyalást. 
 
Varga Ferencné képviselı 
A 2. oldalon lap alján visszafelé 3. mondatban a szociális szakmai programokhoz nyújtott 
támogatás milyen bevétel és a költségvetésben hol szerepel?  
Akkor mind a három önálló szakmai egységet képez? 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
Igen, vezetık nélkül. 
Varga Ferencné képviselı 
A 12. oldalon az Alapszolgáltatási Központ Idısek Klubjába résznél az a) b) és e) pontokra 
kérdezett rá. Mit jelent az, hogy igény szerint munkavégzés lehetıségének szervezése? 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
Az Idısek Klubja biztosítja az igény szerinti meleg élelmet.  
Szabadidı hasznos eltöltésének feltételei: vannak társasjátékok, kártya, folyóirat, rejtvény, 
tévé, magnó, képességfejlesztı játékok, rendezvények, kézmőves foglalkozások. 
Igény szerinti munkavégzés lehetıségének szervezése: ez benne van a jogszabályban, ha 
esetleg szervezıdne olyan csoport, aki végeznének munkát, találnánk olyan céget, amelyhez 
tudnánk társulni, akkor megvan ennek a lehetısége. 
A 2. oldalon a szociális szakmai programokhoz nyújtott támogatás: ez a szociális törvénynek 
a záró rendelkezései között van felsorolva, hogy az állam mi mindennel támogatja a szociális 
intézményeket, egy ilyen fajta támogatás ez, tulajdonképpen a pályázatokat tartalmazza, azért 
bevételnövelı. 
Varga Ferencné képviselı 
13. oldalon a klub alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások köre mit takar? 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
Például lehet kirándulás, amely önköltségi áron volt, ez a házirendben van, de a házirendet 
nem hoztuk ide, mert arra nem volt szükség. 
Varga Ferencné képviselı 
Az idısek otthonában fel tudjuk-e tölteni a 28 férıhelyet szankiakkal? Ha nem tudjuk 
szankiakkal feltölteni az otthont, akkor mennyi kiegészítést kell, hogy adjon a szanki 
önkormányzat az állami normatívához? Történt-e az elmúlt idıszakban bizalmatlanságból 
fakadó veszteség? 
Turi Mária Alapszolg.Kp.vez. 
Ebben az évben csak szankiak vették igénybe az otthont. Ez volt az elsı év, amikor kizárólag 
szankiakkal sikerült feltölteni az intézményt. Korábban volt rá példa, hogy a vidékiek kerültek 
többségbe. Sajnálatos események történtek az intézményben, ez is hozzájárulhatott ahhoz, 
hogy november 30-ával egy lakó felmondta az intézményi jogviszonyát, más gondoskodási 
formában kívánja a jövıjét megoldani. Van két várakozónk, még nem kívánnak ezzel a 
lehetıséggel élni, mert a család ill. ismerıs vállalja a gondozásukat. Érdeklıdık vannak 
vidékrıl is. Ha nem szankit veszünk fel térítési díj szempontjából a vidéki „úgy kedvezıbb”, 
hogy csak akkor jöhet, ha teljes egészében az intézményi térítési díjat megfizeti. Míg 
szankiaknál van több olyan ellátott is, akinek az önkormányzat teszi hozzá a különbözetet, 
mert nincsen vagyona, ingatlana, hozzátartozója. 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondhatjuk, hogy presztízsveszteséggel nem járt az intézményben lezajló sajnálatos eset. 
Besesek Béla képviselı 
Az anyagban van egy tájékoztatás a tavasztól szeptember 30-ig tartó jogtalan betegszállítás. A 
költségvetési sorokon ennek következtében túllépés keletkezik.  
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Az intézményvezetı-helyettes a Szanki Kisbíróban hirdette meg ezt a szolgáltatást, amely 
Szanki Kisbírónak a felelıs kiadója a polgármester úr, ill. a polgármesteri hivatal volt, és 
ebben hirdette meg a betegszállítást. Hogyan mehetett ez fél évig ilyen formában? A nyár 
folyamán végzett belsı vizsgálat ezt feltárta. Nem súlyos munkáltatói felelısséget vet ez fel? 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha arra utal képviselı úr, hogy a polgármester nem intézkedett megfelelıen, arról tud 
tájékoztatni, hogy nem a polgármester volt a kiadója az újságnak, a polgármesteri hivatal adta 
ki az újságot. Ekkor volt az a képviselıi indítvány, ami meg is történt március 13-án, hogy 
átadta az újságot a hivatal az ÁMK-nak. Megjelent ez a felhívás. Jegyzı asszonytól kért 
tájékoztatást, hogy kinek lehetett és kellett biztosítani a betegszállítást. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az 1/2000-es SzCsM rendelet értelmében a tanyagondnoki szolgáltatás és a nappali ellátás 
végezhet olyan tevékenységet, hogy egészségügyi intézménybe beteget elszállíthat. Ez benne 
van a jogszabályban úgy, hogy a gondozott egészségügyi ellátáshoz segítése. Kalmár 
Sándorné intézményvezetı ezt úgy értelmezte, hogy a házi szociális gondozásban is megteheti 
(5-6 fırıl van szó). Errıl nem tájékoztatott bennünket, a gépjármő menetlevelekbıl kitőnt, 
hogy túl sok kilométert futottak a gépjármővek, ekkor derült ez ki. Jegyzıi utasítást adott arra 
vonatkozóan, hogy melyik gépkocsira mennyi lehet a havi kilométeróra. Idı közben visszajött 
az intézményvezetı, és több házi gondozott azzal kereste meg, hogy vidékre kellene vinni 
ıket. Azt tanácsolta, hogy konzultáljon a háziorvosokkal, esetleg mentıt lehet hívni, mert ezt 
az önkormányzat nem tudja fölvállalni, hogy betegeket szállítson vidékre. Ennek az lett az 
eredménye, hogy a tanyagondnoki szolgálat kivételével a többi autó be tudta tartani a 
megszabott kilométerét és házi gondozott az utóbbi idıben nem is kereste meg az 
intézményvezetıt ilyen igénnyel. 
Patkós Zsolt polgármester 
Amikor ez nekünk hivatalosan a tudomásunkra jutott, intézkedtünk. A jogszabályokat 
betartjuk, aki arra nem jogosult, nem tudjuk elszállítani az önkormányzat gépjármővével. 
Besesek Béla képviselı 
A megbízott intézményvezetı betegszállításra vonatkozó hirdetése nem felelt meg a 
jogszabálynak és nem is volt rá költségvetési fedezet. 
Zaka László képviselı 
Ez elsısorban a megbízott intézményvezetınek a felelıssége. Az intézményvezetı saját 
hatáskörében nem létezı feladatot látott el, ezt észrevették, a belsı ellenırzésnek ez a 
feladata. Addig saját hatáskörében, a vezetıjét nem tájékoztatva vállalt föl olyan 
kötelezettséget, amely az intézmény feladatkörébe nem tartozott. Tehát az intézmény vezetıje 
felelıs elsısorban érte.  
Patkós Zsolt polgármester 
Amikor tudomást szereztünk errıl a dologról, egybıl vizsgálatot kezdeményeztünk.  
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Elég hosszú folyamat volt, mire fel tudtuk tárni ezt a hibát, mert a menetleveleken csak 
betegszállítás szerepelt, ami nem tartalmazta, hogy kiket, milyen betegeket szállítottak a 
gépjármővek. Az intézményvezetı erre vonatkozóan pontos információt nem adott. Ezért 
jegyzı asszonnyal történt megbeszélés alapján a menetlevelekhez kapcsolódóan utas listát 
vezettünk be, amelyen megköveteltük a szállított személy aláírásával egyidejőleg a pontos 
nevének a feltüntetését. Ekkor döbbentünk rá, hogy a szállított betegek közül többen házi 
gondozottak, amelyre a vonatkozott szabályok és a normatíva igénylés szabályai szerint mivel 
nem lakókörnyezetben történı ellátásnak tekinthetı, nem igényelhetı normatíva. A belsı 
vizsgálat tartalmát ismertettük valamennyi nappali ellátásban dolgozóval munkaértekezlet 
formájában. Jegyzıi utasítás szabályozta le a kilométerkeretet, az utas lista vezetését. 
Rendszeresen felügyeljük a gépjármőveket. A probléma rendezıdött. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
Polgármester szavazásra tette fel az alapító okiratot az elıterjesztés szerint. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
125/2007.(XII.04.) ÖH. 
İszirózsa Otthon Szociális és Egészségügyi Intézmény 
Alapító Okiratának módosításáról, a korábbi módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az Államháztartásról szóló (Áht.) 1992. 
évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése, és a 89. § (1) bekezdése alapján – az İszirózsa 
Otthon Szociális és Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratáról szóló 15/1997.(IV.10.) ÖH. 
sz. határozatát az alábbi módosításaival együtt – 79/1997.(XI.27.), 42/1999.(V.20.), 
48/1999.(VI.29.), 75/1999.(X.21.), 83/2003.(XII.03.), 23/2005.(II.23.), 77/2005.(VII.27.), 
109/2005.(XI.30.), 3/2006.(I.31.) és a 28/2006.(III.29.) ÖH. számú határozat – 2007. 
december 1. napi hatállyal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.  Az intézmény neve: Alapszolgáltatási Központ 
 
2.  Székhelye: Szank, Kossuth u. 18. 

Az idısek klubja és az idısek otthona szolgáltatás nyújtásának telephelye a székhelytıl 
különbözı: 

 idısek klubja: 30 férıhellyel Szank, Rákóczi u. 25. 

 idısek otthona: 28 férıhellyel Szank, Jókai u. 2. 

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgáltatás szolgálatok helyisége címe: 
Szank, Rákóczi u. 25.  
 
3.  Illetékességi területe:  Szank község közigazgatási területe, kivéve  

- İszirózsa Idısek Otthona szakosított ellátás, mely szolgáltatásra: szabad kapacitás 
esetén: elsısorban Kiskunmajsa kistérség területe, további szabad kapacitás esetén: 
egyéb terület 

- Gyermekjóléti Szolgálat: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepüléseinek 
közigazgatási területe (Szank, Kiskunmajsa, Csólyospálos, Kömpöc)   

 

4.  Mőködési kör: gyermekjóléti alapellátás  

                               felnıttek szociális ellátása 

 

5.   Alapító szerv: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 

 

6.   Felügyeleti szerv: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
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7.   Az intézmény jogállása: 

• A gazdálkodás megszervezésének módja szerint: részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv. 

• A költségvetési elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint: rész jogkörrel 
rendelkezı. 

A 7. pont szerinti részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkezı intézmény 
pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, a munkamegosztás és 
felelısségvállalás rendjét a Polgármesteri Hivatal és az Alapszolgáltatási Központ között az 1 
sz. melléklet tartalmazza. 

 

8. A vezetı kinevezésének rendje: a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 
 és az 1/2000.(I.07.) SzCsM rendelet alapján. 

9. Az Alapszolgáltatási Központ tevékenységi köre: 

a. szociális alapellátási körben: tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás (idısek klubja) 

b. gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülıi ellátás,  
c. szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézményként: idısek otthona 

 

10. Az Alapszolgáltatási Központ:  

a) a családsegítés feladatait 1 önálló családgondozóval, 

b) a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 5 családgondozó foglalkoztatásával, 

c) a helyettes szülıi ellátást 2 fı önálló helyettes szülı útján biztosítja 

d) a tanyagondnoki szolgáltatást 1 önálló gondozóval mőködteti. 

 

11. Vállalkozói tevékenységet az intézmény nem végez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

1. sz. melléklet 
.217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 14. § (5)-(6) bekezdés alapján 

 
Az Alapszolgáltatási Központ államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) 
Kormány rendelet 17. § (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el, melyek az alábbiak.    
Tervezés: A költségvetési tervezés munkaszakaszai a költségvetési irányelvek 
meghatározása, a költségvetési koncepció elkészítése, költségvetési rendelettervezet 
elkészítése, a költségvetési rendelet kiemelt elıirányzatainak lebontása a végrehajtásért 
felelıs önkormányzati szervekre, személyekre. A költségvetési tervezés 217/1998. Korm 
rend. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai feladatait az Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetıje által szolgáltatott információk alapján a Polgármesteri Hivatal 
gazdálkodási csoportja végzi.  
Elıirányzat felhasználás: Az Alapszolgáltatási Központ bevételi és kiadási elıirányzatait a 
Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza. Az elıirányzatok felett más önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal rendelkezik. Az Alapszolgáltatási 
Központ intézményvezetıje a költségvetés kiemelt elıirányzatait önállóan nem módosíthatja, 
a kiemelt elıirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthat végre. Ha a költségvetési évben a 
kiemelt elıirányzatok közötti vagy kiemelt elıirányzaton belüli átcsoportosítás válik 
szükségessé, az Alapszolgáltatási Központ vezetıje köteles azt a polgármesternek bejelenteni.   
Elıirányzat-módosítás: Az Alapszolgáltatási Központ elıirányzatainak változtatását a 
polgármester kezdeményezi az intézményvezetı egyetértésével a képviselı-testületnél. Az 
elıirányzat módosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetési rendelet módosításába beépülve 
kerül a Képviselı-testület elé elıterjesztésre. 
Üzemeltetés, fenntartás, mőködtetés, karbantartási munkálatok: Az Alapszolgáltatási 
Központ intézményvezetıjének feladata. A karbantartási munkák, üzemeltetés, fenntartás 
mőködtetés felmerülı kiadásairól az intézményvezetı az éves költségvetésben jóváhagyott 
kiadásai elıirányzatok összegéig rendelkezhet.  
Beruházás, felújítás, vagyon használat, hasznosítás: A beruházások célját a Képviselı-
testület határozza meg. A megvalósításhoz szükséges bevételi és kiadási elıirányzat az 
önkormányzat éves költségvetési rendeletében szerepel feladatonként. 
Az önkormányzat Képviselı-testülete határozza meg évente a felújításokat. A költségvetési 
rendelet felújítási célonként tartalmazza a költségvetési évben tervezett felújítások 
elıirányzatát. A beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri 
Hivatal végzi. A vagyon használata során az Alapszolgáltatási Központ vezetıjének 
biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló vagyon hatékonyan, célirányosan, a legjobb 
minıségben szolgálja a közszolgáltatások ellátását. Az önkormányzat a  vagyonrendeletében 
szabályozza a hasznosítás, értékesítés feltételei szabályait. A vagyon használattal, 
hasznosítással kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. 
Munkaerı-gazdálkodás: Az Alapszolgáltatási Központ éves létszám elıirányzata az 
önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. A létszám-elıirányzat 
magában foglalja a személyi juttatások elıirányzatából foglalkoztatható és a feladatok 
ellátásához a felügyeleti szerv által, illetve jogszabályok alapján a költségvetés tervezésekor 
meghatározott létszámkeretet. A munkaerı-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a 
Polgármesteri Hivatal látja el az intézményvezetı egyetértésével. 
Készpénzkezelés: Az Alapszolgáltatási Központ házipénztárának vezetése a Polgármesteri 
Hivatalban történik. A házipénztár kezelését a jegyzı által megbízott köztisztviselı végzi. Az 
intézmény készpénz kezelésének szabályzata a Polgármesteri Hivatal pénzkezelési 
szabályzatának része. A készpénzes vásárlásokat az Alapszolgáltatási Központ gazdálkodási  
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feladatokkal megbízott közalkalmazottja, a házi szociális gondozó, a tanyagondnok 
bonyolítja. Vásárlás céljára elıleg kiadása a gazdálkodási feladatokkal megbízott 
közalkalmazott, a házi szociálisgondozó és a tanyagondnok részére lehetséges. Esetenként 
adható vásárlási elıleg az intézményvezetı által kijelölt dolgozók részére. A vásárlási 
elılegek elszámolásának rendjét a polgármesteri hivatal pénzkezelésre vonatkozó szabályzata 
tartalmazza.  
 Térítési díjak beszedésének módjai: 
Az intézményvezetı által szolgáltatott adatok alapján a Polgármesteri Hivatal készíti el a 
szociális étkeztetésrıl és a házi segítségnyújtásról a számlákat az ellátottak nevére. Az 
intézményvezetı tárgyhónapot követı 6. napig, ha munkaszüneti napra esik, akkor az azt 
követı elsı munkanapon szolgáltat adatot a számlák elkészítéséhez. 
A polgármesteri hivatal az adatszolgáltatástól számított 3 munkanapon belül készíti el a 
számlákat. A számlát elkészülése napján az intézményvezetı kiadja a pénz összeszedést 
végzı dolgozók részére. A szociális étkeztetés és házi gondozás térítési díjait a házi szociális 
gondozó és a tanyagondnok számla ellenében tárgyhót követı hónap 15. napjáig szedik be az 
ellátottaktól.  
 Az intézmény dolgozói a beszedett készpénzt naponta befizetik az intézmény 
bankszámlájára. 
 
- A bentlakásos otthon térítési díjai: 

a, Az intézményvezetı által szolgáltatott adatok alapján a Polgármesteri Hivatal készíti el a 
térítési díjakról a számlákat a lakók nevére. Az intézményvezetı tárgyhónapot követı 6. 
napig, ha munkaszüneti napra esik, akkor az azt követı munkanapon szolgáltat adatot a 
Polgármesteri Hivatal részére a számlák elkészítéséhez. 

A polgármesteri hivatal tárgyhónapot követı 8. napig készíti el a számlákat a lakók részére.  
 A számlák átadásáról a lakók részére az intézményvezetı gondoskodik, a tárgyhót követı 

hónap 10. napjáig.  
A fizetésre kötelezett lakók esetén nevükre szóló lakossági folyószámlájukról történik a 

térítési díjak megfizetése, a tárgyhót követı hónap 15. napjáig. 
 
b, A hozzátartozók által fizetendı személyi- és intézményi térítési díj különbözet 

megfizetése átutalással vagy postai csekken az intézmény bankszámlájára történik 
tárgyhót követı hónap 15. napjáig. A számlák elkészítését a polgármesteri hivatal végzi 
az intézményvezetı által közölt adatok alapján. Az intézményvezetı tárgyhónapot követı 
6. napig, ha munkaszüneti napra esik, akkor az azt követı elsı munkanap szolgáltat 
adatot a Polgármesteri Hivatal részére a számlák elkészítéséhez. A polgármesteri hivatal 
tárgyhónapot követı 8. napig készíti el a számlákat a lakók részére. 

 A számlák megküldésérıl a hozzátartozók részére tárgyhót követı hónap 10. napjáig az 
intézményvezetı gondoskodik.  

Pénzellátás: Az intézmény finanszírozására külön pénzforgalmi bankszámla szolgál. A 
bankszámla felett a polgármester, a jegyzı és a jegyzı által megbízott gazdálkodásért felelıs 
köztisztviselı rendelkezhet. A Polgármesteri Hivatal finanszírozási terv szerint teljesít 
átutalást az Alapszolgáltatási Központ pénzforgalmi bankszámlájára. Az intézmény részére 
érkezı átutalásos kifizetési számlákat az intézményvezetıje vagy az általa megbízott dolgozó 
átadja a számla kézhezvételétıl számított 2 munkanapon belül a polgármesteri hivatal 
gazdálkodásért felelıs köztisztviselıje részére, aki gondoskodik a számla határidıben való 
kiegyenlítésérıl. 
Kötelezettségvállalás: az Alapszolgáltatási Központ vezetıje jogosult, az éves 
költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása 
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esetén a polgármester jogosult kötelezettségvállalásra, az Alapszolgáltatási Központra 
vonatkozóan. 
Utalványozás: az Alapszolgáltatási Központ vezetıje jogosult, a költségvetésben jóváhagyott 
elıirányzatok összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása esetén a polgármester jogosult 
utalványozásra, az Alapszolgáltatási Központra vonatkozóan. 
Szakmai teljesítésigazolás: az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetıje jogosult, 
akadályoztatása esetén a polgármester jogosult a szakmai teljesítés igazolására az intézmény 
tekintetében. 
Ellenjegyzés: a jegyzı feladata, akadályoztatása esetén a polgármesteri hivatal gazdálkodás 
szabályszerőségéért felelıs köztisztviselıje az ellenjegyzésre jogosult. 
Érvényesítés: a Polgármesteri Hivatal- Ügyrendben megbízott – gazdálkodásért felelıs 
köztisztviselıje végzi. Akadályoztatása esetén a Polgármesteri Hivatal megfelelı képesítéssel 
rendelkezı köztisztviselıje végzi. 
Könyvvezetés: a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportja végzi. Az Alapszolgáltatási 
Központ számviteli rendje, részét képezi a Polgármesteri Hivatal számviteli rendjének.  
Analitikus nyilvántartás: A térítési díjak, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idısek 
klubja, idısek otthona, gyermekjóléti, családsegítı és tanyagondnoki szolgálat szükséges 
analitikus nyilvántartásainak vezetése az intézményben történik, az intézményvezetı által 
megbízott, közalkalmazottak végzik. Az intézményvezetı vagy az általa megbízott dolgozók 
szükség szerint és teljes körően nyújtanak információt a Polgármesteri Hivatal részére az 
analitikus nyilvántartások adatairól. Az állami támogatások és normatívák elıirányzat 
lemondását és pótigénylését alátámasztó analitikus nyilvántartásokat minden év április 15.-ig, 
július 15-ig és október 5-ig, tárgyévet követı január 31-ig az intézményvezetı átadja a 
polgármesteri hivatal gazdálkodásért felelıs köztisztviselıje részére. Az intézményvezetı a 
nyilvántartásokat szakmai jellegő ellenırzés és aláírás után adja át a polgármesteri hivatal 
részére. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportja az analitikus nyilvántartásokat az 
állami támogatások és normatívákat alátámasztó mutató számok, ellátotti számok tekintetében 
ellenırzi, kiszámolja az állami támogatásokat és normatívákat megalapozó mutatószámokat, 
ellátotti számokat, majd az intézményvezetıvel egyezteti.       
Az Alapszolgáltatási Központ valamennyi készletének (gyógyszerek, élelmiszerek, egyéb 
készletek, fogyóeszközök) megrendelését, nyilvántartását, analitikus könyvelését az 
intézményben végzik. A készletgazdálkodással kapcsolatos feladatokat az intézményvezetı 
által megbízott gazdálkodási feladatokat ellátó közalkalmazott végzi. A tárgyi eszközök és kis 
értékő eszközök nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalban történik. A leltározással 
kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el, az intézményvezetı és a gazdálkodási 
feladatokkal megbízott közalkalmazott közremőködésével és adatszolgáltatásával. 
 
Információáramlás, szolgáltatás: Az intézményvezetı a gazdálkodást és pénzügyeket 
érintıen, a Polgármesteri Hivatal vezetıje által megbízott gazdálkodási ügyekért felelıs 
köztisztviselıvel áll napi munka kapcsolatban. Az intézmény dolgozói szükség szerint állnak 
kapcsolatban a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportjával. Tárgyhónapot követı hónap 
utolsó napjáig az intézményvezetı vagy az általa megbízott gazdálkodási feladatokat ellátó 
közalkalmazott és Idısek Klub vezetıje egyeztetik valamennyi térítési díj befizetését a 
polgármesteri hivatal gazdálkodásért felelıs köztisztviselıjével.  

Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezetı 15 napos határidı 
megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj 
befizetésére. Ha a határidı eredménytelenül telt el, az intézmény vezetıje a kötelezett nevét, 
lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 
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A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetıje negyedévenként tájékoztatja a 
Polgármesteri Hivatalt a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése 
érdekében. 

A fenntartó az intézményvezetı tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a 
behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény, illetve az adózás rendjérıl szóló 1990. évi XCI. törvény szabályainak 
alkalmazásával. 

A személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézmény vezetıje 
nyilvántartja és az ellátott halála esetén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzınek bejelenti. 

Az intézmény a Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló gépjármőveket üzemeltet. A 
gépjármővek üzemeltetésének rendjét a Polgármesteri Hivatal gépjármő üzemeltetési 
szabályzata és jegyzıi utasítás tartalmazza. A menetleveleket a gépjármővet üzemeltetık 
vezetik, a szállított valamennyi személyrıl utas lista csatolásával. Az üzemanyag költségek 
elszámolását a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportja végzi. 
A gépjármővezetık minden üzemanyag tankolásról Alapszolgáltatási Központ nevére és 
címére kiállított számlát kell, hogy leadjanak az üzemanyagköltség elszámolást végzı részére. 
A gépjármővezetık kötelesek minden hónap utolsó munkanapján a gépjármőveket teli 
üzemanyagtankkal leállítani. A polgármester által megbízott gépjármővet használók a 
menetleveleket intézményvezetı által aláírva és utas listákra kiterjedıen is leellenırizve, 
tárgyhónapot követı 2. napon, ha munkaszüneti napra esik, akkor az azt követı elsı 
munkanapon leadják a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportjánál. Az intézményvezetı 
akadályoztatása esetén a menetleveleket a polgármester igazolja le. Az üzemanyag 
költségtérítés tárgyhónapot követı 5.-ig kerül kifizetésre a gépjármővet üzemeltetık részére 
az Alapszolgáltatási Központ házipénztárából.        
A szakmai együttmőködés a fenntartó által jóváhagyott intézményi szervezeti és mőködési 
szabályzatban és szakmai programban került részletes szabályozásra.  
Beszámolási kötelezettség: Az Alapszolgáltatási Központ beszámolója a részben önálló 
költségvetési szervekre vonatkozó szabályozás szerint része a Polgármesteri Hivatal 
beszámolójának. A beszámolás félévente és évente történik. A Képviselı-testület elé kell 
terjeszteni a féléves beszámolót és a három negyedéves helyzetrıl szóló tájékoztatót a 
következı évi koncepcióhoz kapcsolódva. Az éves zárszámadásról a képviselı-testület 
zárszámadási rendelet fogad el.  
FEUVE kötelezettség: a FEUVE az intézményen belül az elsı szintő ellenırzést jelenti, 
melynek mőködtetése a jegyzı felelısségi körébe tartozik. A jegyzı és az intézményvezetı 
együttesen felelıs azért, hogy az intézményen belül olyan szabályozást alakítson ki és olyan 
folyamatokat mőködtessen, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználását. Ezek a feladatok magukban foglalják: 

- pénzügyi döntések dokumentumainak elıkészítését (kötelezettségvállalások, 
szerzıdések, kifizetések, szabálytalanul kifizetett összegek visszafizetése) 

- az elızetes pénzügyi kontrollt (a pénzügyi döntések szabályossági és törvényességi 
szempontból történı jóváhagyása) 

- a gazdasági események könyvelését (megfelelı könyvvezetés, és beszámolás) 
Az Alapszolgáltatási Központra a Polgármesteri Hivatal FEUVE kézikönyvébe foglaltak 
vonatkoznak.    
A Képviselı-testület évente november 15-ig elfogadja a belsı ellenırzési tervet, melyben a 
Polgármesteri Hivatal ellenırzései között szerepel az intézmény ellenırzése. A 
zárszámadással együtt a jegyzı évente beszámol a Képviselı-testületnek az intézmény belsı 
ellenırzésérıl.  
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Polgármester szavazásra tette fel az Alapszolgáltatási Központ alapdokumentumainak 
módosítását elıterjesztés szerint az elhangzott módosításokkal együtt. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
126/2007.(XII.04.) ÖH. 
Alapszolgáltatási Központ dokumentumainak jóváhagyásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján – az 
Alapszolgáltatási Központ dokumentumait az alábbiak szerint hagyta jóvá: 
• A 116/2006.(XI.28.) ÖH. sz. határozattal módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzatot 

az elıterjesztés szerinti módosításokkal jóváhagyja. 
• Az 5/2006.(I.31.) ÖH. sz. határozattal elfogadott Szakmai Programot hatályon kívül 

helyezi és az elıterjesztés szerinti Szakmai Programot jóváhagyja. 
• Az idısek otthona házirendet és ellátottjával kötendı megállapodást az elıterjesztés 

szerinti módosításokkal jóváhagyja. 
• Az idısek klubja ellátottjával kötendı megállapodást az elıterjesztés szerinti 

módosításokkal jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Turi Mária intézményvezetı 
 
Szünet. 
 
 
 
NAPIREND 
 
9. Elıterjesztés ……/2007.(…..) rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó szociális  
    ellátásokról szóló 2/2006.(I.31.) rendelet módosítására 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nem kívánta kiegészíteni az írásos elıterjesztést. 
 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet-módosítást, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta. 
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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
24/2007.(…..) rendelete 

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

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

1. § 
A R. 10. § (2)-(3) bekezdése hatályát veszti. 

2. § 
Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
NAPIREND 
10. Elıterjesztés …./2007.(….) rendeletre a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.)ÖR.sz.  
      rendelet módosításáról 
     Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az elıterjesztésben részletesen indokolta a rendelet-módosítás szükségességét, törvényi 
rendelkezésen alapul. A Pénzügyi Bizottság ülésén kérdésként merült föl, hogyan érinti ez az 
iparőzési adó fizetıket. Kb. 135 fıt érint, ebbıl aki 50 %-os adómentességet élvezett 80 fı 
volt. Ez a rendelet-módosítás a 2008. évi költségvetésben kb. 3 millió forint többletbevételt 
jelent. 
Besesek Béla PB elnök 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a rendeletmódosítást, mivel uniós elıírás, mást 
nem tehetünk, elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
25/2007.(…….) rendelete 

a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.) ÖR. sz.  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2001. évi L. törvény 79. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
iparőzési adóról szóló többször módosított 8/1991.(XII.31.) ÖR. számú önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
A R. 8. §-a hatályát veszti. 

2. § 
A R. 9. §-a 8 §-ra, a 10 §-a 9 §-ra módosul. 

3. §  
Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
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NAPIREND 
11. Elıterjesztés ÁMK alapító okirat módosítására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselık az elıterjesztést megkapták. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
127/2007.(XII.04.) ÖH. 
ÁMK Alapító Okiratának módosításáról, a korábbi módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról 

H A T Á R O Z A T 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény  37. § (5) bekezdése, 102. § (2) bekezdése valamint az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése alapján az Általános Mővelıdési Központ Alapító 
Okiratát módosítja, és a következık szerint hagyja jóvá: 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T 

1. Költségvetési szerv neve:  Általános Mővelıdési Központ 
2. Költségvetési szerv székhelye:  6131 Szank, Béke u. 73. 
3. Az intézmény alapító szerve: 

Szank Községi Tanács,  alapító okirat: 8/1982. (VII.30.) th. 
6131 Szank, Béke u. 33.   felülvizsgálás: 45/1992. (VI.24.)ÖH 

4. Az intézmény fenntartója:  Szank Község Önkormányzata 
5. A fenntartó székhelye:   6131 Szank, Béke u. 33. 
6. Az intézmény felügyeleti szerve: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 6131 Szank, Béke u. 33. 
7. Intézmény típusa:  Többcélú intézmény: Általános Mővelıdési Központ 
8. Szakmai tekintetben önálló intézményegységek, tagintézmények, telephelyek: 
 8.1.Gy. Szabó Béla Általános Iskola 
 6131 Szank, Béke u. 73. 
 - évfolyamok száma: 8 
 - osztályok száma: 16 
 - felvehetı maximális tanulói létszám:     300  fı    3             
 - napközis csoportok száma: 5, felvehetı tanulói létszám:    138  fı (egység)   3 

 8.2. Napköziotthonos Óvoda 
 6131 Szank, Béke u. 27. 
 - csoportok szám: 4 
 - felvehetı maximális gyermek létszám: 100 fı 
 8.3. Közmővelıdési Központ 
 - Vörösmarty Mihály Mővelıdési Ház 
 6131 Szank, Rákóczi u. 22. 
      8.4. Közösségi Ház 6 

             - Könyvtár 
                6131 Szank, Béke u. 40/A. 
             - Gy. Szabó Béla Képtár 

                6131 Szank, Béke u. 40/A. 
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9. Állami feladatként ellátandó alaptevékenység: 
 9.1. Az óvodai és általános iskolai nevelés, oktatás feladatainak az ellátása. 
      9.2. Felzárkóztató oktatás (fejlesztı pedagógiai szolgáltatás1), integrált nevelés-oktatás2. 

 9.3. A gyermekek tanórán kívüli foglalkozásainak megszervezése. 
9.4. A gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı intézményi étkeztetés biztosítása az  
óvodásoknak és az általános iskola tanulóinak, az önkormányzati intézmények dolgozói 
részére munkahelyi étkeztetés, szociális étkeztetés, vendéglátás biztosítása 
(engedélyszám: 1413-8/2006.  max: 450 fı részére) 5 

 9.5. Kulturális, mővészeti, közmővelıdési feladatok ellátása. 
 9.6. A nyilvános könyvtár iskolai könyvtári feladatokat is ellát. 4 
10. Egyéb tevékenység 
 Kiadói tevékenység (közmővelıdési, közszolgálati és közéleti információs kiadvány) 7 

11. Az intézmény gazdálkodási jogköre: 
 - gazdálkodás megszervezésének módja szerint: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 - elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkezı  
 költségvetési szerv 
 - vállalkozási tevékenységet nem folytat 
12. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: 

A költségvetési szerv vezetıje az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Szank Községi 
Önkormányzat 11/1993. (XII.31.) ÖR. számú rendelete és az éves költségvetési 
rendeletekben meghatározottak szerint köteles eljárni. 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 13.1. Az ingatlanok korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak. 
 - iskolaépület, tornacsarnok  6131 Szank, Béke u. 73. 
 - óvodaépület    6131 Szank, Béke u. 27. 
 - közösségi ház épülete  6131 Szank, Béke u. 40/a. 
 - mővelıdési ház épülete  6131 Szank, Rákóczi u. 22. 
 - iskolai gyakorlókert  6131 Szank, Arany János u. 70. 
 13.2. Intézményi mőködéshez kapcsolódó forgalomképes vagyontárgyak: 

- számítástechnikai és ügyviteli eszközök 
- gépek, berendezések, felszerelések 
- oktatástechnikai eszközök és felszerelések 

 13.3. Gy. Szabó Béla Képtárban elhelyezett és nyilvántartott hagyaték csak 
 kölcsönözhetı, korlátozottan forgalomképes vagyontárgy. 
14. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
Jogszabályban elıírt módon, pályázattal, határozott idıre szóló kinevezéssel. 
 
 
1 106/2000. (IX.27.) ÖH számú határozat alapján módosítva 
2 55/2002.  (IX. 25.) ÖH számú határozat alapján módosítva 
3  127/2007.(XII.04.) ÖH számú határozat alapján módosítva 
4 2/2006.(I.31.) ÖH számú határozat alapján módosítva 
5 79/2006.(VIII.23.) ÖH számú határozat alapján módosítva 
6 114/2006.(XI.28.) ÖH számú határozat alapján módosítva 
7 36/2007.(III.13.) ÖH számú határozat alapján módosítva 
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NAPIREND 
12. Elıterjesztés szilárdhulladék kezeléssel és szállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás  
      lefolytatására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Megépült Kiskunhalason a szilárd hulladéklerakó, a próbaüzemen túl van. Amikor 
elhatározták a konzorciumban résztvevık, hogy létrehoznak egy részvénytársaságot, akkor az 
volt a cél, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatási feladatot majd el tudja látni. Több esetben 
került a képviselı-testület elé a kérdés, hogyan módosuljon a Zrt. Amikor az irányító hatóság 
úgy döntött, hogy a közbeszerzés nem elkerülhetı, csak abban esetben, ha az Rt-nek csak az 
önkormányzatok a tulajdonosai, átalakítottuk ennek megfelelıen Rt-t. A következı 
információ az volt, hogy nem kerülheti el a közbeszerzést a Zrt. csak akkor, ha egyszemélyes 
részvénytársasággá alakul, viszont egyszemélyes részvénytársaságot most már nem jegyez be 
a Cégbíróság. Ezzel lezárult a kör. Nem tudja a konzorcium elkerülni a közbeszerzési eljárás 
kiírását. Erre vonatkozóan van egy elıterjesztés a képviselı-testület elıtt. December 18-án 
konzorciumi megbeszélés lesz ugyanebben a témában.  
Következı év februárjától kezdve a Zrt-nek fizetnie kell azokat a hiteleket, amelyet fölvett. 
Azt tervezték, akik létrehozták a konzorciumot és a Zrt-t, hogy elıbb tud beindulni ez a 
közszolgáltatási feladat, tehát már egy termelı részvénytársaság tudja majd törleszteni a 
hiteleket. Akkor van nagy gondunk, ha a közbeszerzésnek nem a Zrt. a nyertese. Ez a Zrt. 
vállalta magára az önkormányzatok nevében az önrész biztosítását. Javasolja a határozat-
tervezet elfogadását. A határozat-tervezet egyben tartalmazza annak a határozatnak a 
visszavonását is, amelyben a Zrt-t jelöltük meg a közszolgáltatások végzésére. 
Mucsi László képviselı 
Amikor a konzorciumot létrehoztuk, akkor zárt körrıl volt szó, amelyben végigcsináljuk az 
egészet a szemétszállításig, ez volt a kiindulási pont. Ennek a mostani gazdasági törvények az 
akadálya, vagy más belsı folyamat miatt akadt meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyértelmően a közbeszerzési törvény változása okozott problémákat. 
Zaka László képviselı 
A feladatellátás A-Z-ig, győjtés, tárolás, feldolgozás még most sem szenved csorbát. A 
közbeszerzés tárgya még mindig ez, a komplex hulladékgazdálkodás elvégzése. Erre 
szervezıdött a konzorcium. Ott van a gond, hogy ki hajtja végre. Volt egy elgondolás erre, 
menet közben az irányító hatóság, a törvények folyamatosan változtak. Még mindig a három 
üzemeltetési hely, Felgyı, Vaskút, Kiskunhalas együtt van. Törvényi keretek között nem lehet 
kikerülni a közbeszerzési eljárást, ki kell írni, és a nyertes lesz a szolgáltató. Nemzetközi 
tendert kell kiírni, mert uniós pályázatról van szó, ezt szerettük volna elkerülni. Az a 
probléma, hogy azt a megállapodást lehet-e még tartani, hogy mind a 82 település azonos 
szolgáltatási árat fizet. A konzorcium ennek a feladatnak a létrehozására jött létre, mert ezt 
önállóan nem tudták volna a települések végrehajtani. Ugyanaz a helyzet, mint a központi 
orvosi ügyeletnél. 
Mucsi László képviselı 
Erre készültünk, megvannak a mőszaki eszközök, nem biztos, hogy végezhetjük a munkát, 
kockáztatva teljes megegyezést az egységes díjra vonatkozóan. Ez igazságtalan. Nem biztos, 
hogy a helyi érdekeket fogják képviselni, az jön, aki jobbat ígér. 
Patkós Zsolt polgármester 
Konzorcium az ajánlatkérı, a döntés az övé. Pártatlan eljárást kell tartani, ettıl tarthatunk. 
Március végére várható a közbeszerzés vége, attól indulhat ez a projekt. 
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Besesek Béla képviselı 
Van egy konzorcium, beszerezték a gépeket, és nem azzal szállíthatunk, jön más, aki szállít. 
 
Zaka László képviselı 
A Zrt. él, pályáz, minden további kérdésre az a válasz, ha a Zrt. nyer, akkor minden a rendjén 
halad. A kérdésekre csak a tender lefuttatása után lehet választ adni. 
 
Besesek Béla képviselı 
A tendernek nem kis költsége van, végül is szükségtelen, mert mindenki azt szeretné, ha a Zrt. 
nyerne. 
 
Zaka László képviselı 
Ez az egész nem szükségtelen, mert a feladatellátás is kötelezı, a közbeszerzés is kötelezı, 
csak jelen pillanatban nem biztonsággal halad azon az úton amit megterveztünk. 
 
Besesek Béla képviselı 
Többletköltséggel jár, amit nekünk kell viselni végül. Reméli, hogy a Zrt. vezetése tud olyan 
ajánlatot adni, hogy ı nyerje a versenyt. A közbeszerzési eljárásnál lehet feltételeket szabni, 
például azt, hogy minden településrıl azonos áron szállítsa el a hulladékot. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ebben jártas emberek fogják megírni és kiírni a pályázatot.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozták: 
 
128/2007.(XII.04.) ÖH. 
Homokhátsági Regionális Zrt. kijelölése közszolgáltató feladatainak ellátására  
tárgyú határozat visszavonásáról és közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági projekttel 
kapcsolatos döntések” tárgyú elıterjesztést és következı határozatot hozza. 
 
A Képviselı-testület visszavonja a (kijelöléssel kapcsolatos) 71/2007.(VII.02.) ÖH. sz. 
határozatát. 
 
A Képviselı-testület, mint a Homokhátsági projektben résztvevı tagönkormányzat, a projekt 
megvalósításával létrejövı vagyon vagyonkezelı és szilárdhulladék kezelési és szállítási 
közszolgáltató szervezetének közbeszerzési eljárásban történı kiválasztását elhatározza.  
A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a gesztort bízza meg.  
 
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal, hogy a nyertes pályázóval a vagyonkezelési és a 
települési szilárdhulladék kezelési és szállítási közszolgáltatási szerzıdést megköti.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester   
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NAPIREND 
13. Elıterjesztés járdafelújításokra 
      Elıadó:  Mucsi László TMB elnök 
     (TMB határozatok a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Mucsi László TMB elnök 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság járdaszemlét tartott a faluban. Közben 
négy lakossági kérelem érkezett a bizottsághoz, amit átvizsgáltunk. Csoportokba soroltuk a 
gyenge állapotú járdákat, ez alapján készítettünk besorolást, amely nagyon komoly pénzügyi 
vonzattal rendelkezik.  
Ajánlást tudunk tenni a képviselı-testület felé, hogy a község járdáinak felújítását terv szerint 
a valós állapot szerint tegye meg. Ez fölülbírálja az egyéni igényeket. Volt az utca közepén 
járda felújítási kérelem, de az egész utcának fel kell újítani a járdáját. Annyira változatos 
megoldások vannak, hogy egy járda rekonstrukciónál konszolidáltabb helyzetet kell 
létrehozni. Van kapubejáró kiugró betonból, utána süllyed járda kockakıbıl stb. Nagyon sok 
befelé lejt, a 30 éves elhasználódás, esetleg nem megfelelı alapkészítés, az idıjárási 
viszonyok miatt, az új építések során a jármővek által okozott sérülés nagyon sok volt, fıleg 
az öntött beton járdáknál dilettációs probléma. Ez az egyik hátulütıje annak, amikor lakossági 
munkafelajánlással kalákában készült a járdaépítés, van ahol a szakszerőtlen betonozás miatt 
felfagyott a fölsı réteg és megindult a romlás. Néha nagy szélben csinálták, „kifújta a 
cementet a betonból a szél” és nem került megfelelı mennyiség bele. 
Ajánlásként kaptuk szakmai körökbıl, ott ahol járdafelújítás történik, próbáljunk meg 
ragaszkodni a fölszedhetı és újra lerakható kockaköves járdákhoz, nem az öntött betonhoz, 
környezetvédelmi okokra hivatkozva. Lebetonozott járdánál a talaj meghal, elzárjuk az 
oxigéntıl, nem kap csapadékot, tönkretesszük a környezetünket. A termıföld védelmében 
ajánlják, hogy tömörített sóderágyba, szegéllyel ellátott lerakható és fölszedhetı járdát 
telepítsünk és ne ragaszkodjunk az annál esetleg simább, de nagyobb környezeti károkat 
okozó öntött beton járdához. Ez az ajánlás elfogadható, a médiában is volt róla szó, hogy 
ilyen apró dolgokra is figyelni kell. A sorrendiséget felállítottuk. Volt olyan tulajdonos, aki 
kımővessel felszedette és újra rakatta a lapokat. Nagyon szépen meg lehet csinálni, annak 
meg kell felelni, hogy a hólapáttal lehessen a havat takarítani, balesetmentes legyen. Nagyobb 
gond van az öntött beton járdákkal, mert nehéz javítani, rábetonozni nem lehet, mert akkor 
megváltozik a szint. Légkalapáccsal kell fölverni, komoly probléma van a betonhulladékkal, 
3000 Ft/m3 áron szállítják el és semmisítik meg, ez költségigényes dolog.  
A bizottság két járdaszakasz kérelmet talált, amelyet a többitıl, a nagy járda felújítási 
koncepciótól el lehet vonatkoztatni. Az egyik Vincze János és társai által benyújtott kérelem, 
ami a Szél tanya felé a Ritkáék és a Vinczéék közötti járdaszakasz megépítésére vonatkozik, 
hossza 50 méter. Vállalta a kımőves mester, hogy saját maga megcsinálja, fagymentesíti, ha 
anyagot adunk hozzá. A másik az Arany János utcán viszonylag jó állapotú járdaszakaszban a 
volt Nyesı ház elıtti csúnyán föltöredezett járdának a kijavítása. İk is csak sódert kértek, 
vállalták a munkát. Ezt még megvalósíthatónak látjuk, bár már kimentünk a betonozási 
idıbıl, veszély nélkül nem lehet megcsinálni. Ajánlás, ha ilyen szakaszos felújítást végzünk, 
hogy csak az általunk kijelölt szakember irányíthatja a munkát, nem lehet rábízni másra. A 
bizottság javaslata, hogy a költségvetési tételek között szerepeljen járda felújítási alap, hogy 
el tudjuk kezdeni a községi járda konstrukciót. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, az a vélemény fogalmazódott meg, hogy a 
2008-as költségvetésben biztosítsunk a járdafelújításra keretet, és ennek kapcsán tárgyalja 
meg a sorrendet és a munkavégzéseket a képviselı-testület. A kérelmeket most nem támogatja 
a bizottság. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetésnek egy sora kiadási oldalon legyen a járdafelújítás.  
Zaka László képviselı 
Egyetért azzal, hogy a járdafelújítás valamilyen módon kezdıdjön meg. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a járdafelújítás preferált a pályázatok között. Elgondolkodtató az, hogy milyen 
módon fogjuk ezt megvalósítani. A képviselı-testületnek le kell írni a járdafelújítás módját. 
Mőszaki felelıs is kell. Ugyanoda kell sorolni a járdafelújításokat, mint az egyéb nagy 
községi beruházásokat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tehát a TMB négy határozatát, amelyek egyedi járda felújítási kérelmekrıl szólnak a 
Pénzügyi Bizottság javaslatára nem támogatja ebben az évben a képviselı-testület, majd a 
2008. évi költségvetésben nézze meg, hogy milyen lehetıségek vannak. 
 
Szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 
129/2007.(XII.04.) ÖH. 
Járda felújítási kérelmekrıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az egyedi járda felújítási kérelmeket ebben 
az évben nem támogatja, a 2008. évi költségvetés készítésekor lehetıség szerint figyelembe 
veszi. 
Határidı: 2008. február 15. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Mondja ki a képviselı-testület, hogy fontos számára az a cél, hogy a 2008. évtıl kezdıdıen 
járdafelújításokra elkülönít a költségvetésében megfelelı pénzösszeget. Használja ki a 
pályázati lehetıségeket. Alakítson ki a képviselı-testület a költségvetés függvényében egy 
támogatott járdaépítési sorrendet, támaszkodva a TMB által megfogalmazott sorrendre. 
 
Szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
130/2007.(XII.04.) ÖH. 
Járdák felújításáról 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évtıl kezdıdıen a 
költségvetésben meghatározott összeget különít el járdafelújításokra. 

2. Ki kell használni az esetlegesen megjelenı járda felújítási pályázatokat. 
3. Képviselı-testület kialakítja a járda felújítási sorrendet a Településfejlesztési és 

Mezıgazdasági Bizottság által megfogalmazott 18/2007.(XI.15.)TMBH. számú 
határozata alapján. 

Határidı: 2008. június 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
14. Egyéb kérdések  
 
A) Elıterjesztés pótelıirányzat engedélyezésére közcélú foglalkoztatáshoz 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztattuk a képviselı-testületet, hogy a közmunkaprogramban nem tudtunk nyerni, mert 
nem vagyunk a munkanélküliség szempontjából nehéz helyzetben, nem vagyunk 
hátrányosabb helyzető kistérségnek a része és a cigány kisebbségi foglalkoztatás nem érte el a 
20 %-ot a pályázatban, ezért sajnos nem lettünk kedvezményezettjei a közmunkaprogramnak. 
Nem tudjuk, hogy milyen telünk lesz, mi lesz december végéig. Azt kérjük a képviselı-
testülettıl, hogy holnaptól kezdve adjon lehetıséget két fı 6 órás közcélú munkavállaló 
alkalmazására minimálbéren. Bérrel, járulékaival együtt 121 e Ft-ba kerülne az 
önkormányzatnak, ez a pótelıirányzat a 2008. évi költségvetésben kerül megtervezésre, mert 
a decemberi kifizetések már a következı gazdasági évet terhelik. 
 
Zaka László képviselı 
Közcélú foglalkoztatásról, vagy szerzıdéses munkakönyves alkalmazásról van szó? 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Közcélú foglalkoztatásról van szó. Közhasznút nem tudunk igényelni, mert a Munkaügyi 
Központ nem tud pénzügyi kötelezettséget vállalni decemberre. Két eset van, mi alkalmazzuk, 
de ezzel növeljük a létszámot, a másik lehetıség az, hogy a közcélú foglalkoztatási keretünket 
növeljük. Ez azt is jelenti, hogy a 2007. évben kihasználtuk a maximális foglalkoztatási 
lehetıséget, a következı évben több támogatást tudunk igényelni. 
 
Tabajdi Gábor képviselı 
Ezt tegnap miért nem tudtuk a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalni? 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A számokról egyeztettünk, megnéztük azt, hogy az intézményektıl hogyan tudunk elvenni 
létszámot. A közhasznú foglalkoztatás segíti az Alapszolgáltatási Központot és az ÁMK-t is. 
Megpróbáltunk volna egy munkaerı átcsoportosítást, de akkor viszont azok a feladatok 
sérülnek. Gondolkodtunk abban, hogy 1 fı 8 órást alkalmazunk, megnéztük a létszámot és 
azokat, akik kiközvetíthetıek, mert ebben van a legnagyobb probléma, nem tudunk találni 
olyan embert, aki a feladatokat ellátja és ki is közvetíti a Munkaügyi Központ nekünk. Itt 
nagyon sok egyeztetés szükséges, hogy megfelelı, munkavégzésre kész embereket tudjunk 
találni. Ezért jön a két 6 órás és nem az egy 8 órás. Ezért nem tudtunk számadatot még a 
Pénzügyi Bizottság ülésére. Megfelelı számok nélkül viszont nincs mirıl tárgyalni. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
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131/2007.(XII.04.) ÖH. 
Pótelıirányzat engedélyezése  
közcélú foglalkoztatáshoz 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 121.000 Ft pótelıirányzatot engedélyez     
2 fı 6 órás közcélú munkavállaló 2007. december 5-tıl december 31-ig történı 
foglalkoztatásához a 2008. évi költségvetés terhére.  
 
Az engedélyezett pótelıirányzat összege a 2008. évi eredeti költségvetésben kerüljön 
megtervezésre a közterületek és zöldterületek gondozása feladat, személyi juttatások és 
munkaadókat terhelı járulékok kiemelt elıirányzatai között.   
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
 
 
B) Elıterjesztés pótelıirányzat engedélyezésére közút kialakításával összefüggı  
     költségek fedezésére 
     Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Márki János és felesége kérelmét a képviselı-testület a 4. napirendi pontban támogatta. Kérte 
a képviselı-testületet, hogy engedélyezzen 100.000,-Ft pótelıirányzatot a szanki 699. hrsz-ú, 
4395 m2 alapterülető ingatlan használati megosztásával összefüggı földmérési, ügyvédi, 
ingatlan-nyilvántartási eljárási költségek fedezésére a 2007. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére. 
 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
A költségvetésünkben az út kifizetéséhez biztosított a pénzösszeg, de az egyéb költségekre 
nincs elkülönítve. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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132/2007.(XII.04.) ÖH. 
Pótelıirányzat engedélyezése  
közút kialakításával összefüggı költségek fedezésére 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 100.000,-Ft pótelıirányzatot engedélyez a 
szanki 699. hrsz-ú, 4395 m2 alapterülető ingatlan használati megosztásával összefüggı 
földmérési, ügyvédi, ingatlan-nyilvántartási eljárási költségek fedezésére az önkormányzat és 
intézményei 2007. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
 
Határidı: 2007. december 31. 
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester mindenkinek kellemes ünnepeket kívánt 
és békés, boldog újesztendıt, ezután 18 óra 30 perckor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
          Dr. Folberth György          Nyerges Zoltán 
       jkv. hitelesítı     jkv. hitelesítı 
 
 


