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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2008. április 29-én 13 órakor megtartott ülésérıl.
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Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 6 fı jelen van, Dr. Folberth György, Csertı István, Mucsi László és Zaka László
késıbb érkezik az ülésre.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Rácz Izabella és Tabajdi Gábor képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 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, azzal a módosítással, hogy a 16. napirend nem kerül
megtárgyalásra, a tanyagondnoki szolgálathoz gépjármő beszerzése, mert kitolták a pályázati
határidıt. Egyéb kérdések elıtt pedig két pályázatról kell határozni, a falunap
megrendezésével és a Megyejáró Néptáncfesztivállal kapcsolatban. Egyéb kérdések után zárt
ülésen, személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutott támogatásáról lesz szó.
A képviselık egyetértettek a módosításokkal. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatról és tájékoztató a két ülés között történt fontosabb
eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés ……/2008.(……) rendeletre az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl
szolgáltatott ivóvíz díjáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés Szank külterületén ivóvízhálózat kiépítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

4. Tájékoztató ivóvíz ágvezetékek összekötésérıl, gerincvezeték meghosszabbításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Beszámoló Szank község közbiztonságának helyzetérıl
Elıadó: Valkai Ottó r. alezredes ırsparancsnok
6. Elıterjesztés a rendırség támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés …../2008.(……..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2007. évi
zárszámadásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat gazdálkodásának 2007. évi belsı ellenırzésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Elıterjesztés …../2008.(…..) rendeletre a gyermekvédelmi személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 2/2000.(II.07.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
10. Elıterjesztés …/2008.(…..) rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
11. Elıterjesztés a 2008/2009. tanévre beiratkozókról, az indítandó óvodai csoportok, iskolai
osztályok számáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
12. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ megszüntetı okiratának elfogadására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
13. Elıterjesztés Polgármesteri Hivatal alapdokumentumainak módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
14. Elıterjesztés ……/2008.(……) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti
és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
15. Elıterjesztés szociális alapszolgáltatások dokumentumaira
Elıadó: Turi Mária intézményvezetı
16. Elıterjesztés a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítására
Elıadó: Mucsi László TMB elnök
17. Elıterjesztés háziorvosi szolgálat területi ellátásáról szóló szerzıdések módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
18. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti díjaira
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
19. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékbecslésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
20. Elıterjesztés önkormányzati lakásbérleti szerzıdés módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
21. Elıterjesztés DAOP 2008-4.1.3 A:B. pályázatokról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
22. Elıterjesztés pszichiátriai betegek otthona támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
23. Elıterjesztés mentıszolgálat támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
24. Elıterjesztés nyári református hittanos tábor támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
25. Elıterjesztés Petıfi Népe média ajánlatára a megyei települési almanachról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

26. Tájékoztató testvérvárosi pályázatról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
27. Elıterjesztés falunap megrendezéséhez pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
28. Elıterjesztés Megyejáró Néptáncfesztivál megrendezéséhez benyújtandó pályázat
támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
29. Egyéb kérdések
30. Elıterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatról és tájékoztató a két ülés között történt fontosabb
eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolót mindenki megkapta írásban.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
41/2008.(IV.29.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 81/2007.(IX.19.), az 5/2008.(I.29.), a
29/2008.(III.04.), és a 32/34/37/38/39/2008.(III.25.) ÖH. számú lejárt határidejő
határozatokról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.
Két ülés között történt fontosabb események:
Patkós Zsolt polgármester
Készült egy jegyzıkönyv, mert az elmúlt képviselı-testületi ülésen a két ülés között történt
fontosabb események között egyrészrıl a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (még ez a
februári ülés) másrészrıl pedig a márciusi ülésen Csontos Erzsébet illetve Horváth Dániel
által történt hozzászólásokkal kapcsolatosan maradtak meg nem válaszolt, le nem zárt
gondolatok, amelyeket egyeztettünk azokkal, akikre hivatkozás történt. Szeretném fölolvasni
a jegyzıkönyvet és a magam részérıl elıre bocsátani azt, hogy az elkövetkezı képviselıtestületi üléseken e napirendi pont kapcsán nem, hogy nem adok lehetıséget, de semmiképpen
nem fogok biztosítani arra senkinek módot, hogy azokat problémáit, amiket vélt vagy valós
dologként ilyen vagy olyan tényekre, véleményekre alapítva fontosnak tart, azt itt elı tudja
adni. Két ok mondatja ezt velem, az egyik éppen az elsı, februári képviselı-testületi ülés,
ahol olyan dolgok hangoztak el napirend elıtt, amelynek utána a valóságtartalma finoman
szólva megkérdıjelezıdött. Ugye arról van szó, hogy volt egy hölgy, aki egy pedagógust
igaztalanul, mint késıbb kiderült igaztalanul megvádolt itt a képviselı-testületi ülésen e
napirend kapcsán, amelyre vonatkozóan a rákövetkezı képviselı-testületi ülésen az igazgató
asszony által kivizsgált és dokumentált jegyzıkönyveket, illetve ezt az ügyet magát

tárgyaltuk. Ennek a napirendi pontnak a kapcsán is fölvetıdött ismételten egy olyan dolog,
ami egyfajta kereszthivatkozás és ezért mondom, hogy én ezt a napirendi pont keretében
mintegy utoljára zárnám le az ilyen fajta információáramlásokat ezzel a bizonyos
jegyzıkönyvvel.
Ezután felolvasta a jegyzıkönyvet:
„Jegyzıkönyv
Készült: Szank Községi Polgármesteri Hivatal jegyzıi irodájában 2008. március 27-én 9 óra
15 perckor
Jelen vannak: Kolompár Ibolya Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Patkós
Zsolt polgármester, Vincze Jánosné jegyzı
A mai napon irodámban megjelent Kolompár Ibolya. Tájékoztattam arról, hogy a Képviselıtestület 2008. március 25-i ülésén a két ülés közötti események napirend keretében Horváth
Dániel hozzászólásában az alábbiakat mondta el: „Ebbe a faluba ıket a gárdisták fenyegetik,
és te meg fogod védeni, és utána erre ráépítették az egészet, ide bejöttek tízen
anélkül………..” – ezt mondta a Kolompár Ibolya.
Kolompár Ibolya megismerte az ülés erre vonatkozó hanganyagát.
Kolompár Ibolya a szószerinti magnó meghallgatás után az alábbiakat nyilatkozza:
„Én ilyen kijelentést sem Csontos Erzsébetnek, sem Varga Ferencnének nem tettem, hogy a
polgármester úr majd megvéd minket a gárdistáktól. Egyedül nem tudna megvédeni
bennünket, az egy dolog, hogy mellénk áll, ez jogában is áll. Azt mondtam, hogy a
polgármester úr mellénk áll, de hogy megvéd azt nem mondtam, az teljesen más. A
polgármester urat teljesen háttérbe szorítják. Engem hagyjon ki a Csontos Erzsébet az
ügyeibıl. Hagyjon engem békén.”
Polgármester úr nem tudta, hogy én Kolompár Ibolya hatod magammal jelen leszek ezen az
ülésen. Polgármester úr nem tudta, hogy miért megyünk, oda is jött hozzám és megkérdezte,
hogy melyik napirendnél akarok fölszólalni. Ez tervezve nem volt. Azt mondták a lányok,
hogy mivel én vagyok a kisebbségi elnök nekem kötelességem felszólalni, hogy a gárdisták
ne jöjjenek ide, ha van lehetıség, mód akkor mondják vissza.
Jelenlévık mást elıadni nem kívánnak, a jegyzıkönyvet hangos diktálás után, jóváhagyólag
aláírjuk. Kolompár Ibolya, Patkós Zsolt, Vincze Jánosné.”
Tisztelt Képviselı-testület!
Én a magam részérıl lezártnak tekintem ezt a dolgot, nem kívánok ezeknek az ide-oda történı
állításoknak utánamenni, egy dolog biztos, ez a helyzet méltatlan a képviselı-testületi
ülésekhez, és az ilyen meg olyan állítások kapcsán én azt gondolom, hogy nem testületi
ülésen kell az igazunkat, meg a vélt és valós igazunkat bemutatni és megvédeni, azonban az is
teljesen jogos és elvárható, hogy amikor megvádolnak valakit egy testületi ülésen, akkor
ugyanolyan nyilvánosság elıtt kapjon teret, helyet, lehetıséget annak a cáfolata is.
Besesek Béla képviselı
Szabad ehhez egy gondolatot?
Patkós Zsolt polgármester
Nem. Ennek a napirendnek a kapcsán nem adom meg senkinek a szót.
Besesek Béla képviselı
Hát ilyen nincsen!
Patkós Zsolt polgármester
Hidd el Béla, hogy van. Tájékoztató van a két ülés közötti eseményekrıl.
Besesek Béla képviselı
Az SZMSZ-ünkben mi van jegyzı asszony?

Vincze Jánosné jegyzı
Még nincs vége ennek a napirendnek, majd utána.
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztató van a két ülés között történt dolgokról. Ez az egyik, és azt gondolom, hogy ebben
a témában nem szeretném, hogyha további viták és veszekedések és feszültségek
gerjesztıdnének, én a magam részérıl lezártnak tekintem ezt a dolgot. Nem kívánok azzal
sem foglalkozni, hogy ki, hogyan és mit állított.
Két ülés között történt fontosabb események kapcsán elmondta, hogy 2008. április 8-án
megbeszélés volt a rendezési terv módosításával kapcsolatban Szilberhorn Erzsébet tervezı
asszonnyal. Egyeztetés volt a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság ülésén,
amelyen jelen volt Papp Gyula úr az építéshatóság részérıl Kiskunmajsáról, tervezı asszony,
minden képviselı meghívást kapott erre az ülésre. A bizottsági ülésen elıkerült módosítások
szerepelnek a mai ülés egyik napirendjében. Ez a Vörösmarty és Kossuth utca közötti rész
problémáját is megoldhatja.
Április 22-én a vajdasági Szenttamás településen volt, ahol polgármester úr és alpolgármester
úr meghívására volt lehetısége megismerni a települést. Szank és Szenttamás
együttmőködésére lehetıségek merültek fel, ilyen például a kulturális együttmőködés.
Szenttamás lakossága 17 ezer fı, 25 % magyar. Több kulturális egyesületük van, egyik a
Menyecske Táncegyüttes, van tamburás zenekaruk, énekkaruk is. Szankon a Megyejáró
Néptáncfesztivál vagy a falunap kapcsán van lehetıség kulturális kapcsolatok kiépítésére.
Kıolajban gazdag település, néhány éve kezdték náluk kitermelni. Nekünk a múltunk, nekik a
jelenük és a jövıjük ez. A kulturális együttmőködésre lehetıség van, azért is jó, hogyha bıvül
a kapcsolatrendszerünk, mert ha több testvértelepülésünk van, akkor nagyobb közvetlen
európai forrásra pályázhatunk.
Jegyzı asszony, a két ülés között történt fontosabb események kapcsán nekem meg kell-e
adnom a szót?
Vincze Jánosné jegyzı
Igen.
Besesek Béla képviselı
Közbeszóltam, hogy kár volt elkezdeni ezt az ügyet. (Igen nehéz elképzelni azt, hogy nem
kellett közrehatás ahhoz, hogy egy ülésre idevonuljon 8-10 roma asszony, se elıtte, se utána,
jelenleg sincs egy se, érdekes módon, hogy pont akkor minden megbeszélés, minden ráhatás
nélkül itt voltak tízen.) A kivizsgálás Csontos Erzsébet ügyében úgy történt, hogy a
polgármester úr utasította az igazgató asszonyt, ami tulajdonképpen utólag nézve egy jó
dolog, hogy írásos nyoma maradt annak, hogy nem történt semmi olyan, amivel megvádolták.
Viszont az akkori megnyilatkozás az nem egészen arra irányult, ami azt mutatta volna, hogy
legalábbis kétségbe vonja a polgármester úr azt, amit a vádló mond, és ez vérszemet adott
nekik és ezért sorakoztak itt aztán mindnyájan és teljesen SZMSZ ellenesen, teljesen
szabálytalan módon itt panasznapot tartottak, aminek aztán az lett a következménye, hogy itt
sok minden elıkerült, ami nem idetartozó, és nem napirend szerinti téma volt. Aztán nagyon
furcsa egy kivizsgálásban az, hogy a polgármester úr berendeli a személyt és nem tudom ki
volt még a kivizsgáláson rajta kívül jelen, de hát ilyen körülmények között nem csoda, hogy
minden kijelentést visszavont. Én nem azt tartom most lényegesnek, hogy szó szerint hogyan
hangzott el, de azt nem szophatták a kisujjukból, hogy valami biztatás, vagy valami arra utaló
mondat volt, hogy igenis a képviselı-testületnek a hozzáállása, a képviselı-testületnek a
magatartása ırájuk nézve valami veszélyt jelent. Hogy most idehívja vagy idehozza, vagy
ideengedi a Magyar Gárdát, vagy hogyan hangzott el, ez most teljesen mellékes ebbıl a
szempontból. Azért mondtam azt menet közben, hogy kár volt elindítani ezt a problémát, mert

hogyha polgármester úr nem tüzelte volna ıket valamilyen módon, akkor nem is jutottunk
volna idáig. Úgyhogy ez tanulság kell, hogy legyen a polgármester úr számára is.
Patkós Zsolt polgármester
Tisztelt Képviselı Úr! Egyrészrıl visszautasítom azokat, amiket elmondott, másrészrıl pedig
sajnálatos az, hogy a képviselıknek nincsen olyan felelıssége, mint az egyszerő polgároknak.
Bármit kiejthet a száján nagynyilvánosság elıtt adott esetben, végiggondolatlanul és adott
esetben mindenféle tartalmi alap nélkül. Én ezt nagyon sajnálom, hogy régi képviselıként
önmagára nézve ezt a fajta megfontoltságot nem tudja jelen pillanatban képviselni. Ez az
egyik. A másik: higgye el, hogy Szank Községi Önkormányzat polgárai nagykorúak, azok
akik a 18. évet betöltötték, nagykorúak és nagyon sajnálom azt, hogy lehetséges, hogy az Ön
gondolkodásmódjában azok az emberek akik nem szólalnak meg, azokról azt gondolja, hogy
nincsen véleményük, és egyszer, amikor valaki ki meri mondani, akkor azt gondolja, hogy
valaki biztos föltüzelte. Nem biztos, hogy errıl van ám szó. Van úgy képviselı úr,
valószínőleg ezt Ön is tudja az egyéni életében, hogy túlcsordul valami, és akkor kénytelen az
ember kimondani.
Az elsı napirendi pontot lezárom.
Besesek Béla képviselı
Bocsánat, még a Vargáné jelentkezett.
Patkós Zsolt polgármester
A napirend – ha már egyszer SZMSZ-rıl beszélünk – arra ad lehetıséget, hogy abban az
esetben, hogyha vitát nyitunk, akkor adjam meg a szót, de mivel nem nyitottunk vitát, és
szeretném, hogyha lezárnánk azt, amit egyébként nem is nyitottunk meg. Kati neked még
természetesen megadom a szót és utána áttérünk a következı napirendre.
Varga Ferencné képviselı
A véleményemet szeretném elmondani. A jegyzıkönyvet hallgatván, a jegyzıkönyv tartalma
és a korábban elhangzottak tartalma nem teljesen egyezik meg. Én változatlanul azt mondom,
hogy Kolompár Ibolyától mást hallottam. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, hogy mindig
külön sikerült lenni, tehát mikor elhangzott itt az ülésen, nem voltam itt, beteg voltam.
Sajnálom amikor a jegyzıkönyv készült akkor mi nem lehettünk ott, vagy nem lehettem ott,
hiszen Ibolya azt mondta, hogy nem kívánja letagadni, ezzel szemben az áll benne, hogy az
nem hangzott el. Sajnálom, hogy így zárjuk le az ügyet.
Patkós Zsolt polgármester
Had adjam meg a lehetıséget jegyzı asszonynak, nem én vettem fel a jegyzıkönyvet sem.
Vincze Jánosné jegyzı
Én vettem föl a jegyzıkönyvet. Ibolya teljesen véletlenül jött be a hivatalba, nem hivattuk, az
én irodámban ültettük le. Visszajátszottuk neki a magnóról ezt a részt. Amit ı mondott, én szó
szerint leírtam, aláírtuk és ennyi. Nekem akkor ezt mondta, én mást nem tudtam leírni, nekem
ezt mondta. Elıtte, utána kinek mit mondott, azt én nem tudhatom, de ahogy meghallgatta a
szöveget a magnóról, akkor pillanatnyilag ez jutott eszébe és ezt mondta, szó szerint írtam le.
Patkós Zsolt polgármester
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat mai ülésén is mondtuk, hogy jöjjön, legyen jelen, és azt
mondta, hogy 28 napirendi pontot nem kíván végigülni, arról nem beszélve, hogy mondtam,
nem adom meg neki a lehetıséget, hogy szóljon, ı elmondta, leírtuk.
Lezárta ezt a napirendet.
Csontos Erzsébet és Horváth Dániel távozott az ülésrıl.

NAPIREND
2. Elıterjesztés ……/2008.(……) rendeletre az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl
szolgáltatott ivóvíz díjáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte Bartucz Tibor ügyvezetı igazgató urat, és megadta neki a szót.
Bartucz Tibor igazgató
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévıket. Az írásos beszámolót mindenki megkapta, azt néhány
gondolattal kiegészítette. A 7,4 %-os díjemelés reális. A víztermelés kapcsán igen jelentıs az
áramdíj hatványozódása, ami a vízárra vonatkozik. A környezetünkben lévı településeken a
vízárak, amelyeken a vízmővet nem ık üzemeltetik, 200 Ft felett vannak. Megpróbálnak
takarékos gazdálkodást folytatni, hogy a lakosságra minél kisebb vízár vetítıdjön. Ami
nagyobb probléma, az ivóvízminıség-javító program. Bács-Kiskun megyében a helyi
vízmővek felújítása volt az elsıdleges, majd a térségi vízellátást helyezték elıtérbe. Nehezen
képzelhetı el, hogy például Szankon Kiskunmajsáról kapják a vizet csırendszeren keresztül.
Az EU szabvány által elıírt ivóvízminıséget garantálni kell, de elıtérbe kell helyezni, hogy
minden település a saját vízbázisáért álljon ki, fıleg hogyha nincs is nagy probléma a helyi
vízminıséggel. Szankon nincs gond a vízminıséggel, egyáltalán nem érthetı, hogy
központilag ellátott vízellátás legyen Szankon. Természetesen a döntés a képviselı-testületé,
de mint üzemeltetı azt javasolja, hogy mindenképpen ahhoz kell ragaszkodni, hogy a helyi
vízbázis legyen rendbe téve, és a helyi vízbázis feleljen meg azoknak a kritériumoknak,
aminek kell. A másik kérdés, hogy a rekonstrukciós rész hogyan realizálódik. Az üzemeltetık
45-55 %-os rekonstrukciós elképzeléssel álltak ki, ezzel szemben, ami úgy látszik, hogy
régiós szinten talán elfogadást nyer, 20 %-os. Ezzel is el lehet kezdeni, de komolyabb
rekonstrukcióra kerülhetne sor, ha 50 % körüli rész lenne ez. Azt kérte, hogy minél nagyobb
legyen ez a százalék. Egyeztetés tárgya, hogy utána ez a rekonstrukciós rész miben testesüljön
meg, és hogyan valósuljon meg. Javaslattal fognak élni, mint üzemeltetık, de a döntés a
képviselı-testületé, mint tulajdonosé. Az érintett polgármestereket összehívják és a közös
levelet fognak beterjeszteni a fenti problémára. A legvégsı alternatíva, ha minden eszköz
kiaknázásra kerül, és nem marad semmi hátra, csak akkor marad az a lehetıség, hogy kilépjen
ebbıl a társulatból a település. De akkor hátrányba fog annak kapcsán kerülni, hogy ez a
DARFT-os programnak a lehívását késıbbi idıpontban tudja eszközölni, amit még most nem
látunk. Ami most határidı, a 2009. december 31. nem látja, hogy ez tartható lesz. Látható,
hogy ennyi településen, ekkora beruházást eddig megvalósítani nem lehet. Ettıl függetlenül
dolgozni kell az ügyön, mert most van lehetıség erre a rekonstrukciós programra, az
ivóvízminıségre pénzeszközök fordítására.
A hitelesített vízmérı cseréket nagyon szigorúan kezelik, célfeladat, hogy a településeken
minden egyes hitelesített mérı lecserélésre kerüljön.
Patkós Zsolt polgármester
A 7,4 %-os emelés mértéktartó.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a 7,4 %-os ivóvízdíj emelést egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Egyúttal elgondolkodtató az, hogy ilyen energia áremelés mellett ilyen vízdíj emeléssel lehet
üzemeltetni, a szennyvízrendszerünket viszont nem. Ezt a hozzáállást és szolgáltatást
megköszönte.
Bartucz Tibor igazgató
Amikor a települést elvállalták, akkor olyan ígéretet tett, hogy úgy szervezik a munkákat,
hogy a környezetünkhöz viszonyítva kb. 30 %-kal alacsonyabban tartják a vízdíjat. A cégük

nem ebbıl akar meggazdagodni, a cégcsoportjuk elég tekintélyes árbevétellel mőködik. A
fejlesztéseket pályázati segítséggel oldják meg. Jövedelmüket nem a vízárból, hanem más
irányból tudják biztosítani. Olyan gépekkel és anyagi lehetıségekkel rendelkeznek, hogyha
bármely településen valamilyen baj van, akkor oda fel tudnak vonulni. Emellett minden
településen minden be van biztosítva.
Tabajdi Gábor képviselı
Mi az akadálya annak, hogy csak 20 %-ot szánnak hálózatrekonstrukcióra?
Bartucz Tibor igazgató
Térségi szinten van kezelve, ha a kisebb településeknek többet adnának, akkor a nagynak
jutna kevesebb. Arra biztatja a kistelepülések polgármestereit, hogy ezt minden helyen
hangoztassák, hogy ennél több kell.
Patkós Zsolt polgármester
Most az a helyzet állt elı, hogy a térségi vízellátást helyezték elıtérbe.
Besesek Béla képviselı
Az uniós szabványnak megfelel a szanki vízminıség?
Bartucz Tibor igazgató
A magyar szabványnak megfelel az összes általuk üzemeltetett települések közül majdnem
mindenki. Uniós szabványnak egy sem. Az uniós szabvány olyan kritériumokat tesz, amely
problémák nem számottevıek, és nem foglalkozik olyan dolgokkal, amivel itt jobban kellene,
mert elég sok helyen vasas a víz stb.
Tabajdi Gábor képviselı
Lehetne-e azt tudni, hogy mennyi a mellékmérıkkel mért víz mennyisége, ami nem kerül a
szennyvízcsatornába?
Bartucz Tibor igazgató
Ki tudják keresni, az adat rendelkezésre áll.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
11/2008.(…..) rendelete
az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § E rendelet hatálya Szank község közigazgatási területén a községi önkormányzat
tulajdonában lévı vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjára terjed ki.
2. § Szank községben az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díja
3
100 Ft/m +ÁFA.
3. § Ez a rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 11/2007.(V.02.) rendelet
hatályát veszti.

NAPIREND
3. Elıterjesztés Szank külterületén ivóvízhálózat kiépítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Szank külterületén Kiskunmajsa felé a zártkerteknél probléma volt az ivóvíz minıségével.
Javasolja az ivóvízvezeték kivitelét a 2008. évi költségvetésben a mőködési bevételek
többlete terhére.
Dr. Folberth György megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 7 fı.
Bartucz Tibor igazgató
Komplex kivitelezést készítenek elı a tervezéstıl a megvalósításig. Erre fel vannak készülve.
Korszerő rendszert építenek, 90-es vagy 110-es vezetékkel dolgoznak. Az újabb igényeket
utána ki tudják elégíteni.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, kérdések merültek fel a rendszer
kiépítésével kapcsolatban, amelyekre most választ kapott. A bizottság támogatta az
elıterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
42/2008.(IV.29.) ÖH.
Szank külterületén ivóvízhálózat kiépítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja és
támogatja a külterületre történı ivóvízvezeték megvalósítását, a 2008. évi költségvetésében a
mőködési bevételek többlete terhére biztosítja a megvalósításhoz szükséges forrást.
Az építési szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
4. Tájékoztató ivóvíz ágvezetékek összekötésérıl, gerincvezeték meghosszabbításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A településen vannak olyan ágvezetékek, amelyek tisztítása csak az ivóvíz meghatározott
idıközönként történı leengedésével valósítható meg. Ha az ágvezetékek összekötése
megtörténne, körforgást tudunk teremteni a víz tekintetében, akkor a vízminıség javulhatna.
Erre vonatkozóan a Gázépszerker Kft. vállalta, hogy a Petıfi-Vörösmarty utca, Szép-Akácfa
utca ágvezetékeit összeköti, valamint az Izsáki úton a gerincvezetéket meghosszabbítja.
Megköszönte igazgató úrnak az együttmőködést.

Besesek Béla képviselı
A szolgalmi jogot az önkormányzat vállalja magára. A kivitelezés megkezdése elıtt egy
vázlatot szeretne kérni, hogy láthassuk, milyen problémák merülhetnek fel.
Bartucz Tibor igazgató
Tervet fognak kapni pontos szolgalmi helyekre a kivitelezés megkezdése elıtt.
Besesek Béla képviselı
Több képviselı szeretné megtudni, hogy a Gázépszerker Kft-nek és a Szanki Víziközmő Kftnek kik a tulajdonosai.
Bartucz Tibor igazgató
A Gázépszerker Kft. családi vállalkozás. A Szanki Víziközmő Kft-t nem tudja fejbıl pontosan
megküldeni, mindkettırıl küldeni fog cégkivonatot. Minden évben beszámolót tartanak,
tisztességes együttmőködést tudnak elképzelni, hosszú távra tekintenek, azért vállalták az
összekötéseket, mert valamikor lehet, hogy meg fog térülni. Elég tıkeerıs a cég ahhoz, hogy
megteheti ezt.
A képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.
Bartucz Tibor távozott az ülésrıl.
Megérkezett az ülésre Valkai Ottó, Bakony Róbert és Turán György.
NAPIREND
5. Beszámoló Szank község közbiztonságának helyzetérıl
Elıadó: Valkai Ottó r. alezredes ırsparancsnok
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a kiskunmajsai Rendırırs ırsparancsnokát, Valaki Ottó rendır alezredes urat, és
a körzeti megbízottakat, Bakony Róbert és Turán György urakat. Átadta a szót ırsparancsnok
úrnak.
Valkai Ottó ırsparancsnok
Köszöntötte a jelenlévıket. Kapitányságvezetı úr elnézést kér, úgy volt, hogy ı is jön a
képviselı-testület ülésére, de sajnos nem tudott eljönni. Beszámoló 2006. októberében volt,
azóta a helyzet a statisztikai számok alapján javult. A beszámolót írásban mindenki megkapta.
Kiemelte a rendırségi szempontból fontos elemeket. A település közbiztonságát a jelenlévı
két körzeti megbízott fogja már több éve, ez ügyben úgy gondolja, hogy változás nem fog
történni.
A településen - ahogy máshol is – a vagyon elleni bőncselekmények dominálnak elsısorban.
Meglepı a közlekedési bőncselekmények magas száma, viszonylag sok ittas vezetı volt.
A vagyon elleni bőncselekmények száma a 2006. évihez viszonyítva 2007. évben 38-ról 27-re
csökkent. A betöréses lopások jelentısen, 14-rıl 4-re. Nem történt rablás bőncselekmény
Szankon hosszú évek óta. Ez nagyon pozitív adat. Emberölés elı-elı fordult a községben, az
utóbbi öt évben kétszer is. Minkét esetben ismert volt az elkövetı. Ez a kettı is sok.
Gazdasági bőncselekmények, házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs, államigazgatási
bőncselekmények nem fordultak elı az utóbbi két évben.
Az országos lakásbetörési hullám elkerülte Szankot, inkább jellemzı az, ami minden kisebb
településen, hogy a besurranó tolvajok és csalók kihasználják a nehezen mozgó, idıs,
hiszékeny embereket, akiktıl az értékeiket eltulajdonítják. Ilyen elıfordult Szankon is. Itt a
bőnmegelızésre kell helyezni a hangsúlyt és a helyi sajtóban gyakran fel kell hívni az
emberek figyelmét, hogy sokkal óvatosabbak legyenek.
A közlekedésbiztonsági helyzet a település nagyságához, elhelyezkedéséhez mérten
megfelelı, itt is vannak gyorshajtók, szabálytalankodók, közlekedési balesetek átlagban éves
szinten 2-3 fordul elı, ami személyi sérüléses. Ez nem mondható soknak.

A település közbiztonsági helyzetét jónak értékelte.
Ehhez nagymértékben hozzájárult az is, hogy a körzeti megbízottak a tavalyi évben az
önkormányzat támogatása folytán sokkal mobilabbak tudtak lenni, többfelé meg tudtak
jelenni. Megköszönte a képviselı-testületnek a tavalyi támogatást. Kérte, hogyha lehetıség
van rá, akkor a körzeti megbízottak munkáját az idei évben is segítsék.
Patkós Zsolt polgármester
Kábítószer szempontjából mennyire veszélyeztetett a település és a kiskunmajsai kistérség?
Valkai Ottó ırsparancsnok
Szankról nincs információ ilyenrıl. Kiskunmajsán jelen van a probléma, elıbb-utóbb a kisebb
településeket is el fogja ez érni.
Patkós Zsolt polgármester
A jövı társadalma tekintetében talán az egyik legveszélyesebb dolog, olyan
bőncselekménytípus, amit nehéz földeríteni.
Önkormányzati, községi rendezvényeken együttmőködtünk a rendırséggel, ezt kérjük a
következı idıkben is. Az együttmőködés zökkenımentes volt a jászszentlászló úttal
kapcsolatban is a súlykorlátozás tekintetében. Reméljük, többször látjuk a körzeti
megbízottakat itt Szankon. A következı napirend a rendırség támogatásáról szól.
Varga Ferencné képviselı
Az óvodai és iskolai rendezvények alkalmával megköszönte a helyi hatóság közremőködését,
továbbra is igényt szeretnének tartani erre.
Besesek Béla képviselı
A bőnmegelızéssel kapcsolatban kérte a körzeti megbízottaktól, hogy a helyi újságban
rendszeresen, havonta megjelenhetne cikk az elmúlt hónap bőneseteirıl, valamint a lakosság
figyelmét is fel lehetne hívni a veszélyekre.
Valkai Ottó ırsparancsnok
Nagyon jó ötletnek tartja.
Besesek Béla képviselı
A következı napirend a rendırség támogatása. Az önkormányzatok egyre nehezebb helyzetbe
kerülnek. Nagyon nehéz a rendırség támogatása. Egy pici összeget a Pénzügyi Bizottság
megszavazott. Amit tudnak, kövessenek el fölfelé a nagyobb támogatásért, hogy ne az
önkormányzatoknak kelljen támogatni a rendırséget. Bármennyire is szeretnénk, ezt a
támogatást nem biztos, hogy sokáig fenn tudjuk tartani. Nagyon szorult helyzetben van a
költségvetésünk.
Valkai Ottó ırsparancsnok
Folyamatosan fölfelé is megpróbálunk hatni, tudjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak
az önkormányzatok.
Patkós Zsolt polgármester
Megadta a szót a körzeti megbízottaknak.
Bakony Róbert körzeti megbízott
Lecseréltük a gépjármővet. A benzinköltséget tekintve nagyon beosztjuk azt, amit a
rendırségtıl és az önkormányzattól kapunk. Nagyon nagy szükségünk van a támogatásra.
Vincze Jánosné jegyzı
Megköszönte a rendırség munkáját. Elmondta, hogyha házalók vannak a községben,
beszólunk a kiskunmajsai Rendırırsre, vagy ha a körzeti megbízottaknak szólunk, azonnal itt
vannak a helyszínen és intézkednek. Ez fontos, mert a lakosság bizalmatlan és félnek ezektıl
az árusoktól.
Valkai Ottó ırsparancsnok
Elsıdleges cél a bőncselekmények megelızése.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
43/2008.(IV.29.) ÖH.
Szank község közbiztonságának
helyzetérıl szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8. § (4) bekezdése alapján Szank község közbiztonságának helyzetérıl szóló
beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
6. Elıterjesztés a rendırség támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Nagyon kevés lehetısége van a rendırségnek, amit Szankon használhatnak fel, és amit a
központi költségvetés biztosítani tud. A Pénzügyi Bizottság elnöke is elmondta, hogy az
önkormányzat nagyon nehéz anyagi helyzet elé néz, azonban nagyon fontos, hogy a lakosság
közbiztonságát biztosítsuk.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság 80 ezer forint támogatást javasolt az elızı évi pénzmaradvány terhére.
Tudjuk, hogy kevés, de ez mutatja a szándékunkat és nem futja többre. Ezt javasolja a
bizottság a képviselı-testületnek elfogadásra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet
úgy, hogy az üzemanyag költségek fedezésére 80.000,-Ft támogatást biztosít a 2008. évi
költségvetési rendeletben a 2007. évi osztható pénzmaradvány terhére.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
44/2008.(IV.29.) ÖH.
Rendırség támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Szank község közrendjének és
közbiztonságának javítása érdekében felmerült üzemanyag költségek fedezésére 80.000,-.Ft
támogatást biztosít a 2008. évi költségvetési rendeletben a 2007. évi osztható pénzmaradvány
terhére.
Elrendeli a támogatás beépítését a 2008. évi költségvetési rendeletbe.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Valkai Ottó, Bakony Róbert és Turán György távoztak az ülésrıl.

NAPIREND
7. Elıterjesztés …../2008.(……..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2007. évi
zárszámadásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat a 2007. évet 40.063 e Ft pénzmaradvánnyal zárta. Ennek nagy része
kötelezettségvállalással terhelt. Az osztható pénzmaradvány 791 e Ft.
A költségvetési lehetıségeink tavaly sokkal jobbak voltak, mert 2006. évrıl jelentısebb
pénzmaradvány volt. A zárszámadásunkat könyvvizsgáló vizsgálja, ez kötelezettség az
önkormányzat hitelállománya miatt és lehetıség is számunkra, mert szakmai segítséget
nyújtott a gazdasági csoportnak.
Átadta a szót Nagy Klárának és Kócsóné Kürti Máriának.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Az írásban kiadott elıterjesztés részletesen tartalmazza a 2007. évi gazdálkodást, kérdésekre
válaszol. A könyvvizsgáló asszony szakmai segítsége, pénzügyi tapasztalata biztonságot nyújt
a hivatal gazdálkodási csoportja részére.
Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló
Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, várja a kérdéseket.
Patkós Zsolt polgármester
Talált-e a könyvvizsgálat során hiányosságot, hibát, megfelelı-e szakmailag, pénzügyileg és
jogilag a képviselı-testület elıtt lévı anyag?
Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló
Feladata az volt, hogy az egyszerősített pénzforgalmi kimutatást, az egyszerősített
pénzmaradványt, az egyszerősített mérleget, amit az önkormányzatoknak közzé kell tenni,
ennek a hitelesítése. Amennyiben súlyos hibák vannak, akkor hitelesítı záradékkal a
könyvvizsgáló ezt nem látja el. Hitelesítı záradékot adott, még korlátozó megjegyzést sem
tett. Ehhez a hivataltól kért be tanúsítványokat, a mérleg egyes tételeinek az alátámasztását.
Nagy Klárával a zárási munkák kezdetétıl folyamatosan konzultáltak. Nem hangzott el, de az
ülés elıtt megkérdezte, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat meghozta határozatát, mert
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítése is benne van az
önkormányzat költségvetésében.
Patkós Zsolt polgármester
Ma délelıtt 9 órától a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülést tartott, amelyen elfogadta a
zárszámadást.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a zárszámadást.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság hosszasan tárgyalta a zárszámadást és sok kérdést tett fel és tisztázott.
A kérdésekre választ kaptak. A zárszámadási rendelet szerint több mint 40 milliós
pénzmaradvánnyal zártuk a 2007. évet, ebbıl 24 milliót beterveztünk eleve a 2008-as
költségvetésbe, 12 milliót visszafizettünk ez év elején hiteltörlesztésként. Az anyagban az
szerepel, hogy 37 milliós hitelünk van, ez a december 31-i állapot, akkor ennyi volt, jelen
pillanatban 12 millióval kevesebb. Az így megmaradó összeg 4 millió. Az elıterjesztés
tartalmazza ennek a felosztását is. Végül az osztható pénzmaradvány 791 e Ft, ebbıl adtunk
az imént a rendırségnek 80 ezret.

Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a 25. oldalon van egy táblázat, amely az
egyszerősített pénzmaradvány kimutatása vonatkozik, ennek a 3. sora, az elızı években
képzett tartalékok maradványa 10.147 e Ft. Ez a költségvetésünkben nem szerepel, ez azon
fölül van meghatározott céllal. Azt kérték a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy ez legyen leírva.
A rendelet-tervezetben ez van a vastagon szedett 8. §-ban.
Ha 10 milliónk van, akkor az le van kötve, a költségvetésben a banki kamat hol jelenik meg?
Egyébként a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta a zárszámadást és a rendelettervezetet.
Patkós Zsolt polgármester
Még egyszer elmondta, hogy a 40.063 e Ft pénzmaradványból az erre az évre fölhasználható,
osztható pénzmaradvány 791 e Ft.
Nagy Klára vezetı tanácsos
A 2/a. számú bevételeket bemutató mellékletben a Polgármesteri Hivatal intézményi
mőködési bevételei között szerepel a 4. sorban 2.030 e Ft volt a kamatbevételek teljesülése,
amely a lekötött pénzeszközök után illette meg az önkormányzatot.
Patkós Zsolt polgármester
A Pénzügyi Bizottság ülése után a zárszámadásról szóló költségvetési rendelet kiegészült
három ponttal, amelyet az ülés elıtt kiosztottunk.
Besesek Béla képviselı
Felhívta a figyelmet a 9. §-ra, az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak a különbsége -5.5
millió forint, tehát a tartalékunk mindenképpen csökkent, de nem olyan vészes a csökkenés,
mint ami eleve feltételezhetı volt, de csökkent. Ezért kell nagyon törekedni a takarékos
gazdálkodásra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a módosított rendelettervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
12/2008.(…….) rendelete
a 2007. évi zárszámadásról
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992.
évi XXXVIII. tv. 82.§-ában foglaltak alapján az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§

Szank Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítését, az összevont
mérleg 1 számú melléklet, vagyonkimutatását az 1/A. számú melléklet szerint fogadja
el.

2.§

Szank Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítését a 2. számú 2/A
melléklet (bevétel) 3., 4., 4/A., számú mellékletek (kiadások) szerint elfogadja.

3.§

Az intézmények létszámának alakulását az 5. számú 5/a melléklet, a finanszírozás,
pénzeszköz, változás alakulását a 6. számú melléklet, a közvetett támogatásokat
(adókedvezmények és hátralékok állományát) a 7. számú melléklet szerint fogadja el. A
több éves kihatással járó döntések számszerősítését a 8. számú melléklet szerint fogadja
el.

4.§

Szank Községi Önkormányzatnak 37.000 fejlesztési hitelállománya van.

5.§

Szank Község Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítését a 10 sz.
mellékletben foglalt kiegészítésekkel fogadja el.

6.§

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról
9/2008.(IV.29.)CK.ÖH. határozata 9.sz. mellékletként csatolva.

7.§

Az önkormányzat 2007. évi pénzmaradványát 40.063 ezer Ft-ban , ezen belül a
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 38.471 ezer Ft-ban, a Települési Cigány
Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 177 ezer Ft-ban, az Általános Mővelıdési
Központ pénzmaradványát 1.415 ezer Ft-ban határozza meg. A pénzmaradványból a
rendszeres személyi juttatások és munkavégzéshez kapcsolódó juttatások maradványát a
Polgármesteri Hivatalnál 488 ezer Ft-ban, az Alapszolgáltatási Központnál 166 ezer Ftban határozza meg.

8.§

Az önkormányzat elızı években képzett tartalékainak maradványát a 2007. évi
egyszerősített pénzmaradvány kimutatás szerint fogadja el. Elızı években képzett
tartalékok maradványa összesen: 10.147e forint. Ezen belül a környezetvédelmi alap
tartaléka 35e forint, a lakásalap tartalék összege 419e forint, vízmő fejlesztési tartalék
2.892e forint, viziközmő tartalék 5.567e forint, lakosztály céltartalék 179e forint,
bérlakás értékesítési tartalék 926e forint és az Alapszolgáltatási Központ jóléti tartaléka
129e forint.

9.§

Szank Községi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és
kiadásainak 2007. évi méregét az 1. számú melléklet szerint fogadja el. A pénzforgalmi
bevételek összege 519.616e forint, a pénzforgalmi kiadások összesen 525.131e forint. A
pénzforgalmi bevételek és kiadások különbsége -5.515e forint. Az önkormányzat
bevételeinek összege mindösszesen 565.097e forint, a kiadásainak összege 524.998e
forint. Az önkormányzat 2007. évi bevételi többlete 40.099e forint.

készült

10.§ Szank Községi Önkormányzat 2007. évi összesített egyszerősített mérlegét az 1. számú
melléklet szerint, 2007. évi összesített egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 2. számú
melléklet, 2007. évi összesített egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 6. számú
melléklet szerint fogadja el.
11.§ Szank Községi Önkormányzat 2007. évben Uniós támogatásban nem részesült.
12.§ E rendelet 2008. április 29-én lép hatályba.

Kócsóné Kürti Mária távozott az ülésrıl.
NAPIREND
8. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat gazdálkodásának 2007. évi belsı ellenırzésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Kiegészítette az elıterjesztést azzal, hogy a 4. oldalon a ba) pont utolsó mondata úgy szólna
helyesen, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatokat 2008. évben végrehajtotta, a hiányzó
dokumentumokat becsatolta. Az Alapszolgáltatási Központ ellenırzése 2007-ben megtörtént,
viszont az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtására 2008-ban került sor. Ez 2008ban záródott, és errıl külön beszámoló nincs. Más kiegészítése nincs.
Zaka László megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 8 fı.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést tárgyalta, a képviselı-testületnek egyhangúlag
elfogadásra javasolja. Észrevétel volt, hogy a belsı ellenırzés nem teljesen a 2007. évi belsı
ellenırzési terv alapján történt, hanem volt, ami elmaradt a tervbıl, és volt ami pluszként
bejött.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
45/2008.(IV.29.)ÖH.
2007. évi belsı ellenırzésrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján a 2007. évi belsı ellenırzés végrehajtásáról és
tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenırzési jelentést az elıterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
9. Elıterjesztés …../2008.(…..) rendeletre a gyermekvédelmi személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 2/2000.(II.07.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A képviselı-testület január 29-i ülésén megállapította az óvodai és iskolai étkeztetés térítési
díjait. Az akkori árakhoz képest most jelentısen csökkentek a nettó árak, ezt indokolja az
ÁFA törvény módosítása és a konyha vállalkozásba adása. A vállalkozó ajánlatának
megfelelıen készült el a rendelet-tervezet, az ÁMK gazdasági vezetıje kiszámította a
nyersanyagnormát és a rendeletben a nettó árat kell meghatározni. Ennek megfelelıen készült
el a rendelet-tervezet.

Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és a magyarázat után egyhangúlag
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
13/2008.(…...) rendelete
a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2000.(II.7.)
rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bek. a, pontjában kapott felhatalmazás
alapján a 2/2000.(II.7.) számú rendeletét /a továbbiakban: R./ az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/1/ Óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:
a) napközi:
233,-Ft/nap
b) tízórai:
67,-Ft/nap
/2/ Általános iskolai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:
a) napközi (alsótagozat)
283,-Ft/nap
b) napközi (felsıtagozat)
317,-Ft/nap
c) menza (csak ebéd, alsó tagozat) 200,-Ft/nap
d) menza (csak ebéd, felsı tagozat) 225,-Ft/nap
2. § Ez a rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 2/2008.(I.29.) rendelet
hatályát veszti.

NAPIREND
10. Elıterjesztés …/2008.(…..) rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A rendelet-módosítás itt is a térítési díj jelentıs csökkenése miatt indokolt, 490 Ft nettó ár
helyett 400 forint az étkeztetés intézményi térítési díja. A jogszabály elıírja, hogy a normatíva
szerint kell megbontani a térítési díjakat, e szerint készítettük el a rendeletet. Szociális
étkeztetettek esetében módosult a hozzájutás lehetısége, kedvezıbbek a jövedelmi sávok,
többen kevesebbért hozzá tudnak jutni az étkezéshez. Az 56 ezer forintos intézményi térítési
díjat a normatívák szerint meg kellett bontani.
Patkós Zsolt polgármester
Csökkennek az étkezési díjak a konyha bérbeadásának köszönhetıen. Az önkormányzati
szerepvállalás, mint támogatás alacsonyabb szintő lesz ebben az évben.
Nyerges Zoltán SZB elnök
A Szociális Bizottság tárgyalta a rendelet-módosítást, a képviselı-testületnek elfogadásra
javasolja.

Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
14/2008.(…..) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/2008.(III.25.) rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képvelı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92. §-ban, 92/B. §-ban és a 116.
§-ban kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló 9/2008.(III.25.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 5. § (22) bekezdéssel egészül ki:
(22) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezetı az ellátást igénylıvel,
illetve törvényes képviselıjével megállapodást köt. A mindenkori megállapodás szövegét a
szakmai program tartalmazza mellékletként, melyet a fenntartónak jóvá kell hagynia. A
megkötött megállapodást az intézményvezetı 15 napon belül megküldi a fenntartónak. Az
étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás esetében is meg kell kötni az új
ellátottakkal, melyet a szociális törvény 2008. január 1.-tıl nevesített.
2. §
A R. 8. § (2)–(4)bekezdése az alábbiak szerint módosul és (5) bekezdéssel egészül ki:
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja:
a) régi ellátottak (2007. 12. 31.-én ellátásban részesülık) esetén: 400,- Ft/fı/nap (nettó),
b) új belépık esetén, akiknek a családjában az egy fıre jutó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg: 400,- Ft/fı/nap (nettó),
c) új belépık esetén, akiknek a családjában az egy fıre jutó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van: 400,- Ft/fı/nap (nettó)
d) új belépık esetén, akiknek a családjában az egy fıre jutó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja: 400 Ft/fı/nap (nettó).
(3) Az étkeztetésért fizetendı személyi térítési díjat a jogosult rendszeres havi jövedelmének
függvényében az alábbiak szerint kell meghatározni:
a) 2007. évben is ellátott étkeztetettek (régi belépık) esetén:
Havi jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum
%-ában
- 150 %-áig
150,1 % - 200 %-áig
200,1 % - 300 %-áig
300,1 % - 400 %-áig
400,1 % -

Személyi térítési díj az intézményi
térítési díj
%-ában
33,25
37,50
48,00
62,50
91,75

b) 2008. január 1-jétıl új ellátottak (új belépık) esetén:
Havi jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum
%-ában
- 150 %-áig
150,1 % - 200 %-áig
200,1 % - 300 %-áig
300,1 % - 400 %-áig
400,1 % -

Személyi térítési díj az intézményi
térítési díj
%-ában
33,25
37,50
48,00
62,50
91,75

(4) Házi segítségnyújtást nem igénylık esetén az ebéd szállítási díja a rendszeres havi
jövedelem függvényében:
Havi jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum
%-ában
- 150 %-áig
150,1 % - 200 %-áig
200,1 % - 300 %-áig
300,1 % - 400 %-áig
400,1 % -

Ebéd szállítás díja
Ft/eset (nettó)
25
33
50
58
67

(5) A személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére vonatkozóan a fenntartó a (3) és (4)
bekezdés szerinti jövedelemsávokat alkalmazza.
3. §
A R. 9. § 2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:
a) A házi segítségnyújtás személyi térítési díjának megfizetése alól mentesül az az ellátott,
akinél az ellátást igénylı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450 %-át.
4. §
A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Idısek Otthona átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézmény intézményi térítési díja:
a) A 2007. december 31-én ellátásban részesülı gondozottak által fizetendı intézményi
térítési díj:
havi: 56.000.-Ft
napi: 1.867.-Ft,
b) A 2008. január 1-je után bekerülı, az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át meg nem
haladó jövedelemmel rendelkezı új gondozottak által fizetendı intézményi téríti díj:
havi: 56.000,- Ft
napi: 1.867,- Ft,
c) A 2008. január 1-je után bekerülı, az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó
jövedelemmel rendelkezı új gondozottak által fizetendı intézményi térítési díj:
havi: 56.000,- Ft
napi: 1.867,- Ft.
d) Emelt színvonalú bentlakásos ellátást az intézmény nem biztosít.

(2) A személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére vonatkozóan a fenntartó a szanki
lakóhellyel rendelkezık esetében rendelkezik úgy, hogy amennyiben az ellátott jövedelmi,
vagyoni helyzete a törvényben elıírt vizsgálat lefolytatást követıen sem elegendı az
intézményi térítési díja megfizetésére, el kell látni jövedelmi helyzetétıl függetlenül is.
Nem szanki lakóhellyel rendelkezık esetén e rendelet 5. § (19) bekezdését kell alkalmazni.
5. §
(1) A R. 11. § (2) bekezdés elsı mondata az alábbiak szerint módosul:
(2) A személyi térítési díj megfizetése alól mentesül az a klubtag, akinek a rendszeres havi
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550 %-át.
6. §
Ez a rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba.

NAPIREND
11. Elıterjesztés a 2008/2009. tanévre beiratkozókról, az indítandó óvodai csoportok, iskolai
osztályok számáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta a napirendrıl történı levételt, az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság és a
Pénzügyi Bizottság közösen tárgyalja meg a témát, majd a bizottságok véleményével kerüljön
a képviselı-testület elé.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett a napirendi pont
napirendrıl történı levételével.
NAPIREND
12. Elıterjesztés az Alapszolgáltatási Központ megszüntetı okiratának elfogadására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A mai ülés elıtt mindenki kapott egy új elıterjesztést az Alapszolgáltatási Központ
megszüntetésére vonatkozóan. A módosítás lényege, hogy a nappali ellátás, Idısek Klubja
szociális intézményként mőködhet, ez azt jelenti, hogy nem lehet a Polgármesteri Hivatal
szakfeladata. Két lehetıség létezik, vagy egy új intézményt kell létrehozni, vagy pedig a
kistérségi szociális intézménybe beintegrálni. A második variációs határozat-tervezetet
készítette el, a nappali ellátást a kistérségi szociális intézményhez integrálta.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. A nappali ellátás kistérségi társulásba vitele
kérdéseket vet fel, tekintettel arra, hogy abban az épületben ahol ez mőködik, egyéb
tevékenységet is folytat az önkormányzat, ebben meg lehet-e egyezni, hogy kistérségi
társulási mőködtetésben elviselik-e az egyéb tevékenységet ott, meg lehet-e egyezni a
költségeket illetıen. Tudni kell azt, hogy ez nem jelent plusz normatívát, elınyök vannak, de
nem olyan mértékő, mint az İszirózsa Otthonnál. A Pénzügyi Bizottság támogatta az
elıterjesztést.

Patkós Zsolt polgármester
Ha a képviselı-testület elfogadja az Alapszolgáltatási Központ megszüntetését, akkor a
megállapodással kapcsolatos tárgyaláson azt az álláspontot fogja képviselni, hogy a
megszokott dolgok a továbbiakban is ellátásra kerüljenek. A külön megállapodásban a
mindennapi mőködést befolyásoló kérdések rögzítésre kerülnek. A megállapodás-tervezetet a
képviselı-testület elé hozza.
Dr. Folberth György alpolgármester
A 7. pontnál az ingatlanvagyon Szank Községi Önkormányzatot illeti meg, viszont a késıbbi
hasznosításnál a társulással kötött megállapodás rendelkezik. Abban olyan is lehet, hogy nem
az önkormányzaté lesz a vagyon?
Patkós Zsolt polgármester
A hasznosításáról rendelkezik a megállapodás, tehát hogyan üzemeltetjük. A vagyon az
önkormányzaté.
Besesek Béla képviselı
Az elsı mondattal az eladást kizárja.
Nagy Klára vezetı tanácsos
A külön megállapodásban a használatot kell leszabályozni, a vagyon a miénk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
46/2008.(IV.29.) ÖH.
Alapszolgáltatási Központ
megszüntetı okiratáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 90. §-ának (1) bekezdés c) pontja szerint, jogkörében
eljárva, tekintettel az Áht. 88. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra az Alapszolgáltatási
Központot 2008. június 30. idıponttal, jogutódlással megszünteti.
1. Az alapított intézmény neve:
Alapszolgáltatási Központ
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.
2. Az intézmény felügyelete szerve:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
3. Az intézmény megszüntetı szerve:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

4. A megszüntetés oka:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Áht. 90. § (1) bekezdés c) pontjában
foglaltaknak megfelelıen az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben
hatékonyabban teljesíthetı.
5. A megszüntetett intézmény jogutódja:
a) Kistérségi Szociális Intézmény
6120 Kiskunmajsa, Fı u. 2.
b) Szank Községi Polgármesteri Hivatal
6131 Szank, Béke u. 33.
6. A megszüntetett intézmény feladatainak jövıbeni ellátása:
A megszüntetett intézmény tevékenységi körébıl az (5) bekezdés a) pontban megjelölt
jogutód intézmény az alábbi feladatokat veszi át:
a)
b)
c)
d)

szociális alapellátási körben: családsegítés
gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülıi ellátás
szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézményként: idısek otthona
nappali ellátás (idısek klubja)

A tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás tevékenységeket az (5)
bekezdés b) pontban megjelölt jogutód intézmény veszi át.
7. Vagyona:
Az intézmény használatában lévı ingó és ingatlan vagyon Szank Község Önkormányzatát
illeti meg. A vagyon további hasznosításáról a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulással kötött megállapodás rendelkezik.
8. Rendelkezés a foglalkoztatottakról:
A családsegítésben, gyermekjóléti szolgáltatásban, idısek otthonában és a nappali
ellátásban foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya továbbra is fennáll az (5)
bekezdés a) pontban megjelölt jogutód intézménynél a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján.
A tanyagondnoki szolgáltatásban, étkeztetésben és a házi segítségnyújtásban
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya továbbra is fennáll az (5) bekezdés b)
pontban megjelölt jogutód intézménynél a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján.
9. A jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:
Az intézmény megszőnése a megszüntetı okiratnak a Magyar Államkincstár Dél-alföldi
Regionális Igazgatósághoz történı megküldését követıen a törzskönyvi nyilvántartásból
való törléssel történik.
Határidı: 2008. június 30.
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı

NAPIREND
13. Elıterjesztés Polgármesteri Hivatal alapdokumentumainak módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Az Alapszolgáltatási Központ megszüntetésével a szociális alapfeladatokat a Polgármesteri
Hivatal szakfeladataként látjuk el, ennek értelmében módosította a hivatal alapító okiratát, az
SZMSZ-ét. Korábban már a védınıi szolgálat itt volt a Polgármesteri Hivatalnál, kiegészítette
a székhellyel. A mőködési körbe beemelte a védınıi ellátást, tevékenységi körökbe a
szociális alapellátást tette bele. Október 1-jével 1 fıvel csökken a hivatal létszáma, ez is
módosításra került, valamint a hivatal munkarendjét módosította, szerdán 17 óráig, pénteken
12 óráig dolgozunk, ez még nem került eddig átvezetésre a Polgármesteri Hivatal SZMSZében.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratáról szóló határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
47/2008.(IV.29.) ÖH.
Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosításáról,
a korábbi módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a alapján - a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának kiadásáról
szóló 95/2001.(XII.28.) ÖH. sz. határozatát a módosításáról szóló 108/2005.(XI.30.) ÖH. sz.
határozattal együtt – 2008. július 1. napi hatállyal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak
szerint módosítja:
1. Neve: Szank Községi Polgármesteri Hivatal
2.2 Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
Az étkeztetés, házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgáltatás
helyiségeinek címe: Szank, Rákóczi u. 25.
Védınıi szolgálat telephelye: Szank, Kossuth u. 18.
3. Illetékességi területe: Szank község közigazgatási területe
4.3 Mőködési kör: államigazgatási és önkormányzati feladatok ellátása
felnıttek szociális alapellátása
védınıi egészségügyi alapellátás
5. Alapító szerv: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
6. Felügyeleti szerv: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

7. Jogállása:
a, önálló jogi személy
b, a gazdálkodás megszervezésének módja szerint:
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
c, költségvetési elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint:
teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv
8. A vezetı kinevezésének rendje:
pályázat alapján a képviselı-testület nevezi ki határozatlan idıre
9. Tevékenységi köre:
9.1. állami feladatként ellátandó alaptevékenység:
a, közterületek és zöldterületek gondozása
b, köztisztasági és hulladékkezelés
c, közvilágítás
d, vízrendezés
e, vízkárelhárítás
f, községgazdálkodás
g, helyi utak és hidak fenntartása
h, ingatlanok hasznosítása
i, önkormányzati igazgatási tevékenység
j, képviselı-testület és bizottságainak mőködése
k,1 védınıi szolgálat mőködése
l, sportlétesítmények fenntartása
m, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása
n, szociális ellátások
o,4 szociális alapellátási körben: tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás
9.2. Vállalkozási tevékenységet a Polgármesteri Hivatal nem végez.
10. Bankszámlát vezetı pénzintézet megnevezése:
FÓKUSZ Takarékszövetkezet Szanki Kirendeltsége
1

Módosította: 108/2005.(XI.30.) ÖH. sz. hat. Hatályos: 2006. január 1-jétıl
Módosította :47/2008.(IV.29.) ÖH. sz .hat. Hatályos: 2008. július 1-jétıl
3
Módosította: 47/2008.(IV.29.) ÖH. sz. hat. Hatályos: 2008. július 1-jétıl
4
Kiegészítette: 47/2008.(IV.29.) ÖH. sz. hat. Hatályos: 2008. július 1-jétıl
2

Határidı: 2008. július 1.
Felelıs: Vincze Jánosné – jegyzı

Polgármester szavazásra tette fel a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-érıl szóló határozattervezetet.

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
48/2008.(IV.29.) ÖH.
Szank Községi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosításáról, a korábbi módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján - a Szank Községi
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát módosítja, és a korábbi
módosításokkal egységes szerkezetbe 2008. július 1. napi hatállyal az elıterjesztés szerinti
tartalommal jóváhagyja.
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 9.1.,9.2.,10.1. pontjai 2008. október 1. napján lépnek
hatályba.
Határidı: 2008. július 1.
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı

NAPIREND
14. Elıterjesztés ……/2008.(……) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti
és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A szociális alapfeladatok hivatalba történı integrálása azt jelenti, hogy eddig az
intézményvezetı döntött az alapellátások igénybevételérıl, július 1-jétıl, ha nem intézményi
keretek között mőködik a szociális alapellátás, akkor jogszabály szerint a hatáskör címzettje a
képviselı-testület. A kérelmek elbírálása határozati döntést nem igényel, csak a kérelmezıt ki
kell értesíteni, hogy megkapta az ellátást. Az egyszerőbb ügyintézés érdekében javasolta,
hogy a polgármester hatásköre legyen a kérelmek elbírálása.
A rendelet-módosítás három paragrafusból áll. Most újat kapott mindenki. A 45. § módosult,
eddig a Szociális Bizottság döntött a bentlakásos kérelmekrıl, ez július 1-jétıl hatályát veszti.

Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-módosítást.

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
15/2008.(…...) rendelete
a Szank Községi Önkormányzat
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szank
Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.)
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 45. § (3) bekezdésének d) pontját hatályon kívül helyezi:
2. §
A R. 48. § (1) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki:
i) tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele
j) étkeztetés igénybevétele
k) házi segítségnyújtás igénybevétele
3. §
Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

NAPIREND
15. Elıterjesztés szociális alapszolgáltatások dokumentumaira
Elıadó: Turi Mária intézményvezetı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Turi Mária Alapszolg.Kp.vezetı
A képviselı-testület döntésének megfelelıen elkészítette a különváló feladatok szakmai
programját. Külön szakfeladatonként az étkeztetés, házi segítségnyújtás és a tanyagondnoki
feladatokra vonatkozóan, hogy 2008. július 1-jétıl mőködési engedély birtokában meg
lehessen kezdeni a hivatal körében a feladatellátást. Az ismételt mőködési engedélynek
feltétele, hogy be kell csatolni a szakmai programot. A szakmai program kötelezı
mellékleteirıl jogszabály rendelkezik, ezek kerültek becsatolásra. Új dolog, hogy
megállapodás kötésére eddig az idısek otthona és az idısek klubja esetében került sor, 2008.
január 1-jétıl a szociális törvény felsorolja, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyeknél
nem kell megállapodás, ez nálunk csak a családsegítés, a többi alapfeladatnál megállapodást
kell kötni. Az Idısek Klubja esetében szükséges, hogy erre az átmeneti, kis idıre is a
megállapodást és a házirendet módosítsuk, hogy a rendelettel összhangban legyen és
törvényes keretek között mőködhessen.

Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

49/2008.(IV.29.) ÖH.
Szociális alapszolgáltatások szakmai
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 általa,
2008. július 1. napjától tervezett, a polgármesteri hivatal szakfeladataiként ellátandó
étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás szakmai dokumentumait
jóváhagyta.
Rendelkezései az ismételt mőködései engedély jogerıre emelkedése napján, legkorábban
2008. július 1-jén lépnek hatályba.
Az étkezetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás és idısek klubja megállapodástervezetét az elıterjesztés szerint jóváhagyta.
Határidı: 2008. június 30.
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı

NAPIREND
16. Elıterjesztés a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítására
Elıadó: Mucsi László TMB elnök
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság ülésén tervezı asszonnyal, a kiskunmajsai
építéshatóság képviselıjével közösen megtárgyalták a településszerkezeti terv módosítását, az
eddig fölmerült igényeknek megfelelıen elkészült az elıterjesztés szerinti módosítás.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. A terv elkészítése 400 e Ft + ÁFA összegbe
kerül, a költségvetésben 300 e Ft + ÁFA van betervezve, a különbözetet a 2007. évi osztható
pénzmaradvány terhére javasolta a bizottság. Ezzel az elıterjesztést egyhangúlag elfogadásra
javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester a módosítással együtt szavazásra tette fel a
határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
50/2008.(IV.29.) ÖH.
Szank község településszerkezeti
tervének módosításáról
HATÁROZAT

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 50/2000.(V.30.) ÖH. sz.
határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervet – az épített környezet alakításáról
és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 10. § (2) bekezdésében biztosított
jogánál fogva – az elıterjesztés szerint módosítja.

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza az ÉPÍTÉSZMŐHELY
Építészeti és Iparmővészeti Tervezı Kft-t (6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1.) a
településszerkezeti terv módosítására vonatkozó tervek elkészítésével.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a tervezési díjból 300.000,- Ft +
ÁFA összeget a 2008. évi költségvetésében biztosítja, a 100.000,-Ft + ÁFA összeget a
2007. évi osztható pénzmaradvány terhére biztosítja.
Elrendeli a 100.000,-Ft + ÁFA összeg betervezését a 2008. évi költségvetési
rendeletbe.
4. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: 2008. május 31.
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester
NAPIREND
17. Elıterjesztés háziorvosi szolgálat területi ellátásáról szóló szerzıdések módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt ülésen a képviselı-testület a 38 és 39/2008. számú határozatokkal döntött a
háziorvosi szerzıdések módosításáról. A háziorvosok – hivatkozva arra, hogy a szerzıdés
módosítása kétoldalú lehetıség – egyeztetést kértek. Olyan módosítást tudnának elfogadni,
hogy kikerül belıle a központi orvosi ügyeleti ellátás miatt megváltozott ellátás, azonban a
megbízó számára nekik tájékoztatási kötelezettségük ne legyen, hogyha szabadságra,
távollétre készülnek. A tájékoztatási kötelezettséggel nem értenek egyet. Leszögezték, hogy
mindenféle szerzıdésmódosítás nélkül a helyettesítésrıl a megbízó tájékoztatásának eleget
tesznek. Az volt még a kérés, hogy egészüljön ki azzal a módosítás, hogy a helyettesítés
rendjét a rendelı bejáratánál ki kell függeszteni, az öt nappal elıtte, az módosításra kerüljön.
Dr. Folberth György alpolgármester
Nárai doktorral együtt az egyeztetés megtörtént, elfogadták mind a hárman, hogy az a
módosítás maradjon benne, hogy a helyettesítés rendjét a rendelı bejáratánál ki kell
függeszteni. Kérte, hogy a képviselı-testület vonja vissza korábbi határozatait és a most
elıterjesztett módosítást fogadja el.
Patkós Zsolt polgármester
Azért került bele ez a vitatott kérdés, hogy a megbízót tájékoztatni kell-e a szabadságról, ill.
távollétrıl, mert abban az esetben, ha szükséghelyzet van, vagy olyan helyzet, amikor az
intézkedés elengedhetetlen, az önkormányzatnak tudnia kell róla, hogy ki az a háziorvos, aki
intézkedni tud. Mi a helyzet akkor, ha az egyik háziorvos beteg, a másik pedig nem tudja
ellátni a feladatát, hogyan tudják megoldani a helyettesítést? A válasz az volt, hogy túl sok az
adminisztráció, nem gondolnák, hogy erre szükség van, egymást szokták helyettesíteni,
amikor az egyik háziorvos nincs, akkor a másik látja el ezt a feladatot.
Tehát tudni fogjuk a hivatalban, hogy melyik orvos van szolgálatban, mert függetlenül a
háziorvosi szerzıdéstıl magukra nézve kötelezınek tartják a tájékoztatást. Ugye errıl van
szó?
Dr. Folberth György alpolgármester
Igen, és ha olyan rendkívüli helyzet áll elı, hogy egyikük szabadságon van és a másiknak
valamilyen problémája van, valami miatt nem tud szolgálatban lenni, akkor a szerzıdés
értelmében az ÁNTSZ és az önkormányzat feladata a probléma megoldása.

Zaka László képviselı
Nem érti, hogy szerzıdésben nem, de egyébként meg mindent vállalnak a háziorvosok. A
lakosságot képviseli, annak a megbízásából van itt. A háziorvosok a lakosságot látják el. A
lakosság érdekeit a képviselı juttatja érvényre. A háziorvosok a tevékenységüket az
önkormányzattal történı területi ellátási kötelezettségre kötött szerzıdés alapján látják el.
Amennyiben ez nincs, háziorvos nincs. Az önkormányzat a választópolgárok megbízásából
állt össze. A területi ellátási kötelezettség szerzıdés arról szól, hogy a háziorvosnak nem csak
az orvoslás, hanem az egyéb más közegészségügyi, járványügyi stb. feladatai is vannak. A
szerzıdést így nem tudja támogatni, mert a lakosság e tekintetben ellátatlan marad. A területi
ellátási kötelezettség rendkívüli helyzetekrıl beszél, azért kell, az orvosok nem vállalják be
szerzıdésben a bejelentési kötelezettséget. Legyen benne az a pont, rendkívüli, járványügyi
helyzetben is a helyettesítı orvos mindenféle egyéb juttatás nélkül köteles a feladatát ellátni.
Hogy honnan szerez orvost, az az ı dolga. Ha ezt beletesszük, úgy jó.
Dr. Folberth György alpolgármester
Ez az ÁNTSZ feladata.
Zaka László képviselı
Nem ért egyet.
Besesek Béla képviselı
Ez a szerzıdés módosítás arra vonatkozik, hogy minden marad változatlanul az eredeti
szerzıdésben, megszünteti az ügyelet és készenlét finanszírozását, mivel a továbbiakban nem
látnak el ügyeletet, és arról volt szó az elızıekben, hogy ki kell egészíteni azzal, hogy 5
nappal korábban ki kell függeszteni a szabadságot és ezt vonjuk vissza. Ennyi most a
rendelet-módosítás, az összes többi megmarad a régi szerint.
Zaka László képviselı
Nem. Az orvos nem köteles bejelenteni, ha el akar menni szabadságra, csak ki kell tőzni az
ajtóra. Most nem jelenti be sehova, ha el akar menni szabadságra, kitőzi, hogy a másik
háziorvos helyettesít.
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt testületi ülésen arról szóltak a módosítások, hogy a megbízó háziorvos a szabadság
megkezdése elıtt legalább öt nappal - kiegészítettük azzal, hogy rendkívüli helyzetben a
szabadság megkezdése elıtt - értesíti a megbízót a helyettesítés rendjérıl. Tehát az értesítési
kötelezettség kerül ki a szerzıdésbıl. Az van benne az elıterjesztésben, hogy a háziorvosok
leszögezték, hogy mindenféle szerzıdésmódosítás nélkül a helyettesítésrıl a megbízó
tájékoztatásának eleget tesznek.
Zaka László képviselı
Ezt nem tudja elfogadni, és nem is fogja megszavazni. És ha általános járvány tör ki, mit
csinál a helyettesítı orvos egymaga?
Dr. Folberth György alpolgármester
Ha elmegy nyaralni, akkor hazahívná a másik orvost?
Zaka László képviselı
Igen. A polgármesternek jogában áll az orvos szabadságát megszítani. Akkor majd onnan
gondoskodik róla, hogy ki helyettesíti. A lakosság érdekét képviseli. Eddig nem volt
rendkívüli helyzet, de lehet. Nem arra kell készülni, hogy nem lesz, hanem arra, hogy lesz.
Dr. Folberth György alpolgármester
Eddig nem készültünk rá, mindig megtalálhatók voltunk. Át kell hívni Nárai doktort.
Patkós Zsolt polgármester
Ezek a gondolatok benne is fölmerültek. A tájékoztatás hiányát akkor érezte, amikor
betelefonáltak és megkérdezték, hogy ki rendel, és nem tudta megmondani.
Dr. Folberth György alpolgármester
Nem a polgármestert kell megkérdezni.

Zaka László képviselı
De a polgármestert kell megkérdezni, mert a községben a területi ellátási kötelezettségre a
szerzıdést az önkormányzat köti a háziorvosokkal, és ezért lehet megkérdezni a
polgármestert. Nem érti, miért olyan nagy gond az, ha szólni kell, hogy elmegy az orvos
szabadságra. A területi ellátási kötelezettségrıl szóló szerzıdés egy munkáltatói szerzıdés.
Hogy nem lehet ezt megérteni, hogy be kell jelenteni?
Vincze Jánosné jegyzı
A gyógyszerésszel nincs szerzıdésünk, és soha még egy délutánra úgy el nem ment, hogy be
ne jelentette volna. Mindig szól. Csak ha elmegy egy továbbképzésre, akkor is. Pedig
helyettesítik. Szól, hogy helyettest rendelnek ki.
Zaka László képviselı
Nem érti, mi az oka, hogy ezt nem lehet bejelenteni, mi a hátulütıje neki.
Dr. Folberth György alpolgármester
A szerzıdésmódosításból mindig olyan dolog sülhet ki, ha nem tartja be az ember, akkor
szerzıdést bontunk.
Zaka László képviselı
Akkor nem kell szerzıdés, minek van, ha nem kell betartani.
Dr. Folberth György alpolgármester
Korábban sem volt szükség a bejelentésre, nem kérte senki. A vállalkozó háziorvost terheli a
helyettesítésének megszervezése és annak anyagi finanszírozása, amely kiterjed a praxis
munkatársainak helyettesítési kötelezettségére is. Rendkívüli esetben az ÁNTSZ és az
önkormányzat polgármestere biztosítja ezt a helyettesítést.
Zaka László képviselı
De hogyan?
Patkós Zsolt polgármester
Nem arról szól ez a dolog, hogy ki a helyettes, részben ez benne van ebben a szerzıdésben is,
Nárai doktor szerzıdésében egyértelmően a másik körzet háziorvosa van megjelölve a
helyettesítés rendje szerint. Nem arról szól a dolog, hogy ki helyettesít kit, hanem arról, hogy
tartozik-e tájékoztatási kötelezettséggel a megbízott megbízó felé és ez belekerül-e a
szerzıdésbe. Ha igen, bármilyen megbízás esetén a megbízónak tudnia kellene arról, hogy a
megbízás csorbát szenved-e, hogyan valósul meg, ki oldja meg.
Zaka László képviselı
Nem értem, mi az oka annak, hogy nem kerülhet bele a szerzıdésbe a bejelentési
kötelezettség.
Dr. Folberth György alpolgármester
Az az oka, hogy rajtunk sokkal nagyobb felelısség van, és ha ezt ránk bízzátok, akkor ezt
nem bízzátok ránk, hogy mi szólunk, hanem szerzıdésben köteleztek rá. Vagyunk mi olyan
felelıs állásban, hogy ezt ránk lehet bízni.
Zaka László képviselı
Nem. A szerzıdés van olyan felelıs állásban.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolom a képviselı-testületnek a napirend felfüggesztését és Nárai doktor meghívását az
ülésre, és még a mai nap folyamán a napirend tárgyalásának folytatását, mert a szerzıdés
kétoldalúan módosítható.
Zaka László képviselı
Egyedül vagyok az érveimmel, én nem kívánom Nárai doktor meghívását, nyugodtan lehet
szavazni. Én csak a véleményemet mondtam el róla.
Rácz Izabella képviselı
A bejelentési kötelezettség munkaadó és munkavállaló között fennáll. Én mint munkavállaló
nem tehetem meg, hogy nem jelentem be az ÁMK igazgatójának, hogy nem megyek

dolgozni, mert ellenkezı esetben engem felelısségre vonnak, és kapok egy fegyelmit. Itt ez
nem így mőködik? Ugyanolyan munkáltatói és munkavállalói kötöttség van.
Patkós Zsolt polgármester
Fenntartja kérését a napirend felfüggesztésével kapcsolatban. Szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett döntött a napirend
felfüggesztésérıl.
NAPIREND
18. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti díjaira
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt ülésen döntött a képviselı-testület az önkormányzati lakások bérleti díjának 30 %os emelésérıl, január 1-jétıl 20 %-kal növelte az ÁFA a lakbért és nincs szabályozva a
garázsokra a fizetendı bérleti díj. 2008. május 1-jétıl módosul az ÁFA törvény, ez alapján
ismét nem lesz ÁFA köteles a lakóingatlanok bérbeadása. Pénzügyi Bizottság ülésén és
képviselı-testületi ülésen is elhangzott az az elvárás, hogy közelítsük a bérleti díjakat a piaci
viszonyokhoz, ezért két variációs határozat-tervezet készült. Az A variáció megtartja a 30 %os növekedést, a B variáció 50 %-os bérleti díj növekménnyel számol, a korábbi díjhoz
képest.
Vincze Jánosné jegyzı
A lakástörvény lakóingatlant ismer, és nem lakás céljára szolgáló helyiséget. A nem lakás
céljára szolgáló helyiség olyan helyiség, amely kizárólag gazdasági tevékenységet szolgál,
ezek az üzlethelyiségek, amelyeket haszonszerzés céljából bérelnek, ide nem sorolható a
garázs. Viszont a lakáshoz tartozó helyiségekhez sem, jogszabály szerint. Kiértesítettük a
lakókat a lakbérek módosításáról, olyan visszajelzés érkezett, hogy nagyon magas a garázs
bérleti díja. Köztes megoldást javasol a garázsra, bérleti díja a lakásokénál kevesebb legyen,
de azon is legyen egy kis emelés, ezért 80 Ft + ÁFA/m2/hó összeget javasol. Ez ÁFA köteles,
mert nem lakóingatlan.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a B variációt a garázsra vonatkozó
kiegészítéssel (80 Ft + ÁFA/m2/hó) egyhangúlag elfogadásra javasolta. Az A variáció a
jelenlegi ár + 20 % ÁFA. A B variáció kicsit elınyösebb, mint az eddig fizetett, annak
ellenére, hogy emelünk, a lakók mégis kevesebbet fognak fizetni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság
javaslatát.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
51/2008.(IV.29.) ÖH.
Önkormányzat tulajdonában lévı
lakások és üzlethelyiségek bérleti díjairól
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı
lakások és üzlethelyiségek bérleti díjairól szóló 34/2008.(III.25.) ÖH. számú
határozatát 2008. április 30. napjával visszavonja.

2. Szank Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993:LXXVIII. tv. 34. és 36. § alapján - a Szank Községi Önkormányzat tulajdonában
lévı lakások lakbérének és az önkormányzati helyiségek bérleti díjainak mértékét
2008. május 1-jétıl az alábbiak szerint határozza meg:
2.1. Komfortos lakás esetében
- belterületen

150,- Ft/m2/hó

- külterületen

105,- Ft/m2/hó

2.2.Komfort nélküli lakás esetében
- belterületen
- külterületen
2.3. Helyiségbérleti díjak
2.4. Garázsbérleti díjak

45,- Ft/m2/hó
30,- Ft/m2/hó
2860,- Ft/m2/év + ÁFA
80,- Ft/m2/hó + ÁFA

Határidı: 2008. május 1.
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı
NAPIREND
19. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékbecslésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Önkormányzati ingatlanok értékesítésének szándékáról korábban már volt szó, ennek
érdekében értékbecsléssel kell az önkormányzatnak rendelkeznie. Négy ingatlan
értékbecslésérıl szereztünk be árajánlatot: Kossuth u. 20. Béke u. 27. Irinyi u. 18. Szép u. 2.
A Pénzügyi Bizottság ülésén konstruktív javaslatok születtek. Az önkormányzat lakásaival
nem tud rendelkezni. Egy része jogcím alapján jár a bentlakónak, másrészrıl van egy olyan
gyakorlat, amit nagyon nehéz lenne már kikerülni, hogy az önkormányzati dolgozók
nyugdíjazásuk után is használói kívánnak lenni az önkormányzati lakásnak. Ezért az
értékesítés mellett kellene állást foglalni, ha van mód és lehetıség. A felújítás valószínőleg
olyan nagyságrendő pénzt igényel, amelyet az önkormányzat nehezen tud biztosítani.
Felmerült az, hogy értékbecslés után árverésen értékesítsük, vagy értékbecslés után ajánljuk
fel a bentlakónak megvételre. A Szép u. 2. szám alatti ingatlanban az egyik bérlı bérleti
alapja, hogy önkormányzati dolgozó, az már nem áll fenn. Ezt a helyzetet is rendezni kell.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, azt javasolta a bizottság, hogy elıször
kérjünk nyilatkozatot a lakóktól, hogy meg akarják-e venni az ingatlant, ha igen, akkor kell
indítani az értékbecslést. Ha nem válasz jön, akkor el kell dönteni a képviselı-testületnek,
hogy lakottan meghirdeti-e eladásra az ingatlant. A képviselı-testületnek kell meghatározni,
hogy mind a négy ingatlant kijelöli-e értékesítésre vagy nem.
Zaka László képviselı
Felvetıdött az a gondolat is, hogy a képviselı-testületnek elıször át kell nézni, hogy
egyáltalán el akarja-e adni az ingatlant, ha igen, akkor mindenáron, lakottan is, vagy nem.
Patkós Zsolt polgármester
Elıször jogilag megnézzük, hogy értékesíthetı-e az ingatlan.

Nyerges Zoltán képviselı
A Béke u. 27. számú ingatlan értékesíthetı-e egyáltalán?
Patkós Zsolt polgármester
Megnézzük.
Zaka László képviselı
Ha nem lehet másképp, akkor használati megosztással.
Patkós Zsolt polgármester
Voltak már értékesítések, a lakók kedvezıbb áron jutottak hozzá az ingatlanhoz, mint a piaci
ár.
A Szép u. 2. szám alatti ingatlan értékesítését érdemes volna meggondolni. Két lakásból áll,
az egyikben a védını, a másikban Hangodiék laknak. Azt szeretné, ha a védınıi lakás nem
kerülne értékesítésre.
Zaka László képviselı
A következı napirendi pont is ide kapcsolódik. Bent van Sándor Jánosné olyan irányú
kérelme, amirıl korábban Felföldi Frigyes és Dávid Sándorné esetében döntött a képviselıtestület, hogy a munkakörhöz kötött önkormányzati lakásbérleti szerzıdést átváltoztatta
határozatlan idejő bérleti szerzıdéssé, és így gyakorlatilag a munkakörhöz kötött lakás nem
ürült meg. Akkor is elmondta, hogy ez a probléma a késıbbiekben is fog jelentkezni. Kérdés,
hogy minden lakással így fog-e a képviselı-testület járni, mert van-e erkölcsi alapja más
döntést hozni, mint két évvel ezelıtt, vagy pedig el kell kezdeni, és a lakásokat mindenáron
értékesíteni kell. Véleménye szerint a Szép u. 2. ingatlan mőszaki állapota a hosszú távú
fönntartást nem indokolja, de a település fı utcáján az önkormányzatnak akkora területő
ingatlana nincs, akár közcélú létesítmény elhelyezését is, akár lebontással, akár átépítéssel
lehetıvé teszi, meggondolandó. A védınıt más lakásba lehet helyezni. A bent lakó figyelmét
pedig fel lehet hívni, hogy határozott idejő szerzıdése lejárt, a szerzıdés fölmondása azonban
nem történt meg.
Mucsi László megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 9 fı.
Nyerges Zoltán képviselı
Piaci alapon vizsgáljuk a lakásokat, viszont kérdéses, hogy lesz-e vevı és mennyiért tudnánk
eladni, nem nagy bevételre számíthatunk, vagy pedig ha továbbra is fenntartjuk a lakásokat,
az mennyibe kerül majd. Az Irinyi utcait nézve, biztos, hogy forgalmi értéken alul tudjuk
eladni, holott az a legjobb lakás. Kérdéses, hogyha önkormányzati lakást akarunk megtartani,
akkor azt kellene-e, mert hosszú távon viszonylag keveset kell rá költeni.
Patkós Zsolt polgármester
Az Irinyi utcai lakást hiába újítottuk föl, mégis penészedik.
Mucsi László képviselı
Így van. A külsı hıszigetelés meg lett oldva, de még mindig szigetelési hiba van alulról.
Nyerges Zoltán képviselı
Az a kérdés, ha nem értékesítünk egy lakást, akkor az a következıkben mekkora terhet ró
ránk, illetve ha ezt nem tudjuk felvállalni, akkor mekkora bevételünk származik belıle.
Patkós Zsolt polgármester
Az is kérdés, hogy használni vagy hasznosítani tudjuk-e ezeket a lakásokat más célra majd
egyszer, ha megürülnek, illetve jelen állapotban van-e értelme fenntartani.
Mucsi László képviselı
Mind a négy lakást ismeri, az elıterjesztéssel ért egyet, mindegyik lakás értékesítésével.
Korábban a négy közül már három ki volt jelölve értékesítésre, ami különbözı okok miatt
meghiúsult.

Dr. Nárai Tibor háziorvos megérkezett az ülésre.
Patkós Zsolt polgármester
A Szép u. 2. szám alatti ingatlanról a képviselıknek más a véleményük.
Mucsi László képviselı
Kb. 90 éves az ingatlan, a felújítását nem tudja felvállalni az önkormányzat most. Jó helyen
van, de vannak még jól frekventált helyen lévı ingatlanok, a Béke u. 40. és a volt
gyógyszertár épülete is a Rákóczi utcában.
Nyerges Zoltán képviselı
A Szép utcai lakásnak szanki viszonylatban egy jellegzetes homlokzata is van, késıbb azt
esetleg nem lakás, más célra is fel lehetne használni, pl: hagyományırzı, tájház.
Patkós Zsolt polgármester
A Szép utcai ingatlan vonatkozásában még nincs konszenzus. Elengedhetetlen, hogy az
ingatlanok értékesítése ügyében együtt tudjon gondolkodni a képviselı-testület, ezért errıl a
következı képviselı-testületi ülésen döntsön. Az elsı három lakás ügyében (Béke u. 27. Irinyi
u. 18. Kossuth u. 20.) elıször megnézzük, hogy jogilag értékesíthetık-e, utána nyilatkoztatjuk
a lakókat, hogy meg kívánják-e vásárolni, majd megrendeljük az értékbecslést.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

52/2008.(IV.29.) ÖH.
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítésének elıkészítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli az önkormányzat tulajdonában
lévı ingatlanok közül a Béke u. 27. Kossuth u. 20. Irinyi u. 18/A.. szám alatti ingatlanok
értékesítésének elıkészítését.
Az ingatlanok értékbecslésének megrendelése elıtt szakvéleményt kell beszerezni arról, hogy
az ingatlanok megoszthatók-e.
A szakvélemények ismeretében nyilatkoztatni kell a bérlıket, hogy meg kívánják-e vásárolni
az általuk lakott ingatlant.
Ezután a képviselı-testület újra tárgyalja az ingatlanok értékesítését.
Határidı: 2008. június 30.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Ezután a képviselı-testület folytatta a 17. napirend megtárgyalását.
NAPIREND
17. Elıterjesztés háziorvosi szolgálat területi ellátásáról szóló szerzıdések módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta Dr. Nárai Tibor háziorvost, a korábban elhangzottakról.
A módosításra került szerzıdés kiegészülhet-e a készenlét és az ügyelet módosításán túl azzal
az egy mondattal, hogy a háziorvos, megbízott a megbízót a szabadság illetve távollét
megkezdése elıtt tájékoztatja. Ez olyan megoldása lenne a helyzetnek, amely nem köti idıhöz
a bejelentés, nem ír elı sem írásbeli, sem szóbeli konkrét tájékoztatási kötelezettséget.
Tájékoztatni kell, de nincs meghatározva milyen formában, hogyan, ez a megbízó és a
megbízott közötti kommunikáció kérdése. Ez a helyzet így kezelhetı, föloldható lenne. Ez
egy javaslat.
Dr. Folberth György alpolgármester
A képviselı-testület többsége még nem mondott véleményt. Kérte, hogy a képviselı-testület
fogadja el az elıterjesztést, volt, aki ezt nem fogadta el.
Dr. Nárai Tibor háziorvos
Ezt miért kell beletenni, eddig nem merült fel?
Patkós Zsolt polgármester
A megbízó az önkormányzat, az önkormányzatot pedig a polgármester képviseli.
Zaka László képviselı
Nem érti, hogy miért nem lehet beletenni. Folberth doktor mondta, hogy önkéntesen vállalják
a tájékoztatást, akkor miért nem lehet a szerzıdésben benne. Önkormányzati szempontból a
háziorvosi tevékenység az önkormányzat és a háziorvos között létrejött területi ellátási
kötelezettségrıl szóló szerzıdéssel lehetséges. Ebben a szerzıdésben a törvény erejénél fogva
az egyiknek komoly kötelezettsége az ellátás. Feladatát valamilyen módon az egészségügyben
el kell látni. Hogy milyen módon azt az önkormányzat határozza meg. Éppen ezért a
felelısségébıl fakadóan adódik az a kérés, hogy aki ellátja, arról valamilyen információval
rendelkeznie kell. A területi ellátási kötelezettségrıl szóló szerzıdés alapvetıen egyrészt a
területi ellátás fogalomkörébe tartozó járványügyi helyzet és a területileg elhatárolt azon
betegek ellátása, akit nem tudnak azonosítani, vagy nincs a betegellátásra jogosító
igazolványa, akkor is el kell látni, ez a területi ellátási kötelezettségnek az egyik oldala. A
másik oldala pedig az, hogy adott esetben járványügyi helyzetben a polgármesternek minden
tekintetben kötelezettsége van. A kötelezettség ellátása tekintetében azoknak akik ellátják,
akár közalkalmazott, akár megbízotti státuszban, ha nem tudja a helyzetét, akkor nem tud a
feladatának eleget tenni. Ha közalkalmazottakról van szó, akkor a közalkalmazottakat adott
helyzetben vissza lehet rendelni a szabadságról. Ez megbízó és megbízott közötti viszonyban
így van-e, ha a helyzet úgy kívánja, hogy a megbízottat vissza lehet-e rendelni a
szabadságáról, ezt most jogilag nem tudja megmondani. De hogyha ez belekerül a
szerzıdésbe, akkor majd tisztázódik, hogy ez hogyan mőködik. Azt is javasolta, hogy
járványügyi helyzetben az egy orvos, aki helyettesíti a másikat, nem tudja ellátni a feladatot,
kerüljön bele a szerzıdésbe, hogy ebben a helyzetben is köteles ellátni. Tehát fölvállalja a
helyettesítı orvos a rendkívüli járványügyi helyzetet is, és ez legyen benne a szerzıdésben.
Akkor, ha nem tudja a szabadságon lévı orvost visszahívni, neki kell ellátni. Az nem
megoldás, hogy azt mondja a helyettesítı orvos, hogy nem tudja ellátni. Az állampolgár
érdekeit védi, nem bizalmatlanság, a szerzıdésnek egy olyan pontja, amely az önkormányzat
feladatainak a teljesítését bizonyos mértékig garantálja. Ennyi az egész és nem

bizalmatlanság. Ha önként vállalják, hogy bejelentik, akkor miért nem lehet benne a
szerzıdésben? Miért okoz ez gondot, ezt nem érti.
Dr. Nárai Tibor háziorvos
Járványügyi helyzetben, ha Folberth doktor úr szabadságon van, egyértelmő, hogy az összes
feladatot átvállalja és fordítva. Ezt jelenti a helyettesítés. A helyettesítés azt jelenti, hogy
minden egyes praxisában adódó munkát az idıszakban felvállal.
Patkós Zsolt polgármester
Egy mondattal föloldható lenne a probléma: A megbízott a megbízót a szabadság illetve
távollét megkezdése elıtt a helyettesítés rendjérıl tájékoztatja.
Besesek Béla képviselı
A helyettesítı személyérıl kell tájékoztatni, nem a helyettesítés rendjérıl.
Patkós Zsolt polgármester
Igaz, elfogadja.
Dr. Folberth György alpolgármester
Mi csak egymást helyettesíthetjük.
Zaka László képviselı
Még rosszabb a helyzet.
Dr. Nárai Tibor háziorvos
Ha jelentünk a polgármester úrnak, akkor se lesz jobb.
Zaka László képviselı
Ha mindkét doktor beteg, akkor a polgármesternek intézkedni kell.
Dr. Nárai Tibor háziorvos
Ez rendkívüli eset.
Zaka László képviselı
Én a rendkívüli helyzetrıl beszélek.
Patkós Zsolt polgármester
Nem kívánom tudni, hogy doktor urak közül ki, hol van. De hogyha tılünk megkérdezik, ne
legyen olyan helyzet, hogy a hivatalban nem tudjuk. Ez csak egy mondaton múlik, meg talán
normális kommunikáción és semmi máson.
Dr. Nárai Tibor háziorvos
Ha lenne 5 vagy 6 orvos, akkor probléma lenne-e, hogyha nincs az egyik, akkor ki
helyettesíti. Ketten vagyunk, ha egyik nincs, akkor egyértelmő, hogy a másik.
Patkós Zsolt polgármester
Honnan tudjuk, hogy az egyik nincs? A megbeszélés végén szó szerint írtam le az
elıterjesztésbe, hogy a háziorvosok leszögezték, hogy mindenféle szerzıdésmódosítás nélkül
a helyettesítésrıl a megbízó tájékoztatásának eleget tesznek.
Dr. Folberth György alpolgármester
Ez volt a kompromisszum.
Patkós Zsolt polgármester
Ha vállalják, akkor miért nem kerülhet bele a szerzıdésbe? Ez nem volt érhetı akkor sem.
Dr. Folberth György alpolgármester
Ami egyébként is kötelességünk, végezzük a munkánkat, azt kell belevenni a szerzıdésbe,
szerintem minden benne van.
Dr. Nárai Tibor háziorvos
Egyetértek.
Varga Ferencné képviselı
Ügyrendi kérdése van, van egy eredeti módosítás, és egy módosítási javaslat polgármester úr
részérıl és errıl a kettırıl kell szavazni?

Patkós Zsolt polgármester
Nem. Kétoldalú szerzıdésmódosításról van szó, ha doktor urak beleegyeztek volna abba,
hogy egészüljön ki a javasolt egy mondattal, akkor fel lehetne tenni szavazásra, mert akkor
végre is tudjuk hajtani. Mivel nem mennek bele, így ezt a módosítást nem lehet végrehajtani.
Besesek Béla képviselı
A múltkori elıterjesztésben az volt, hogy 5 nappal korábban, akkor azt kifogásolta, ha
közbejön valami, akkor ez hogyan valósuljon meg.
Patkós Zsolt polgármester
Ezt a részt kiegészítettük azzal, hogy rendkívüli esetben a megbízott a megbízót telefonon is
értesítheti a szabadság megkezdése elıtt.
Besesek Béla képviselı
Most arról van szó, hogy 5 nap nincs benne, csak a szabadság megkezdése elıtt.
Patkós Zsolt polgármester
Amit javasolt, abban egy nap sincs benne, semmilyen kötöttség nincs a tájékoztatás
formájáról.
Dr. Folberth György alpolgármester
Miért került ez most elı 30 év után?
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy mindenki kitette az ajtóra, hogy milyen napokon lesz
szabadságon, és a másik doktor helyettesíti. Ez is belekerült a szerzıdés módosításába.
Megvan az a gyakorlat, ami alapot teremtett arra, hogyha ez a bevált normális rend, akkor ezt
foglaljuk szerzıdésbe. Ez nem okoz problémát. Ami viszont igen, hogy a megbízó
tájékoztatását beírjuk-e a szerzıdésbe. Erre mondta Rácz Izabella, hogy közalkalmazottként
nem teheti meg az ember, hogy nem tájékoztatja a munkáltatóját. Itt ebben az esetben a
megbízó és a megbízott vonatkozásában, ha a szerzıdés nem terjed ki erre a feladatára,
megteheti. Errıl szólt a doktor urak által elmondott és lerögzített dolog, hogy a megbízott
háziorvosok leszögezik, hogy mindenféle szerzıdésmódosítás nélkül a megbízó
tájékoztatásának eleget tesznek. Ez hangzott el szó szerint a megbeszélésen. Leírta, odaadta
egybıl jegyzı asszonynak.
Dr. Folberth György alpolgármester
Ez miért nem elég?
Patkós Zsolt polgármester
Mert nincs benne a szerzıdésben, csak az elıterjesztésben.
Zaka László képviselı
Ügyrendi javaslata van, ha közös megegyezéssel lehet a szerzıdést módosítani, akkor a
képviselı-testületet meg kell kérdezni és kész. Ha ez mellett dönt, akkor van
szerzıdésmódosítás, ha nem, akkor nincs. Haladjunk tovább. Nincs értelme.
Patkós Zsolt polgármester
Két határozati javaslat van. Az egyik az, hogy kerüljön a határozati javaslatban kiegészítésre
az, ami az elıterjesztés részében megfogalmazódik, hogy megbízott a megbízót a szabadság,
távollét megkezdése elıtt értesíti a helyettesítı személyérıl.
Besesek Béla képviselı
Az benne marad, hogy kitőzik?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, a többi módosítás mind benne marad, mert konszenzuson alapul, csak ezzel az egy
mondattal egészül ki.
Polgármester szavazásra tette fel a 38 és 39/2008. számú határozatok visszavonását.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

53/2008.(IV.29.) ÖH.
Önkormányzati határozatok visszavonásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a háziorvosi szolgálat területi ellátására
szerzıdések módosításáról szóló 38/2008.(III.25.) ÖH. és a 39/2008.(III.25.) ÖH. számú
határozatokat visszavonja
Polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet a módosítással.
A képviselı-testület tagjai közül 3 fı igennel szavazott, 6 fı tartózkodott.
Polgármester szavazásra tette fel az eredeti elıterjesztés szerint a határozat-tervezeteket.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett a következı határozatot
hozta:
54/2008.(IV.29.) ÖH.
Háziorvosi szolgálat területi ellátására
szerzıdés módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nárai és Társa Bt-vel 2006. február 24-én
megkötött szerzıdést az elıterjesztés szerint módosítja.
A szerzıdés módosítás aláírására Patkós Zsolt polgármestert felhatalmazza.
Határidı: 2008. május 31.
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett a következı határozatot
hozta:
55/2008.(IV.29.) ÖH.
Háziorvosi szolgálat területi ellátására
szerzıdés módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a MEDI-FOL Bt-vel 1997. április 11-én
megkötött szerzıdést az elıterjesztés szerint módosítja.
A szerzıdés módosítás aláírására Patkós Zsolt polgármestert felhatalmazza.
Határidı: 2008. május 31.
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester

Patkós Zsolt polgármester
Szeretné kérni a doktor uraktól, mint ahogy megígérték, hogy mindenféle szerzıdésmódosítás
nélkül is tájékoztatják a megbízót, hogy ez így legyen.

NAPIREND
20. Elıterjesztés önkormányzati lakásbérleti szerzıdés módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A kérelmet régen benyújtotta Sándor Jánosné, de most hozta ide, mert az ingatlan
értékesítésre történı kijelölésével függ össze. Döntött a képviselı-testület arról, hogy a lakást
értékesítésre kijelöli, a lakóknak lehetıségük lesz a megvásárlásra, ezért a kérelem
elbírálásának elhalasztását javasolja.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a határozat-tervezetet egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
56/2008.(IV.29.) ÖH.
Sándor Jánosné lakásbérleti
szerzıdésének módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Sándor Jánosné Szank, Kossuth u. 20.
szám alatti lakó kérelmérıl – melyben a határozott idıtartamra kötött lakásbérleti szerzıdését
határozatlan idıtartamra módosítsa - az általa bérelt önkormányzati tulajdonú lakás
értékesítését követıen dönt.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
21. Elıterjesztés DAOP 2008-4.1.3 A:B. pályázatokról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Két pályázati lehetıségrıl van szó, amely további beruházásokat tenne lehetıvé. Az egyik a
mővelıdési ház felújítására vonatkozik, amelyet a képviselı-testület a gazdasági programban
és a fejlesztési elképzelései között is nyilvántart. A másik az Idısek Klubjának helyet
biztosító Rákóczi u. 25. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó tervek megrendelésérıl
illetve a pályázat benyújtásáról szól. Ez a pályázati lehetıség mindenképpen alapot adhat a
fejlesztésre, mert nagyon rövid idı áll majd rendelkezésre, hogy ezt a pályázatot benyújtsuk.
Addigra olyan tervekkel kell majd rendelkeznünk, amelyek alapot teremtenek arra, hogy a
fejlesztést, ha sikerül a pályázat, akkor megvalósítsuk. Ezért elengedhetetlen, hogy az
árajánlat szerinti engedélyezési tervet megrendeljük és ezt a két pályázatot benyújtsuk.
Egy pályázatot, az iskola fejlesztésére vonatkozót írattuk pályázatíróval, az összes többi
pályázatunkat saját kútfıbıl próbáljuk megvalósítani.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Elhangzott a bizottság ülésén, hogy rengeteg
tervünk van már, amellyel pályázhatunk, ha lesz rá alkalom, most ezek számát növeljük.

Egyáltalán nem biztos, hogy nyerünk, csak reménykedünk, és megint kiadunk 350 e Ft-ot.
Végül is a többletbevételek terhére a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
57/2008.(IV.29.) ÖH.
DAOP 2008-4.1.3 A.B. pályázatokról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani a DAOP
2008-4.1.3 A. keretében megvalósítandó szociális alapszolgáltatáshoz való hozzáférésének
javítására. B. projektekre.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani a DAOP
2008-4.1.3 B. keretében megvalósítandó közösségi terek és információs pontok
infrastrukturális fejlesztésére.
3. A pályázatok elıkészítésével kapcsolatosan felmerülı költségeket a 2008. évi költségvetési
többletbevételei terhére biztosítja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
22. Elıterjesztés pszichiátriai betegek otthona támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Kunszentmiklós város polgármestere keresett meg levélben, melyben anyagi támogatást kér a
szociális intézménye fenntartásához, mivel szanki illetıségő lakos is van az intézményben.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
határozat-tervezet B variációját, tehát nem javasolta a támogatást.
Varga Ferencné képviselı
Az szerepeljen a határozatban, hogy forráshiány miatt nem tudja támogatni.
Besesek Béla képviselı
Tehát nem elutasítjuk, hanem pénzügyi lehetıségeink nem teszik lehetıvé a támogatást.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

58/2008.(IV.29.) ÖH.
Fogyatékos otthoni ellátás támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a kunszentmiklósi Egyesített Szociális
Intézmény költségeihez forráshiány miatt nem járul hozzá.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
23. Elıterjesztés mentıszolgálat támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az Országos Mentıszolgálat megbízásából a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a
Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány Bács-Kiskun megyében szolgálatot teljesítı
mentıautókba defibrillátor és lélegeztetı készülék beszerzéséhez kér támogatást az
önkormányzattól.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és nem javasolta a támogatást. A lehetıségeink miatt nem
tudjuk átvállalni ezt az állami feladatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság
javaslatát.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta:
59/2008.(IV.29.) ÖH.
Mentıszolgálat támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Országos Mentıszolgálat megbízásából
a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítványt
forráshiány miatt nem támogatja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
24. Elıterjesztés nyári református hittanos tábor támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Kósa István lelkész úr azzal a kéréssel fordult a képviselı-testülethez, hogy a
Balatonfenyvesen megrendezésre kerülı nyári református hittanos tábort támogassa.

Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta, és pénzügyi lehetıségeink miatt nem
támogatta.
Mucsi László képviselı
Táborok támogatására nincs tervezve a költségvetésben?
Vincze Jánosné jegyzı
Nincs.
Mucsi László képviselı
Társadalmi szervezetek támogatására?
Besesek Béla képviselı
Az van, de táborok támogatására nincs.
Patkós Zsolt polgármester
Mennyi van még a társadalmi szervezetek támogatásánál tartalékban?
Besesek Béla képviselı
Ha ezt támogatjuk, akkor a többit is kellene.
Nagy Klára vezetı tanácsos
Nincs a társadalmi szervezetek támogatásánál tartalék, lehúzásra került.
Besesek Béla képviselı
Ez mind olyan dolog, hogy kellemetlen visszautasítani, de nincs rá anyagi lehetıségünk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság
javaslatát.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
60/2008.(IV.29.) ÖH.
Nyári református hittanos tábor támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szanki Református Egyházközség kérését
nem támogatja, a református nyári tábor költségeihez forráshiány miatt nem járul hozzá.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
25. Elıterjesztés Petıfi Népe média ajánlatára a megyei települési almanachról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az almanach kiadásához kérnek támogatást.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és nem javasolta a támogatást a pénzügyi lehetıségeink miatt.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság
javaslatát.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

61/2008.(IV.29.) ÖH.
Petıfi Népe média ajánlatáról a
megyei települési almanachról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Petıfi Népe Lap- és Könyvkiadó Kft.
média forráshiány miatt nem támogatja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
26. Tájékoztató testvérvárosi pályázatról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A testvérvárosi pályázat következtében olyan új testvérvárosi kapcsolat alakulhatna ki, mely
olasz és észt testvértelepülésrıl, valamint a nagygalambfalvi testvértelepülésrıl 40 fı
fogadását teszi lehetıvé. Akik az olasz településrıl gyerekeket fogadnának és van 25 év alatti
gyerekük, szeptemberben szívesen várnák viszont 4-5 napos testvérvárosi program
megvalósítására. Az olaszokkal a fiatalok angolul tudnak kommunikálni, jó lehetıség ez
számukra. Elıször tudni kell a pályázat sikerességét. Nagygalambfalvával több kialakult
kapcsolat is van, így az elhelyezést általában családoknál tudjuk biztosítani. Ez bıvíti a
lehetıségeket. Olaszok jönnének 20-an, az észtek kb. 10-en. Az észtek is tudnak angolul.
Családoknál kellene ıket elhelyezni. Augusztus 12-én este jönnének, 13-án ismerkedés a
délelıtti program, falubemutatás, délután fürdı, 14-én megmutatnánk nekik Ópusztaszert, 15én falunapi programok lesznek, errıl az egyebek között lesz tájékoztató, vasárnap lenne a
hazaindulás. Az utazási költségekre nyerhetı támogatásból lehetne finanszírozni a buszt.
Varga Ferencné képviselı
A fafaragók hazamehetnének azzal a busszal, így csökkennének a költségek.
Patkós Zsolt polgármester
Megbeszélés kérdése.
Ha a szenttamási lehetıség bejön, akkor velük még bıvül a kör. A következı évben az
uniónak elvárása, hogy négy unión belüli országból és egy unión kívüli országból
testvértelepülés legyen, azt nagyobb összeggel támogatják. Azt kérte, hogy a képviselık,
bizottságok gondolkozzanak azon, hogyan tudnánk a vendégeket elszállásolni. Nem lesz
könnyő, színes kavalkád lesz.
A képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatást.
NAPIREND
27. Elıterjesztés falunap megrendezéséhez pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a képviselı-testületet a falunapi rendezvényekrıl.
Augusztus 15-én este a Kóló Együttes szerepel, szerbekbıl, görögökbıl álló együttes
Budapestrıl, a fellépésen túl egy-másfélórás táncházat is tartana. Utána lenne élızenével
utcabál. 16-án délelıtt 11 órától Nikola Péter gyermekmősora van lefoglalva. Utána ebéd.

16 órától lesz a Defekt Duó mősora, 22 órától Josh és Jutta, a fiatalok ismerik, most állítólag a
slágerlista elején van. Ezek a programok biztosak, a többi még szervezés alatt van. Szó volt
még a dobosokról is, akik szelektív hulladékgyőjtı edényeken dobolnak.
Pályázni szeretnénk 300 e Ft-ot a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól, a többit pedig saját
forrásból biztosítjuk.
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a pályázat benyújtását.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
62/2008.(IV.29.)ÖH.
Falunap megrendezéséhez
pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. augusztus 15-16-án megrendezi a
Falunapot. A rendezvényhez az önkormányzat pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzathoz 300.000,-Ft összegő vissza nem térítendı támogatás elnyerésére.
A képviselı-testület a rendezvényhez 402.000,-Ft saját forrást biztosít a 2008. évi
költségvetésben.
Határidı: 2008. április 30.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné képviselı
Tájékoztatta a képviselıket a fafaragó táborról. A fafaragó tábor augusztus 6-8. között
kezdıdik, 16-án fejezıdik be. Nagygalambfalváról, ill. Derzsi Pál vezetésével négy fafaragó
érkezik Erdélybıl, Egerbıl és Kazincbarcikáról is jön egy-egy fafaragó, valamint Radvánszki
Tibor és Varga Ferenc. Tehát 8 fafaragó vesz részt a táborban. Balatoni Tibor zsőrizett
haranglábat ajánlott föl a világháborús emlékmőhöz. Rékasiné Gizike vetette fel, hogy
születések fája, vagy életfa jó lenne. Egy fát fognak készíteni, amelybe préselt lemezekbıl
leveleket lehet felrakni és mondjuk 2000-tıl született gyerekek neve kerülne fel erre a fára.
Amikor fölkerül valakinek a neve, ott lesz egy kis harang, amit meg lehetne szólaltatni
ünnepélyes keretek között. Elkészítésre kerül még egy testvértelepülést jelzı tábla, amit majd
bıvíteni lehet, ha újabb testvértelepülési kapcsolatok lesznek.
Patkós Zsolt polgármester
Ez nem úgy lenne, hogy a települési táblánál felsorolva a testvértelepülések, hanem a hivatal
elıtt, a központban a jelenlegi hirdetıtábla háta mögé kerülne.
Varga Ferencné képviselı
Készül még egy kis székelykapu, amely az iskolánál a park elején kerül elhelyezésre. Ehhez
kéri a képviselı-testület jóváhagyását.
Patkós Zsolt polgármester
Abban vagyunk érdekeltek, hogy szépüljön a település. Köszönjük a szervezést.

NAPIREND
28. Elıterjesztés Megyejáró Néptáncfesztivál megrendezéséhez benyújtandó pályázat
támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A megyei önkormányzathoz egy település, egy rendezvényre csak egy alkalommal nyújthat
be pályázatot. Azonban nincs kizárva az, hogy a településrıl más civil szervezet, egyesület is
benyújtson pályázatot. Július 22-én megvalósul a Megyejáró Néptáncfesztivál, ehhez a BácsKiskun Megyei Közgyőléstıl a Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesület 300 e Ft-ra pályázik.
A Megyejáró Néptáncfesztivál és a Falunap helyszíne is a Bányászpark lenne. Ennek
praktikus oka van, tavaly nagyon sokba került a sátorbérlet és a szervezés. Juhász Attilával, a
MOL Bányász Szakszervezetének a vezetıjével beszélt és az a javaslat, hogy az
önkormányzat és a szakszervezet közösen üzemeltethesse vagy kapja tulajdonba a MOL-tól a
Bányászparkot. Azon lesz, hogy ezt a lehetıséget kihasználjuk. A május 1-jei rendezvény
szintén ott lesz. Az önkormányzat azzal járult hozzá, hogy kitakarítottuk, mert erre sehol sincs
ember.
A Megyejáró Néptáncfesztiválon török, cseh, belga, észt, szlovák, szanki együttesek vesznek
részt, valamint reméljük, hogy Szenttamásról is eljön a Menyecske Néptánccsoport.
A pályázat elıírja, hogy az önkormányzatnak támogatni kell az egyesületi pályázatot. Ezt kéri
a képviselı-testülettıl.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
63/2008.(IV.29)ÖH.
Megyejáró Néptáncfesztivál megrendezéséhez
benyújtandó pályázat támogatásáról
HATÁROZAT
A Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesülete által a 2008. július 22-én megrendezésre kerülı
Megyejáró Néptáncfesztivál költségeinek támogatására pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun
Megyei Közgyőlés Hivatalához.
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a pályázat benyújtását támogatja.
Határidı: 2008. május 1.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
29. Egyéb kérdések
A) Programokról tájékoztatás
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy május 7-én 13.30 órakor a Díszteremben lesz a Délalföldi Fenntartható Környezetért Alapítvány, a Kecskeméti Kertészeti Fıiskolai Kar, a
Környezettudományi Intézet, a Csongrád Megyei Agrárkamara és a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara közös rendezésében egy olyan megbeszélés, amely bioetanol

klaszter létrehozására vonatkozik. A falugazdásztól kérte, hogy azokat az embereket hívjuk
meg, akik a bioetanol alapanyagát tudnák elıállítani és beszállítani.
Tabajdi Gábor képviselı
Ez kukorica, búza?
Patkós Zsolt polgármester
Igen.
Besesek Béla képviselı
Mi a klaszter?
Patkós Zsolt polgármester
Olyan együttmőködés, ami a termeléstıl kezdve a feldolgozásig egy láncolatot fog össze és
egymásra épülı rendszert dolgoz ki. A termeléstıl a végtermék elıállításáig szóló
együttmőködés. Ennek a létrehozása lenne a cél. Errıl tartanak tájékoztatást, valamint a
mezıgazdasági pályázatokról. Szeretettel várjuk a képviselıket is.
Május 8-án 18 órakor Leader tanácskozás lesz, a turisztikában érdekeltek vonatkozásában a
magánszálláshelyek kialakításában tudnak javaslatokat megfogalmazni. Várunk minden
érdeklıdıt. A Leader mostani állásáról is lenne tájékoztató.
B) Idısek otthonába beutalás
Dr. Folberth György alpolgármester
Az idısek otthonával kapcsolatban elmondta, hogy utána kellene nézni ennek a tanácsnak,
amitıl az otthonba történı beutalás függ, mert nem mőködik.
Patkós Zsolt polgármester
Megtörtént. Február 12-én állt föl az iroda, utána kezdték meg a munkát. Telefonon
érdeklıdött, megígérték, hogy két héten belül itt lesznek Szankon, ez így is történt, és
pénteken megérkeztek az elsı határozatok.
Vincze Jánosné jegyzı
Pénteken három jött, egy ma, a Szociális Bizottság ma tárgyalta negyed egykor a
beutalásokat. Az intézményvezetı megbeszélte velem, hogy az ünnepekben be is költöztetnek
mindenkit.
C) Gyommentesítés
Dr. Folberth György alpolgármester
Lakossági kérés, ha mód van rá, a Gy. Szabó Béla utcában az üres telkeket le kellene kaszálni.
Vincze Jánosné jegyzı
Megoldjuk.
D) Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos panasz
Mucsi László képviselı
Két lakossági panasz érkezett hozzá, hogy az éjszakai súlyos betegség esetén nem vették fel a
telefont a majsai ügyeleten.
Patkós Zsolt polgármester
Konkrét idıpont kellene, hogy utána tudjon nézni. Ha probléma merül fel, azonnal jelezni
kell, mert akkor tud lépni.
Besesek Béla képviselı
Jó számot hívtak?

Mucsi László képviselı
Telefonkönyvbıl nézték ki.
Besesek Béla képviselı
A telefonkönyvben még nem lehet benne.
Vincze Jánosné jegyzı
Nincs benne a telefonkönyvben, ami benne van, az nem az ügyelet. Kiküldtük a tájékoztatót, a
szórólapon rajta van, hogy milyen számot kell hívni, mindenki megkapta a postaládájába.
Patkós Zsolt polgármester
Az újságokba folyamatosan bele kell tenni a központi orvosi ügyelet elérhetıségét, a
hirdetıtáblán is folyamatosan kint lesz.
E) A játszótér állapotáról
Besesek Béla képviselı
Jó lenne embereket küldeni a hinták karbantartására, mert leromlott állapotban vannak. A föld
visszatermelése is fontos a hinta alá, mert mély gödör van.
Patkós Zsolt polgármester
Jövı héten rendbe tesszük.
F) Tájékoztatás a konyha bérbeadásáról
Patkós Zsolt polgármester
Április 15-én a szerzıdéskötés megtörtént. A SULI-HOST KFT. képviselıje már ott töltött
egy napot a konyhán és megnézte, hogy mi a gyakorlat.
Besesek Béla képviselı
Arról volt szó, hogy a rendezvényeket milyen formában engedi be a vállalkozó?
Patkós Zsolt polgármester
Igen. Vannak már kötött rendezvények, amelyek vonatkozásában azt kérte, hogy
térítésmentesen biztosítsák a konyhába történı bejutást. Azt mondták, hogy rendben, de egy
saját emberüknek, aki leltári felelısséget vállal, annak ott kell lenni.
G) Létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról
Varga Ferencné képviselı
Az óvodában augusztus 31-én egy óvónınek a munkahelye megszőnik létszámleépítés miatt.
Végkielégítés illeti meg, és csak akkor lehet igényelni, ha a képviselı-testületi határozat van a
létszámleépítésrıl, ezért kéri errıl határozat meghozatalát.
Patkós Zsolt polgármester
Levettük napirendrıl a következı tanév indítását, amellyel kapcsolatban meghatározásra
kerülnek az indítandó óvodai csoportok és osztályok számai. A következı ülésre a Pénzügyi
és az Oktatási Bizottság közösen készítse ezt elı, annak legyen része a létszámcsökkentéssel
kapcsolatos pályázat is.
Vincze Jánosné jegyzı
Mikor szőnik meg a dolgozó munkaviszonya?
Varga Ferencné képviselı
Augusztus 31-én.
Patkós Zsolt polgármester
Akkor lehet kifizetni a végkielégítést, a határozatot addig meg kell hozni, amelyet jegyzı
asszony elıkészít.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

NAPIREND
30. Elıterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja értelmében zárt
ülésen tárgyalta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 19 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Rácz Izabella
jkv. hitelesítı

Vincze Jánosné
jegyzı

Tabajdi Gábor
jkv. hitelesítı

