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Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 7 fı jelen van, Dr. Folberth György, Csertı István bejelentette távolmaradását az 
ülésrıl, Nyerges Zoltán késni fog. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Rácz Izabella és Zaka László képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 7 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 2. napirend a 2008. évi 
költségvetési rendelet módosítása legyen, a 3. napirend pedig az elmúlt ülésen tárgyalt 
regionális pályázatok határozatainak módosítása, az utána következı napirendek sorszáma 
kettıvel nı. A szakmai kitüntetı díjakról szóló napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra. A 
képviselı-testület egyetértett a módosításokkal. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 7 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 önkormányzat és intézményei 2008. évi  
    költségvetésérıl szóló 6/2008.(II.26.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
 



 

3. Elıterjesztés regionális pályázatok célrendszerének meghatározására  
    (TEUT, TEKI, CÉDE) 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Elıterjesztés ……/2008.(……) rendeletre a helyi jelentıségő természeti érték védelmérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
5. Elıterjesztés létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
    igénylésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Elıterjesztés a 2008/2009-es tanév indítására 
    Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök 
7. Elıterjesztés a Kiskunok Vidékéért Akciócsoport jogi személyiséggé válása tárgyában 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Elıterjesztés „Kun Összefogás” konzorciumi szerzıdés tervezetére  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Elıterjesztés biztonságtechnikai védelmi berendezés beszerzésére 
   Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Elıterjesztés moldvai gyerekek magyar nyelvő oktatásának támogatásáról 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Mőemléki Alapítvány támogatásáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
12. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató non-profit Korlátolt Felelısségő  
      Társaság alapításárára 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
13. Elıterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának  
      módosítása 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
14. Elıterjesztés Szank Község Közszolgálatáért szakmai kitüntetı díj adományozására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
15. Egyéb kérdések  
 
 
NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatról és tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
    eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót írásban kiküldtük, kiegészítése nincs. 
Besesek Béla képviselı 
Az épített örökség védelmére a pályázatot benyújtottuk? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, határidıben benyújtottuk, személyesen vittük be a pályázatot a Megyei 
Önkormányzathoz. Azonnal volt a határozat határideje, azért nem szerepel itt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
 



 

69/2008.(V.27.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatokról 
szóló beszámolóról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 50/51/54/55/62/63/2008.(IV.29.) ÖH. 
számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint 
elfogadja. 
 
 
Két ülés között történt fontosabb események: 
 
Ma volt a szilárd hulladéklerakó konzorciumi megbeszélése és az RT. közgyőlése. 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a konzorcium ismételten kiírta a közbeszerzést, 
amely arra vonatkozik, hogy a 82 településen ki lesz a közszolgáltató. Négy pályázó van, 
köztük az önkormányzatok által alapított RT. is ajánlatot tett. Az a cég, amely megtámadta az 
elızı közbeszerzést, most nem pályázott. Június közepén lesz eredményhirdetés, július elején 
pedig szerzıdéskötés, abban az esetben, ha senki nem támadja meg a közbeszerzési eljárást. 
Mivel bevétele az RT-nek nem keletkezik, ezért 46 millió a hiány, ezt az önkormányzatoknak 
kellene befizetni, de ezt másképp oldják meg, és nem terheli az önkormányzatokat. Ha 
beindul a hulladékszállítás, nem halmozódik tovább a hiány. A háttér rendelkezésre áll, a 
felgyıi lerakó elkészült. A hulladékszállítás hamarosan beindul. 
Besesek Béla képviselı 
Ennek milyen kihatása lesz a lakosságra? Meg kell vásárolni a kukákat? 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha le lesz folytatva a közbeszerzési eljárás, megtörténik a szerzıdéskötés, akkor lehet a 
szolgáltatóval tárgyalást folytatni és megállapodni a feltételekben, a hulladékgyőjtı 
edényekrıl és a hulladék begyőjtési díjról. Az önkormányzatok között egységes díjpolitikáról 
volt szó, tehát a települések hulladékszállítási költsége azonos lesz, függetlenül attól, hogy 
milyen messze van a hulladéklerakótól. Ezt az álláspontot fogja a továbbiakban is képviselni, 
ez a kistelepülések érdeke.  
Négy pályázat érkezett be a rekultivációs tenderre, ami azt jelenti, hogy 82 településen 2010 
december 31-ig megvalósul a rekultiváció. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Konkrétan mit takar a rekultiváció? 
Patkós Zsolt polgármester 
Minden településen megvizsgálták és környezetvédelmi hatósággal engedélyeztették a 
terveket. Több településen a jelenleg létezı hulladéklerakót letakarják. Szankon ez a 
szeméttelepen lévı hulladék elszállítását jelenti, úgy tudja, hogy Jászszentlászlón is, 
Kiskunmajsán és Csólyospáloson pedig takarják. 
 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy 2008. július 1-jével a SULI-HOST KFT. veszi át a 
konyhát üzemeltetésre. Az eszközök átadás-átvétele megtörtént. A dolgozók közül hárman 
nem kívántak élni a továbbfoglalkoztatás lehetıségével, ık végkielégítést kapnak, a többi öt 
dolgozót a KFT. átveszi. 
Besesek Béla képviselı 
Nekik nem kell végkielégítést fizetni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem. Közalkalmazotti jogviszonyuk megszőnik, a munkaviszonyuk folyamatos marad, a 
közalkalmazotti jogosultságaikat viszik tovább. 



 

A SULI-HOST KFT. rugalmas, amíg Kiskunmajsán felújítják a konyhát, addig Szankon 
fognak fızni nyáron Kiskunmajsára is létszám átcsoportosítással. Az ételszállítást továbbra is 
mi szeretnénk végezni, ennek érdekében megállapodásra törekszik a SULI-HOST KFT-vel. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Az óvoda tálalókonyhájának a felújítása mikor valósul meg? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az volt a pályázati kiírásban, hogy nyár folyamán kell megvalósítani. 
Az óvoda akadálymentesítésére vonatkozó pályázatunk sikeres, amelyet július-augusztus 
hónapokban meg is szeretnénk valósítani. Célszerő lenne egyszerre megvalósítani egy 
vállalkozóval az óvodában a munkát. 
Tabajdi Gábor képviselı 
A kivitelezı kiválasztására pályázatot kell kiírni, vagy eldönthetı, hogy ki lesz? 
Patkós Zsolt polgármester 
Árajánlatokat fog bekérni. Az összeg nem haladja meg a közbeszerzési értékhatárt, ezért nem 
kell közbeszerzési eljárást lefolytatni a kivitelezı kiválasztására. Építési engedély köteles 
beruházás, ezért csak megfelelı kompetenciával rendelkezı vállalkozó végezheti a munkát. 
Tabajdi Gábor képviselı 
A helyi vállalkozókat lehetne elınyben részesíteni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Erre majd visszatérünk. 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Tájékoztatta a képviselı-testületet az adóhatóság részérıl az önkormányzat pénzügyi 
helyzetérıl, a 2008. évi költségvetést jelentısen befolyásoló bevételi kiesésekrıl. 
Gépjármőadó ügyben 2007. december 31-én egy nagyobb adózónk megszüntette a telephelyét 
Szankon és értékesítette a gépjármőveit is. A Szankra esı jármővek közül 22 gépjármővet 
értékesített 2007. december 29-i dátummal, így a 2008. évre elıírt gépjármőadó bevételünk, 
ami 6.391.300 Ft lett volna, 3.295.300 Ft-tal csökkent, így adófizetési kötelezettsége ennek az 
adózónak 3.096.000 Ft-ra módosult. Ezt az összeget a határozat jogerıre emelkedése után 
fogja majd két részletben befizetni. Ez az adózó a gépjármőadó kivetések után (amely március 
15-ig megtörtént) levélben kifogásolta a számukra kivetett adó összegét. A levél fellebbezési 
határidı után érkezett, de elküldte a másodfokú adóhatóságnak, a Közigazgatási Hivatalnak 
elbírálás céljából. A Közigazgatási Hivatal felülvizsgálta a határozatokat. Bekérte a BM 
nyilvántartásból, 2008. áprilisi keltezéső nyilvántartási rendszerbıl ezeket a rendszámú 
gépjármőveket, sajnos a gépjármővek fele január 1-jén már nem az ı tulajdonukban állt, ezért 
ezekre a kivetett adót el kellett törölni, ezért szinte felére csökkent a gépjármőadójuk. Mi 
amikor év elején megkaptuk a BM nyilvántartást, akkor még ezek a gépjármővek szerepeltek 
a BM nyilvántartásban, és mi ennek megfelelıen terveztük a gépjármőadó bevételünket is. 
2007. év végén úgy látszott, hogy nagyon sok hátralékos van, szerzıdést kötött a kiskunhalasi 
önálló bírósági végrehajtóval, és összesen 1.700.654 Ft értékben átadásra kerültek a 
kintlévıségeink. A bírósági végrehajtó 16 fınél végrehajtási eljárást kezdeményezett, 8 fıtıl 
behajtott a mai napig összesen 471.978 Ft adót, a másik 8 fınél folyamatban van a 
végrehajtási eljárás, reméli, hogy még több adóhátralékot sikerül így behajtani. 
Az elsı félévi gépjármőadó befizetés a 20 millió forintos elıirányzattal szemben 7.455.000 
Ft-ra teljesült, a jelenlegi hátralék 4.448.000 Ft, ebbıl a nagyobb adófizetınek a hátraléka 
1.548.000 Ft, amelyet még ebben a félévben be kell fizetnie. A fennmaradó hátralékra 
felszólításokat fogunk postázni. Ha többszöri felszólásra nem fizetik be a hátralékokat, akkor 
szintén végrehajtási eljárást fog kezdeményezni.  
 
 



 

Az iparőzési adó bevallásoknak június 2-a a határideje. A pénteki postával érkezett, hogy egy 
nagyobb adófizetınek jelentıs túlfizetése van, és vissza kell utalni június 30-ig 7.648.100 Ft-
ot. Ezáltal módosult az ez évi elıleg is, szeptember 15-re már csak 34.737.000 Ft-ot fog utalni 
ez az adófizetı, ami elsı félévben 42.385.500 Ft lett volna. 
 
Fogl András megérkezett az ülésre. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tehát összesen az iparőzési adó kiesésünk 14,8 millió, a gépjármőadó kiesés 3,3 millió. 
Ezeken túl még idén jogerısen megítélt 3,3 millió gépjármőadó a következı évben már nem 
ide fog befolyni. A bevételek jelentıs mértékben nem fognak teljesülni, a mőködési 
hitelfelvétel nagyon nehezen kerülhetı el. 
Pénzügyi Bizottság is meghallgatta a tájékoztatót. 
Besesek Béla PB elnök 
A helyzet szomorú, elkeserítı és nehéz. Feladatunk van a jövıre vonatkozóan, korábban már 
szó volt arról, hogy júniusban felülvizsgáljuk a költségvetési rendeletet, ennek ismeretében 
komoly döntésekre kényszerülünk a közeljövıben.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete a múlt heti ülésén, csütörtökön nem fogadta el a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás megállapodás módosítását, ez azt jelenti, hogy nem támogatták a szanki szociális 
feladatok ilyen integrációját, azt szerették volna, ha önálló intézményként lépne be. Tegnap 
egyeztetést folytattak az ellenzık képviselıivel, csütörtökön ismét tárgyalja a képviselı-
testület a megállapodás módosítását.  
 
 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés …../2008.(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2008. évi  
    költségvetésérıl szóló 6/2008.(II.26.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Hétfın reggel érkezett a postával a levél, amelyben a beküldött CÉDE, TEKI és TEUT 
pályázatunk kapcsán hiánypótlásra szólítottak fel. Kifogásolták a képviselı-testületi 
határozatokat. A határozatokban pontosan meg kell jelölni azt a forrást, amelybıl biztosítani 
tudjuk a pályázatokhoz szükséges önrészt. A pályázatok önrészét a képviselı-testület 
fejlesztési hitelbıl kívánja biztosítani. Most olyan bevételi többlet beállítására tesz javaslatot, 
amely nehezen teljesíthetı, a pályázat sikeressége esetén hitelfelvételbıl biztosítható és akkor 
majd a rendeletet is módosítani kell. 
 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2008. évi költségvetési rendelet módosítását, az elıterjesztés 
szerint 4-1 arányban elfogadása javasolja. Itt arról van szó, hogy a költségvetési 
rendeletünkbe beemeljük az ingatlanértékesítésbıl származó összeget, 7.084 e Ft-ot, és ez 
szolgál fedezetül a pályázati önrészekre. Zaka László ellenvéleményét mondta 
jegyzıkönyvbe. Jogosnak tartja. 
 



 

Zaka László képviselı 
A Pénzügyi Bizottság ülésén külön véleményét a döntés után rögzíttette a jegyzıkönyvben, 
mert úgy érzi, hogy ez a dolog, amirıl most döntünk, ez már meghaladja azt az egyszerő 
döntést, hogy a rendeletmódosítást csak egy mozdulattal elrendezzük, ugyanis a 
polgármesteri, jegyzıi tájékoztató több mint 20 milliós hiányról szólt. A költségvetésnek 
hiánya van. Rákérdezett, hogy a költségvetési rendeletmódosításba beemelt ingatlan 
értékesítés mennyire biztos, azt a választ kapta, hogy bizonytalan. Tehát ez a 7 millió a hiányt 
növeli. Gyakorlatilag 27 milliós költségvetési hiánnyal számolhatunk, amely már, akár 
pályázatról van szó, akár nem, szükségessé tenné, hogy a költségvetést a legrövidebb idın 
belül átdolgozza a képviselı-testület.  
Van egy másik vélemény, ami elhangzott bizottsági ülésen, azért kell a rendelet-módosítást 
ekképpen beterjeszteni, mert a költségvetési rendelet eredeti jóváhagyásakor már a 
költségvetésben benne volt a beruházási hitelfelvétel. Mind polgármester urat, mind a 
bizottság elnökét felelısnek érzi abban, hogy miután benne van a költségvetésben, a 
hitelfelvételre keretszerzıdés valamelyik bankkal nem történt meg, ez felelısség kérdése. 
Keretszerzıdés a hitelfelvételrıl már régen rendelkezésre kellene, hogy álljon. Ez amit most 
csinálunk, az már a sokadik kamikázé a költségvetésünkben. Ezért nem javasolja, és nem 
szavazza meg. A költségvetést most pillanatnyilag végrehajthatatlannak látja. Ebben az is 
benne van, hogy a polgármester semmit nem tehet a költségvetési rendeleten belül. A 
probléma elırevetette árnyékát. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elgondolkodtató és beárnyékolja a sikeres pályázatok örömét a hiány. Erre a képviselı-
testületnek valahonnan megoldást kell találni. Felvetıdött bizottsági ülésen, hogy miért nem a 
polgármester vagy a Pénzügyi Bizottság elnöke mondja meg, hogy honnan lehet a hiányt 
fedezni, nincs gazdálkodási jogköre a polgármesternek. A pályázatainkhoz ha támogatást 
kapunk, szeretnénk megvalósítani. A költségvetési rendeletmódosítás arról szól, hogy a 
korábbi döntést a képviselı-testület más formában megerısíti, tudva azt, hogy a pályázat saját 
forrását fejlesztési hitelbıl fogja megvalósítani. Ha nem pályázunk, nincs fejlıdés, a szanki 
lakosokról, a gyerekeinkrıl van szó. Kérte a képviselı-testületet, hogy fogadja el a pályázati 
önrészek ilyen biztosítását, mert a fejlıdésnek gátat vetni nem szabad. Egyetért Zaka 
képviselı úrral, a költségvetést rövid idın belül át kell tekinteni. 
 
Besesek Béla képviselı 
Ne vigyük félre a gondolatokat abba az irányba, hogy ennek az az oka, hogy a 
polgármesternek nincs gazdálkodási jogköre, próbáljuk megoldani a helyzetet. Ha a 
polgármesternek van 1 millió forintos átcsoportosítási lehetısége a költségvetésben, az összeg 
akkor sem lesz se több, se kevesebb. Itt most nem az a probléma, hogy nem rakhatja egyik 
sorról a másikra az összegeket, hanem az, hogy kevesebb a bevételünk, mint amire 
szükségünk lenne. Ez az elıterjesztés azt szolgálja, hogy életben tudjuk tartani a 
pályázatainkat, ezzel egyetért, és ezért is szavazta meg a Pénzügyi Bizottság többsége a 
költségvetési rendeletmódosítást, annak tudatában, hogy fejlesztési hitelbıl biztosítjuk az 
önrészt. Nem mondhatjuk azt 70 %-os támogatottságnál, hogy nem vesszük föl a hitelt, ezzel 
együtt megpróbáljuk majd a feladatot megoldani. Továbbra is elfogadásra javasolja a 
rendelet-módosítást.  
Zaka László képviselı 
Ne vigyük félre a gondolkozást. Nem azt mondta, hogy a polgármesternek miért nincs 1 
millió forint átcsoportosítási lehetısége, de kapott-e fölhatalmazást arra a képviselı-
testülettıl, hogy hitelgaranciáról tárgyalhasson, mi lehet a hitelgarancia biztosítéka? Mert ha 
ezt nem kapta meg, akkor nem kapta meg az önállóan gazdálkodás lehetıségét.  



 

Besesek Béla képviselı 
Mikor kérte? 
 
Mucsi László képviselı 
Nem is kérte. 
 
Zaka László képviselı 
Ezért mondta, hogy felelısnek tartja a polgármestert és felelısnek tartja a bizottság elnökét is, 
mert a végrehajtás kettıs dolog. Nincs neki saját jogköre, a képviselı-testület nélkül nem tud 
mozdulni, a képviselı-testület pedig nem adott neki fölhatalmazást. A képviselı-testület 
döntött, hogy hitelbıl kell megoldani. Vállaljuk föl, hogy elfelejtettünk gondoskodni a 
hitelgarancia biztosításáról a pályázatokhoz, itt a probléma. Ekkorra a bankkal kötni kellett 
volna szerzıdést, hogy adjon bankgaranciát a beruházásokhoz. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elızı ülésen a többletbevételek terhére volt meghatározva a pályázati önrész vállalása a 
határozatokban. Akkor elmondta, hogy a bankgarancia, hitelígérvény azért nem oldható meg, 
mert hosszabb idıt vesz igénybe. Egyeztetett a számlavezetı pénzintézet vezetıjével, hogy 
milyen nagyságrendő hitelre lehet majd szükség, vállalták a pályázatok önrészének 
biztosítását. 
 
Zaka László képviselı 
Keretszerzıdés formájában lehet hitelígérvényt szerezni. Ekkorra már felülvizsgálhatta volna 
a pénzintézet az önkormányzatot, hogy milyen összegig hitelképes és akkor nem kellett volna 
bizonytalan tételeket beemelni a költségvetésbe. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Volt szó errıl a pályázatok benyújtásakor, de túl hosszú volt az átfutási idı. 
 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Ennek az átfutási ideje 30 nap, mert a takaréknak továbbítania kell a központi bankhoz. A 
hitelígérvényt akkor adják ki, ha komplett hitelbírálatot készítenek. Erre akkor már nem volt 
elég idı.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
A pályázatok kapcsán ezt említette. 
 
Zaka László képviselı 
A következı pályázatnál ugyanígy fogunk járni? 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A pályázatok között különbség van. A DAOP-os iskola pályázatnál nem kérték nevesítetten a 
forrás megnevezését. Ez a hazai forrású pályázat kéri. Maximálisan 40-50 milliós önrész 
biztosítására lehet szükség. 
 
Rácz Izabella képviselı 
A pályázati önrészt többletbevételek terhére vállaltuk, ami nincs, hitel még nincs, minimum 
egy hónap mire lesz, az ingatlanértékesítésbıl származó bevétel sincs, csak feltételezés, most 
ingoványos talajon tapogatózunk. 
 



 

Patkós Zsolt polgármester 
Nem. A többletbevételek terhére vállaltuk az önrészt. Azt tudtuk, hogy a többletbevétel 
hitelbıl lesz. Akkor vesszük fel és annyi hitelt, amikor tudjuk, hogy mennyi pályázat nyert, 
mennyi a megvalósításhoz szükséges önrész. Itt tartunk. 
 
Besesek Béla képviselı 
Hosszú a hitelelbírálás, azt nem írhatjuk be. 8 napon belül ki kell egészíteni a pályázatot. 
Azért kell most ez a rendeletmódosítás, mert ezt meg tudjuk csinálni most, és ezzel 
elfogadható a pályázatunk. Majd indítjuk a hiteligénylést és azzal egyenesbe jön a dolog. Nem 
annyira ingoványos a talaj. Mindenképpen rossz, hogy hitelt kell fölvennünk, és a 
hitelállományunk növekszik. Ha picit elırelátóbbak vagyunk, akkor talán nem kellett volna a 
12 milliós hiteltörlesztést visszafizetni a korábban felvett hitelre, és most nem kellene újabb 
hitelt felvenni. De ez megtörtént. Rossz dolog hitelt fölvenni, de az óvoda pályázaton nyert 
pénzt nem elfogadni, mert nincs rá 1 millió forintunk, azt nem tehetjük meg, akkor inkább 
vállalni kell a hitelfelvételt. Most azzal tudjuk a hiánypótlást megtenni, ha elfogadjuk a 
rendelet-módosítást. 
 
Zaka László képviselı 
Nem a pályázatok benyújtása ellen van, nagyon örül neki, hogy pályázunk, meg nyerünk, de a 
mostani rendeletmódosítást az elıbb hallott tájékoztatás alapján nem tudja elfogadni. 
 
Besesek Béla képviselı 
Ha nem fogadjuk el, akkor vissza kell vonni a pályázatokat. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A rendeletmódosítás minısített többséget igényel. Ha nem tudjuk a képviselı-testületi döntést 
prezentálni, akkor nincs pályázatunk, ezt mérlegelve kéri a képviselı-testülettıl a rendelet-
módosítás elfogadását. 
 
Zaka László képviselı 
Ha születik egy önkormányzati határozat a rendelet mellé, hogy a saját forrás biztosítására 
most beemelt ingatlaneladásból származó bevétel, amikor a hitel megérkezik, kerüljön ki a 
költségvetésbıl, akkor meg fogja szavazni. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetési rendelet módosításánál ki kell, hogy kerüljön, mert akkor a hitelt állítjuk be a 
rendeletbe az önerı ellentételezésére. 
 
Besesek Béla képviselı 
Egyetért. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendeletmódosítást. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 
16/2008. rendelet csatolva 
 
 
 
 



 

Polgármester szavazásra tette fel, hogy a pályázatok elbírálása után a lakásértékesítésbıl 
származó bevételeket a tényleges szintre kell csökkenteni. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
70/2008.(V.27.) ÖH. 
Bevételei elıirányzat csökkentésérıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a CÉDE, TEKI és TEUT 
pályázatok elbírálása után a 2008. évi költségvetésben a lakásértékesítésbıl származó 
bevételeket a tényleges mértékre kell csökkenteni. 
 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés regionális pályázatok célrendszerének meghatározására  
    (TEUT, TEKI, CÉDE) 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetési rendelet módosításával párhuzamosan a pályázatok benyújtásáról szóló 
határozatokat vissza kell vonni, ezek a 65/66/67/2008.(V.13.) ÖH. számú határozatok, 
amelyekben a többletbevételek terhére vállaltuk a pályázatok önerejét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozatok visszavonását. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
71/2008.(V.27.) ÖH. 
Önkormányzati határozatok visszavonásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a CÉDE, TEKI és TEUT pályázatokról 
szóló 65/66/67/2008.(V.13.) ÖH. számú határozatokat visszavonja. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy a visszavont határozatok helyett az elıterjesztés szerinti határozat-
tervezeteket fogadja el a képviselı-testület, amelyben annyi változás van az elızıhöz képest, 
hogy a 3. pontban a 2008. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások, beruházási 
elıirányzatok terhére biztosítja az önerıt. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az új határozat-tervezeteket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a CÉDE pályázattal 
kapcsolatos határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 



 

72/2008.(V.27.). ÖH. 
Az önkormányzatok fejlesztési céljellegő decentralizált 
feladatainak támogatására vonatkozó pályázat benyújtására  
valamint pályázathoz saját erı biztosítása 

 
HATÁROZAT 

 
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzati feladatellátás 

színvonalának javítása keretében irodabútorok és iskolabútorok beszerzésével egyetért. 
2.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szank Községi 

Önkormányzat a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 
Állampénztári Irodához céljellegő decentralizált feladatainak támogatására szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatására pályázatot nyújtson be. A pályázatban szereplı 
fejlesztés bruttó összege 2.285.714 Ft, melybıl a beruházás nettó összeg 1.904.762 Ft, a 
vissza nem térítendı Áfa összege 380.952 Ft. A maximálisan elnyerhetı támogatás 
összege a fejlesztés 70 %-a, azaz 1.600.000 Ft. 

3.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a benyújtásra kerülı 
céljellegő decentralizált feladatainak támogatására szolgáló önkormányzati fejlesztések 
pályázathoz szükséges 685.714 Ft saját erı összege a 2008. évi költségvetésben a 
felhalmozási kiadások, beruházási elıirányzatok terhére biztosítja. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
Polgármester szavazásra tette fel a TEKI pályázattal kapcsolatos határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
73/2008.(V.27.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat által területi kiegyenlítést szolgáló pályázat benyújtása, a 
pályázathoz szükséges saját erı biztosítása 
 

HATÁROZAT 
 

1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Béke utca melletti tér és 
járda felújítás leállósáv építésével egyetért. 

2.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szank Községi 
Önkormányzat a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 
Állampénztári Irodához területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatására pályázatot nyújtson be. A pályázatban szereplı fejlesztés bruttó összege 
10.143.000 Ft, melybıl a beruházás nettó összeg 8.452.500 Ft, a vissza nem térítendı 
Áfa összege 1.690.500 Ft. A maximálisan elnyerhetı támogatás összege a fejlesztés    
70 %-a, azaz 7.100.000 Ft. 

3.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a benyújtásra kerülı 
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására pályázathoz 
szükséges 3.043.000 Ft saját erı összege  a 2008. évi költségvetésben a felhalmozási 
kiadások, beruházási elıirányzatok terhére biztosítja. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 



 

Polgármester szavazásra tette fel a TEUT pályázattal kapcsolatos határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
74/2008.(V.27.) ÖH.  
„Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
 közút, Arany János utca útburkolatának felújítása” 
 

HATÁROZAT 
 

1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Arany János utca 
útburkolatának felújításával egyetért. 

2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szank Községi 
Önkormányzat a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 
Állampénztári Irodához a decentralizált „Települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat felújítására” irányuló pályázatot nyújtson be. A pályázatban 
szereplı fejlesztés bruttó összege 6.300.000 forint, melybıl a beruházás nettó összege 
5.250.000 forint, a vissza nem térítendı ÁFA 1.050.000 forint. A maximálisan 
elnyerhetı támogatás összege a fejlesztés 50 %-a, azaz 3.150.000 forint. 

3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a decentralizált „Települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” pályázathoz 
szükséges 3.150.000 forint saját erı összegét, a 2008. évi költségvetésben a 
felhalmozási kiadások, felújítási elıirányzatok terhére biztosítja. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Napirendi pont módosítására tett javaslatot, hogy a meghívott elıadónak Fogl András úrnak 
ne kelljen várnia, ezért kérte, hogy a következı napirendi pontban a Kiskunok Vidékéért 
Akciócsoport jogi személyiséggé válását tárgyalja meg a testület. 
Szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a napirend módosításával. 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés a Kiskunok Vidékéért Akciócsoport jogi személyiséggé válása tárgyában 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Önkormányzatunk csatlakozott a Leader közösséghez, hogy együttmőködhessen 24 
településsel, 72 alapítóval. E héten pénteken kerül sor a Leader stratégia elfogadására, ez az 
alapítók kompetenciája, ezt követıen valósulhat meg a jogi személyiséggé válás, errıl van 
most szó. Köszöntötte Fogl András urat, aki az akciócsoport tervezıi csoportjának vezetıje. 
Kérte, hogy tájékoztassa képviselı-testületet a témával kapcsolatban. 
Fogl András csoportvezetı 
Köszöntötte a képviselı-testületet. Május 30-án pénteken Kiskunmajsán fog ülésezni az 
akciócsoport 72 tagja, két fontos döntést fognak hozni. Lezárják a helyi vidékfejlesztési 
stratégiát és ezzel párhuzamosan elfogadják a harmadik mérföldkıt, ami konkrétan már a 
stratégiáról szól. Három mérföldkırıl lehetett beszélni az elmúlt idıszakban, 



 

helyzetelemzésrıl, majd prioritások és elemzések mérföldkırıl és a legvégén a probléma 
megoldása és eredmény stratégia kidolgozása a feladat. Korábban az irányító hatóság azt a 
feltételt szabta, függetlenül attól, hogy ez az akciócsoport pályázata, vidékfejlesztési 
stratégiája elkészítése kapcsán sikeresen pályázik-e és Leader közösségi címet kap, vagy 
pedig nem és helyi vidékfejlesztési közösséggé fog alakulni, ettıl függetlenül mindkét esetben 
kötelezıen létre kell hozni egy jogi személyiséget, amely majd mőködtetni fogja az egész 
rendszert az elkövetkezı idıszakban 2013. december 31-ig. Az irányító hatóság ide 
vonatkozó rendeleteit, utasításait többször módosították, a lényeg az, hogy az akciócsoport 
tagjainak minimum 50 % + 1 fıvel teszi kötelezıvé a jogi személyiségnek a megalakulását. 
Optimális esetben ez azt jelentené, hogy együtt kíván dolgozni mind a 24 település, mind a 72 
alapító tag. Valójában ez a 72 alapító tag lesz az, aki ezt a jogi személyiséget, jelen 
esetünkben egyesületet létre fogja hozni, amelynek idıpontja várhatóan július közepe lesz. 
Az, hogy az akciócsoport alapító tagjai közül milyen arányban vesznek részt az egyesület 
megalapításában, önkormányzatok, civil szervezetek, ill. vállalkozások, ez értékelési 
szempontja lesz a helyi vidékfejlesztési stratégiának. Tehát minél nagyobb arányban vesz 
részt a 72 alapító az egyesület létrehozásában, annál nagyobb pontszámot fogunk kapni a100 
pontos értékelési skálán. Az alapszabály minta, amelyet a képviselı-testület tagjai megkaptak, 
az irányító hatóság közleményének melléklete, számos kiemelés azokat az elemeket 
tartalmazza, amelyet az irányító hatóság változás nélkül kíván viszontlátni az alapszabályban, 
ezek magyarán kötelezı, kötött és nem módosítható elemei ennek az alapszabály-tervezetnek.  
 
Nyerges Zoltán megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 8 fı. 
 
Korábbi irányításhatósági döntés értelmében a helyi vidékfejlesztési stratégiát záró dátum 
május 25. volt, amelyet elıtte néhány nappal az irányító hatóság meghosszabbított és június 1-
re módosított. A pályázat benyújtása idıpontjáig a jogi személyiséggé válást el kell indítani az 
akciócsoportnak. Annak érdekében, hogy a Kiskunok Vidékéért Egyesület minél hamarabb 
bejegyzésre kerüljön, egy félegyházi ügyvédi irodát bízott meg a tervezési csoport ennek 
koordinálására. Az irányító hatóság és az FVM rendelet szabályozza, hogy milyen arányokkal 
kell részt vennie a különbözı szféráknak az akciócsoportban (40-60 %), ugyanez 
visszaköszön az egyesület létrehozásában is.  
A pénzösszeggel kapcsolatban több lehetıséget vizsgált a tervezési csoport. A 15 millió 
forintot lakosságarányosan biztosítják a települések. A késıbbiekben ilyen nagyságrendő 
pénzösszeg befizetésére nem lesz szükség. Az egyesületi alapszabály tervezetben is szerepel, 
hogy munkaszervezetet kell létrehozni kötelezı jelleggel az egyesületnek fıállású 
alkalmazottakkal, intézményvezetıvel. Mivel a Leader utófinanszírozásos, így legjobb 
esetben három, de legrosszabb esetben lehet, hogy 5 vagy 6 hónap múlva kerülnek 
visszafizetésre a felmerülı költségek. Ez a tıke biztosítja az egyesületnek és a hozzá 
kapcsolódó, feladatokat ellátó munkaszervezetnek a finanszírozását, biztonságos mőködését. 
A tervek szerint, amikor ez a program befejezıdik, 2013. december 31-vel, akkor az alapítók 
majd dönthetnek arról, hogy az egyesületet megszüntetik-e vagy pedig tovább mőködtetik. 
Amennyiben a tagok úgy döntenek, hogy az egyesületet megszüntetik, akkor majd dönteni 
kell a meglévı vagyon felosztásáról is az ide vonatkozó jogszabályoknak és törvényi 
elıírásoknak megfelelıen. Tehát a lehetısége megvan annak, hogy a település az általa 
befizetett pénzösszeget visszakapja.  
A másik lehetıség, ami felmerült a 15 millió forinttal kapcsolatban, az a hitelfelvétel. Ennek 
kamatai, járulékos költségei vannak, hat hónap alatt gyakorlatilag fölhasználásra kerülne, 
újabb hitelt kellene fölvenni az elızı törlesztésére. Ezért került a másik variáció az 
önkormányzatok elé. 



 

Amennyiben az akciócsoport eredményesen indul a versenyen, 1.9 milliárd forint pénzügyi 
forrás fog rendelkezésre állni, amelynek 314 milliós része a Leader plusz. Ha nem sikerül a 
pályázat és nem Leader közösség lesz, hanem csak helyi vidékfejlesztési közösség, abban az 
esetben 314 millióval csökkenteni kell ezt az összeget. A források megosztása tekintetében a  
mikro vállalkozások az összforrás 40 %-ára pályázhatnak, a terveket is e szerint készítettük 
elı. Ha ehhez hozzátesszük az önerejüket, gyakorlatilag az így megvalósuló beruházások, 
fejlesztések összértéke megközelíti a 3 milliárd forintot. Ez az összeg a három kistérség 
egészére érvényes. 
Patkós Zsolt polgármester 
Leader kérdésben FVM rendeletek szabályoznak. Országos pályázatok fognak megjelenni, 
nem alanyi jogon járó pénzrıl van szó. Vállalkozások esetében min. 40 % forrást oda kellett 
képezni, ez az ami az önkormányzatok és egyesületek lehetıségeit szőkíti, mert a 
vállalkozásokat preferálják.  
Tabajdi Gábor képviselı 
Hány fıbıl áll ez az apparátus, amely majd a rendszert mőködteti? 
Fogl András csoportvezetı 
A munkaszervezetre van elképzelés, az alapszabály tervezetben erre egyértelmő utalás van. A 
munkaszervezet vezetıjét az elnökség fogja megválasztani, a jelenlegi tervek alapján, 
optimális mőködést figyelembe véve, 1 fı pénzügyi vezetırıl van szó, majdnem 2 milliárd 
forint uniós forrás felhasználásának a koordinálást kell elvégezni, 1 pénzügyi munkatársra és 
1 titkárnıi feladatokat ellátó munkatársra mindenképpen szükség lesz. Ezeket a forrásokat el 
kell nyerni, pályázatokat kell benyújtani, ennek érdekében a három kistérségben Leader 
menedzserek alkalmazására is sor kerülhet, lehet, hogy az irányító hatóság a munkakörüket is 
fogja szabályozni. Jelen pillanatban minimum 6 fıvel kell számolni, hogy ez a munka 
zavartalanul elindulhasson.  
Ismertek azok a rendelet-tervezetek, amelyek remények szerint szeptember 1-jétıl meg 
fognak jelenni és szeptember 30-ig pályázhatók. Nem csak mikro vállalkozásokról van szó, 
ezt az bizonyítja, hogy az FVM hármas tengelye három vagy négy olyan pályázatot is 
megfogalmaz, amelyben az önkormányzatok érdekeltek lesznek. Egy ilyen kiemelt feladat a 
falufelújítás és fejlesztés támogatása, amelyre az önkormányzat nettó 100 %-ban támogatást 
nyújthat be.  
Patkós Zsolt polgármester 
Tehát az ÁFÁ-t az önkormányzatnak kell fizetni. 
Fogl András csoportvezetı 
Igen, mert az uniós forrás nem támogathat ÁFÁ-t.  
A turisztikai tevékenységek ösztönzésére kiírandó támogatásra települések és társulások 100 
%-ra pályázhatnak, ill. a vidéki örökség megırzésére kiírandó pályázatra is a települési 
önkormányzatok pályázhatnak. 
Varga Ferencné képviselı 
A költségvetés milyen jogcíme terhére biztosítjuk ehhez a szükséges összeget? 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a témát, nem foglalt állást, mert nem volt jogcím. Az 
alapítók civil szervezetek, egyesületek és vállalkozások, miért csak az önkormányzatoknak 
kell befizetni? Az alapítók tudnak a pályázati lehetıségekrıl, de milyen módon fog értesülni 
errıl a 24 település összes vállalkozása? Eddig nem volt szó arról, hogy a csatlakozással ilyen 
pénzügyi kötelezettségek járnak, nincs a költségvetésünkben erre elkülönített összeg. De ha 
már be kell fizetni, mivel utófinanszírozású a rendszer, az utófinanszírozáskor miért nem 
kaphatják vissza ezt az összeget az önkormányzatok év végén, miért kell 2013-ig várni, 
amikor esetleg majd visszakapják?  
 



 

Fogl András csoportvezetı 
Ismerik az önkormányzatok helyzetét, azonban rendelkeznek anyagi lehetıséggel. Javasolta 
azt is, hogy jelképes összeggel az egyesületek, civil szervezetek is járuljanak hozzá. További 
tárgyalások során ezt az elképzelést nem támogatták. Azért van szükség Leader menedzserek 
alkalmazására, akik helyben vannak, mert a Leader arról szól, hogy a döntések helyben 
szülessenek, és itt kerüljenek fölhasználásra. Ehhez az is kell, hogy a pályázatok 
elıkészítésében és az értékelésben helyben legyenek szakemberek, akikhez fordulni lehet. A 
Leader menedzserekhez kell benyújtani az igénylést, ık hiánypótoltatják, majd elıértékelik. 
Az elıkészített pályázati anyag fog odakerülni az egyesület elnökségéhez. Ha megfelelı 
humán erıforrás áll rendelkezésre, akkor minden szereplı elsı kézbıl kaphat információt, 
nem csak a médiából. Szankon több esetben volt már tájékoztató, megbeszélés. Ha a 15 millió 
forint befizetésre kerül, az egyesület gazdálkodását fogja képezni, mivel utófinanszírozásról 
van szó, lehet, hogy a szeptemberben elköltött bér, járulék és egyéb más költségeknek a 
finanszírozása legrosszabb esetben csak hat hónap múlva érkezik meg. Az egyesületnek nincs 
ilyen forgó tıkéje, amellyel a következı hat hónapot tudná finanszírozni. Folyamatosan 
gördíti maga elıtt ezt a 15 millió forintot, ami vélhetıen egy féléves mőködést biztonsággal 
tud finanszírozni.  
Besesek Béla képviselı 
Ha ez így mőködik végig, amikor megszőnhet 2013-ban az egyesült, még fél évig fognak 
fizetni, amikor már nem is folyik tevékenység. Ez abszurdum. Amikor milliárdokról van szó, 
abból nem kerül annyi leutalásra, hogy a mőködést biztosítani tudják? Amikor már fél éve 
megszőnt az egyesület, utána fél év múlva jön a pénz, amikor már mindenkit elbocsátottak. 
Fogl András csoportvezetı 
Vannak olyan kötelmek, amelyet nem tudnak túllépni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Utófinanszírozásnál a pályázatoknál is így van. A beruházás megvalósulása után, a számlák 
kifizetését követıen több hónapra jön meg a pénz. A pályázatok több kontroll alatt vannak.  
Tabajdi Gábor képviselı 
Ha kiírnak egy pályázatot, azt figyeli valaki, értesítik az embereket? 
Patkós Zsolt polgármester 
A Leader menedzsernek lesz a feladata. Azt nem tudjuk, hogy milyen technikákat fog 
alkalmazni. 
Fogl András csoportvezetı 
Szeptembertıl megnyílnak a pályázati lehetıségek, a tervezés a tájékozódás alapján történt. 
Összetett és komplex programról van szó. A munkaszervezet elsıdleges és legfontosabb 
feladata lesz, hogy szorosan együttmőködjön az önkormányzatokkal, civil szférával és mikro 
vállalkozásokkal elısegítse azt, hogy magas pontszámot elérı, támogatható pályázatok 
készüljenek és kerüljenek benyújtásra a döntést hozó testület elé. 
Zaka László képviselı 
Javasolja, hogy az általános tartalék terhére kerüljön meghatározásra a szükséges összeg. 
Patkós Zsolt polgármester 
Két forrást tud megjelölni, a 2007. évi osztható pénzmaradvány terhére, amelybıl még 
megmaradt 293 e Ft, a másik a 45.400 Ft-os havi bevétel, amelyet a SULI-HOST KFT. fizet. 
Legyen úgy meghatározva, hogy az általános tartalék terhére. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet 
úgy, hogy az összeget az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 



 

75/2008.(V.27.) ÖH. 
Kiskunok Vidékéért Egyesület Alapszabályának elfogadásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a mellékelt Kiskunok Vidékéért Egyesület 
Alapszabály tervezetét elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a 13. § (2) bekezdésében 
meghatározott rendelkezések alapján 642 145 forint összeget az Egyesület részére az alakuló 
Közgyőlés napjától számított 8 napon belül az Egyesület rendelkezésére bocsátja 2008. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. Szank Községi Önkormányzat képviseletében 
eljárni Patkós Zsolt polgármester jogosult. 
 
Határidı: 2008. június 13. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
Szünet. 
Fogl András távozott az ülésrıl. 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés ……/2008.(……) rendeletre a helyi jelentıségő természeti érték védelmérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az írásban kiadott anyagot nem kívánta kegészíteni. 
 
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 
17/2008.(…….) rendelete 

a helyi jelentıségő természeti érték védelmérıl 
 

Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete a természet védelmérıl szóló 1996. évi 
LIII. tv. 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a természeti érték védelme 
érdekében a következı rendeletet alkotja. 

Általános rendelkezések 
1. § 

A rendelet célja, hogy a természetvédelmi törvénnyel összhangban védelmet biztosítson a 
természeti értéknek védetté nyilvánításával, valamint helyi jelentısége miatt arra érdemes fa 
megırzésével biztosítsa annak megmaradását, védelmét. 

 
2. § 

Jelen rendelet hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt természeti értékre, valamint annak 
tulajdonosára, kezelıjére. 
 

3. § 
A természeti érték kiemelt oltalma a védetté nyilvánítással jön létre. 

 



 

4. § 
(1) Védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet. 
(2) A védetté nyilvánításhoz szükséges elıkészítı eljárást a jegyzı folytatja le. 
 

5. § 
(1) A védelem alá vont természeti értékkel kapcsolatos elsı fokú természetvédelmi hatósági      

jogkört az 1996. évi LIII. törvény felhatalmazása alapján a jegyzı gyakorolja. 
(2) Ha a védelembe vett fa jelentıs károsodásának veszélye áll fenn, a jegyzı - az érdekelt 

hatóságok véleményének kikérése mellett - határozatában elıírhatja a természeti érték 
kezelésével, megóvásával kapcsolatos kötelezettségeket, továbbá a veszélyeztetı 
tevékenység folytatását korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja. 

(3) A jegyzı engedélye szükséges a védett fa kivágásához. 
 

6. § 
(1) A jogszabályokban meghatározott korlátozások megszegıivel szemben a jegyzı 

természetvédelmi bírságot szab ki a 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet alapján. 
(2) A természetvédelmi bírság teljes összegében a környezetvédelmi alap természetvédelmi 

részének bevételét képezi. 
7. § 

(1) A tulajdonos köteles tőrni a természetvédelmi hatóságnak a védett természeti érték 
oltalma, tudományos megismerése, bemutatása érdekében végzett tevékenységét, így 
különösen a természetvédelmi érték megközelítését, bemutatását, ırzését, állapotának 
ellenırzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését. 

 
(2) A tulajdonos köteles tőrni, hogy a természetvédelmi hatóság a természeti érték oltalma, 

tudományos megismerése érdekében ingatlanát idıszakosan használja, de csak olyan 
mértékben, hogy az a tulajdonos jogainak gyakorlását ne zavarja. 

(3) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott tevékenységekkel okozott tényleges kárt meg 
kell téríteni. 

(4)  A kártalanításra a mindenkori költségvetésben fedezetet kell biztosítani. 
(5) A tulajdonos köteles tőrni a védetté nyilvánítás ingatlan-nyilvántartásba történı 

bejegyzését. 

A védetté nyilvánítás helyi és területi megjelölése és indoklása 
8. § 

 
(1) Helyi jelentıségő természeti emlékként védettség alá kerül 1 db szürke nyárfa. 
(2) A védetté nyilvánítás célja az idıs korával jelentıs esztétikai és tájképi értéket képviselı 

nyárfa hosszútávú védelme.  
(3) A nyárfa a szanki 0204/92. hrsz-on lévı, a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan 

Mőködı Rt. (1117 Budapest, Október 23-a utca 18.) tulajdonát képezı olajtermelı kút 
mővelési ág megjelöléső (117-es gázkút) területen helyezkedik el.  

(4) A védett fa hosszútávú megóvásáról, fennmaradásáról az önkormányzat a MOL Rt. 
bevonásával és egyetértésével gondoskodik.  

(5) A védett fa egészségi állapotának megırzése érdekében végzendı munkálatok: 
a) A fellépı növényi és állati kártevık elleni megelızı védelem biztosítása (permetezés). 
b) A száraz ágrészek gondos, idıbeni eltávolítása, a növényi részek eltávolítása után 

sebkezelés. 
c) A megfelelı élettér – és a lombkoronának megfelelı földterület - állandó 

gyommentességének biztosítása. 



 

(6) Gondoskodni kell a védett fa fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek 
között a vízháztartás megırzésérıl. 

(7) A védett természeti érték termıterülete védıövezetnek tekinthetı. A védıövezet a törzs és 
a lombkorona széle által meghatározott terület függıleges vetülete körben 2 méterrel 
megnövelve. 

Záró rendelkezések 
9. § 

Ez a rendelet a 2008. május 27-én lép hatályba.  
 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
    igénylésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Van egy módosítás a harmadik határozat-tervezet 1. pontjában, az 1 fı közalkalmazotti szó 
helyett köztisztviselıi szó a helyes. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezeteket. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
76/2008.(V.27) ÖH.  
Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos  
egyszeri költségvetési támogatás igénylésérıl  

HATÁROZAT 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli az Általános Mővelıdési 

Központ 3 fı közalkalmazotti álláshelyének (konyhai alkalmazottak) végleges 
megszüntetését. A létszámcsökkentéssel érintett 3 fı közalkalmazotti jogviszonya 
2008. május 31. napjával szőnik meg. 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - a helyi önkormányzatok és a 
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes feltételeirıl szóló 15/2008.(III.27.) ÖTM rendelet alapján - 
az Általános Mővelıdési Központnál 3 fı álláshely-megszüntetéssel járó 
létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez 
(végkielégítés) központi támogatásra pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár 
területi szervéhez. 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilatkoztatja, hogy az 
önkormányzat fenntartói körén belül - költségvetési szerveinél és polgármesteri 
hivatalánál - a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı 
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására nincs lehetıség. 

Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
Határidı: 2008. július 15. 
 



 

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 
77/2008.(V.27.) ÖH.  
Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos  
egyszeri költségvetési támogatás igénylésérıl  

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli az Általános Mővelıdési 

Központ 1 fı közalkalmazotti álláshelyének (óvodapedagógus) végleges 
megszüntetését. A létszámcsökkentéssel érintett 1 fı közalkalmazotti jogviszonya 
2008. augusztus 31. napjával szőnik meg. 

 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - a helyi önkormányzatok és a 

többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes feltételeirıl szóló 15/2008.(III.27.) ÖTM rendelet alapján - 
az Általános Mővelıdési Központnál 1 fı álláshely-megszüntetéssel járó 
létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez 
(felmentés, végkielégítés) központi támogatásra pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár területi szervéhez. 

 
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilatkoztatja, hogy az 

önkormányzat fenntartói körén belül - költségvetési szerveinél és polgármesteri 
hivatalánál - a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı 
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására nincs lehetıség. 

 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
Határidı: 2008. október 1. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
78/2008.(V.27.) ÖH.  
Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos  
egyszeri költségvetési támogatás igénylésérıl  

 
 

HATÁROZAT 
 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli a Polgármesteri Hivatalnál 
1 fı köztisztviselı álláshelyének (gazdálkodási ügyintézı) végleges megszüntetését. A 
létszámcsökkentéssel érintett 1 fı köztisztviselıi jogviszonya 2008. szeptember 30. 
napjával szőnik meg. 

 



 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - a helyi önkormányzatok és a 
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes feltételeirıl szóló 15/2008.(III.27.) ÖTM rendelet alapján – a 
Polgármesteri Hivatalnál 1 fı álláshely-megszüntetéssel járó létszámcsökkentési 
döntéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez (felmentés, 
végkielégítés) központi támogatásra pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár 
területi szervéhez. 

 
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilatkoztatja, hogy az 

önkormányzat fenntartói körén belül - költségvetési szerveinél és polgármesteri 
hivatalánál - a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı 
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására nincs lehetıség. 

 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
Határidı: 2008. október 1. 
 
NAPIREND 
7. Elıterjesztés a 2008/2009-es tanév indítására 
    Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Zaka László képviselı 
Módosító indítványa van, az összes további napirenddel kapcsolatban. Húszmilliós hiánya 
van a költségvetésnek, nagy gyorsasággal össze kellene ülni a képviselı-testületnek, az 
intézményvezetıknek, most van itt az ideje, mert ha ez a költségvetés így marad, akkor 
novemberben nem tud fizetni az önkormányzat. Át kell tekinteni az összes feladatellátást. A 
mostani információk 2009-ben ugyanígy gördülnek le, jövıre kevesebb lesz a gépjármőadó, 
iparőzési adó. Javasolja, hogy a költségvetést érintı döntéseket vegye le a képviselı-testület 
napirendrıl. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyetért az elhangzottakkal, módosító javaslata van, kéri, hogy a non-profit kft. alapítását 
tárgyalja meg a testület, mert ennek csak 10 e Ft anyagi vonzata van, ennyi az önrészünk 
benne.  
Varga Ferencné képviselı 
Elfogadja a napirendrıl történı levételt, azonban kéri, hogy ne csak az ÁMK-nál legyen a 21 
millió forintos hiánynak a megteremtése, hanem települési szinten. Ne az oktatás színvonala 
sérüljön. 
Patkós Zsolt polgármester 
Itt már nem színvonalról van szó, hanem arról, hogy talpon tudunk-e maradni önkormányzati 
szinten vagy nem.  
Zaka László képviselı 
Azt kell eldönteni, hogy mőködési hitellel megyünk-e tovább, vagy visszavesszük a 
mőködést. 
Varga Ferencné képviselı 
Egyetért azzal, hogy meg kell beszélni.  
Besesek Béla képviselı 
Javasolja, hogy egyesével szavazza meg a képviselı-testület a napirendek levételét. 



 

Polgármester szavazásra tette fel e napirendi pont napirendrıl történı levételét. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag levette napirendrıl a 7. napirendi 
pontot. 
 
NAPIREND 
8. Elıterjesztés „Kun Összefogás” konzorciumi szerzıdés tervezetére  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Szavazásra tette fel a napirendrıl történı levételt. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag levette napirendrıl a 8. napirendi 
pontot. 
 
NAPIREND 
9. Elıterjesztés biztonságtechnikai védelmi berendezés beszerzésére 
   Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Szavazásra tette fel a napirendrıl történı levételt. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag levette napirendrıl a 9. napirendi 
pontot. 
 
NAPIREND 
10. Elıterjesztés moldvai gyerekek magyar nyelvő oktatásának támogatásáról 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Besesek Béla képviselı 
Errıl szeretné, ha beszélne a képviselı-testület. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Megyei Közgyőlés elnökétıl, Bányai Gábor úrtól jött egy felkérés, azt szeretné, ha a 
moldvai csángóknak az anyanyelvhez jutásához az önkormányzat lehetıségeihez mérten 
támogatást nyújtana. 
Besesek Béla képviselı 
Évek óta részt vesz ebben az akcióban, fizeti évente egy gyereknek a magyar nyelv tanítási 
költségét, 40 ezer forintot. Az elmúlt hetekben Moldvában jártak, megnézték a csángókat és 
azt a kislányt, akit támogatnak. Egy hét gyermekes családnak egyik 8. osztályos 
leánygyermeke, elképesztı szegénységben élnek. A csángók magyarnak vallják magukat, 
akiknek a román állam megtiltotta a magyar nyelv használatát. Az iskolában nem engedték a 
magyar nyelv oktatását. A csángók katolikusok, a templomokban nem engedik a magyar 
misét. A katolikus pap azzal fenyegeti ıket, hogy elkárhozik, aki magyarul beszél, mert az az 
ördög nyelve. Ilyen szinten nem támogatják a magyarságukat. A kislány szülei értenek 
magyarul, de beszélni nem tudnak, mert olyan körülmények között éltek, nıttek föl, hogy nem 
beszélhettek magyarul. A gyermekeiket már tanítják ebben a helységben, itt már vannak 
magyar órák és a nyolcadikos kislány már elég szépen beszél magyarul.  
Itt most arról van szó, hogy van egy népcsoport, akik szeretnék megırizni, vagy 
visszaszerezni a magyarságukat, és amikor így fogy a magyar nép, ahogy látjuk, halljuk, nem 
lehet számunkra közömbös az, hogy néhány százezer ember visszatér a magyarsághoz, avagy 



 

elrománosodik. Ezért vesz részt ebben az akcióban, és nagyon fontosnak tartja, hogy 
valamilyen formában támogassák a képviselık ezt a visszamagyarosítási törekvést. Viszont 
azt is látja, hogy ez önkormányzati forrásokból nem megy. Vállalja, hogy pluszban az 
eddigieken felül a képviselıi tiszteletdíjából évente 10 ezer forintot föláldoz, erre kéri a 
képviselıket is. Egy gyerek magyar nyelvő oktatása egy évben 40 ezer forintba kerül. Ha föl 
tudnánk vállalni egy-két gyereket, jó lenne. A felhívás ilyen formában történı támogatását 
javasolja. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tehát nem az önkormányzat költségvetésébıl, hanem egyéni felajánlásból. 
Zaka László képviselı 
Volt egy felvetés, beszéljenek róla a képviselık késıbb, ez nem önkormányzati kérdés, 
teljesen magánjellegő. 
Besesek Béla képviselı 
Önkormányzati támogatást nem tudunk adni. 
Varga Ferencné képviselı 
Javasolja a helyi újságban meghirdetni ezt a problémát, lehet, hogy lesz, aki csatlakozik a 
felhíváshoz.  
Besesek Béla képviselı 
Jónak tartja az ötletet.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezet B 
variációját. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
79/2008.(V.27.) ÖH. 
Moldvai gyerekek magyar nyelvő  
oktatásának támogatásáról 
 

HATÁROZAT  
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 
által szervezett „Keresztszülı Program” keretében a moldvai gyerekek magyar nyelvő 
oktatását forráshiány miatt nem támogatja. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester  
 
Tabajdi Gábor távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 7 fı. 
 
NAPIREND 
11. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Mőemléki Alapítvány támogatásáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Dr. Bagó Zoltán, a kuratórium elnöke levélben fordult a képviselı-testülethez, amelyben kéri, 
hogy a megye által létrehozott alapítványt az önkormányzatok lehetıségeik szerint 
támogassák. Önkormányzatunk 400 e Ft-ra pályázott ettıl az alapítványtól, a 
takarékszövetkezettıl a katolikus templomig terjedı járdaszakasz felújítására. Az alapítvány 
20 e Ft-os támogatását javasolja a pénzmaradvány terhére, bár a költségvetés jelenlegi állását 
figyelembe véve minden kiadás túlzó. 



 

Besesek Béla képviselı 
Egyetért az alapítvány 20 e Ft-os támogatásával. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
80/2008.(V.27.) ÖH. 
Falufelújítási és Mőemléki Alapítvány támogatásáról 
 

HATÁROZAT  
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által 
alapított Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Mőemléki Alapítványt 20.000,-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  
 
NAPIREND 
12. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató non-profit Korlátolt Felelısségő  
      Társaság alapításárára 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A társasági szerzıdést Kiskunmajsa Önkormányzata megküldte. Lényege, hogy ha a pályázat 
sikeres lesz és a járóbeteg szakellátásról pozitív döntés születik, akkor létre kell hozni egy 
non-profit kft-t, amelynek alapítói között van Szank Község Önkormányzata is. Minden 
Kiskunmajsánál kisebb település 10 e Ft törzsbetéttel, az üzletrész 2 %-ával szállna be. 
Kiskunmajsa Város Önkormányzata átvállalta a kft. beindításához szükséges mőködési 
költség biztosítását. Az alapításhoz 10 e Ft-tal kell hozzájárulni.  
A képviselık áttekintették a társasági szerzıdést. 
Polgármester szavazásra tette fel a társasági szerzıdés elfogadásáról szóló határozat-
tervezetet azzal, hogy a 10 e Ft törzsbetétet a 2007. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
81/2008.(V.27.) ÖH. 
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  
non-profit kft. alapításáról 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV.tv. 9.§ (4) bekezdése alapján Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató non-profit 
Korlátolt Felelısségő Társaságot alapít, annak társasági szerzıdését elfogadja. 
A képviselı-testület 
- a társaság alapításához törzsbetétként 10.000.- forintot biztosít,  
- Kiskunmajsai Kistérség tagtelepüléseként a törzsbetét közös képviselıjének Patkós Zsolt  
   Szank Virág u. 6. szám alatti lakost elfogadja, 
- a társasági szerzıdés aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
Határidı: 2008. június 1. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 



 

NAPIREND 
13. Elıterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának  
      módosítása 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A társulási megállapodás módosítását kezdeményezte annak érdekében, hogy a szociális 
intézmény integrációja meg tudjon valósulni a kistérségi feladatellátás keretei között. 
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselı-testülete múlt hét csütörtökön nem 
támogatta az elıterjesztés szerinti megállapodás módosítást. Arra hivatkoztak, hogy nincs 
megfelelı információjuk, nem szeretnének többletkiadásokat, beleszólunk, hogy ki lesz a 
vezetı. E héten hétfın tárgyalást folytattak az ellenzék képviselıjével és alpolgármester 
asszonnyal, a megoldás irányába hatott ez a beszélgetés. Bízik benne, hogy csütörtökön, 
rendkívüli ülésen elfogadják a megállapodást. Ez a módosítás a váz, tartalommal a külön 
megállapodás fogja megtölteni, amelyet a képviselı-testület elé fog hozni. 
Zaka László képviselı 
Komplexen át kell nézni az egészet nekünk is. Ha erıltetni kell, akkor meg kell nézni van-e 
jobb megoldás. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy feladatokat szüntetünk meg, mert nem 
kötelezı és nem kell bevinni a kistérségbe. Most van itt az ideje, hogy ezt áttekintsük. Nem 
csak az egyik oldalt, hanem az egészet át kell nézni, mi az, amit föl kell áldozni valami 
érdekében. 
Varga Ferencné képviselı 
Lehet, hogy az a probléma, hogy ezt a külön megállapodást még mi sem ismerjük. 
Zaka László képviselı 
Nincs is. 
Besesek Béla képviselı 
Tisztázni kellene a vitás kérdéseket, pénzügyi helyzetünk ismeretében át kell tekinteni a 
feladatokat. 
Zaka László képviselı 
Majsa döntését meg kellene várni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Mőködési engedélyeztetéshez erre a megállapodás módosításra szükség van, mert július 1-
jétıl különben nem kapunk normatívát. Elıször nekünk kell elfogadni, hogy Majsa is 
elfogadja. 
Zaka László képviselı 
Javasolja, hogy fogadja el a képviselı-testület, aztán ha szükséges, módosítani lehet rajta. 
Mucsi László képviselı 
Egyetért. 
Besesek Béla képviselı 
Beszélt alpolgármester asszonnyal. Az a problémájuk, ha közös intézményfenntartás lesz, 
nem látják, hogy mibe kerül a szanki, és mibe kerül az övék. Ha társult intézmény lesz a 
szociális ellátó rendszer önálló gazdálkodással, akkor mi is látjuk a mienket, ık is az övékét 
és ez sokkal tisztább így. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ennek az lenne a lényege, hogy a többcélú társulás hozna létre egy költségvetési szervet, ami 
intézményként mőködne a gazdálkodás tekintetében részjogkörrel vagy teljes jogkörrel. Ha 
mi önálló intézményként visszük be, akkor a tavalyi gondolat szerint 12 millió forint 
normatíva járt volna, de három fı gazdálkodási dolgozót alkalmazni kellett volna. Ez az egyik 
variáció. A másik, intézményt viszünk be, részjogkörrel, a gazdasági dolgokat, a könyvelést a 
társulás által fönntartott gazdasági apparátus látja el és nem az önkormányzatunk.  



 

Mit nyerünk itt, intézményvezetıt nem nyerünk, mert kell, ugyanúgy kavaroghatnak a 
költségvetési sorok, Nagy Klára elmondta, hogy ugyanúgy lehet telephelyenként könyvelve a 
költségeket külön győjteni. Ebben a témában is volt egyeztetés. Vannak intézményegységek, 
mert külön álló feladatra kell engedélyt kérnünk. Ezek, mint könyvelési tételek, 
megjelenhetnek. A hosszú távú együttmőködésnek a korrekt elszámolás az alapja.  
Zaka László képviselı 
A mi elképzelésünk szerint van elıterjesztve, javasolja a megállapodás módosításának 
elfogadását.  
Besesek Béla képviselı 
Tehát e szerint kistérségi társulásba visszük a szociális ellátó rendszerünket úgy, hogy az 
ottani intézményvezetı alá fog tartozni. 
Zaka László képviselı 
Nem lesz intézményvezetı nálunk, csak a szakma szerinti feladatellátók lesznek.  
Besesek Béla képviselı 
A gazdálkodás, pénzügyi elszámolás? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Beszélt a többcélú társulás gazdasági vezetıjével. A könyvelés úgy történik, hogy a szociális 
feladatoknak van szakfeladat száma, a bentlakásos otthonnak is van egy szakfeladat száma, 
ezen kívül hetes funkcionális számlára is történik könyvelés, ez ad lehetıséget arra, hogy 
intézményegységeket különítsünk el, a kiskunmajsait és a szankit. A külön megállapodásban 
van jelentısége annak, hogy milyen arányban oszlik meg pld. a közüzemi díjak, egyéb 
eszközhasználatok, mert a könyvelés a megállapodás szerint történik. Az elkülönülés a 
könyvelésben Kiskunmajsa és Szank között biztosítható és átlátható, nyomon követhetı a 
szanki intézményegységek bevétele, kiadása. 
Varga Ferencné képviselı 
Mindig kellett hozzátenni, mi befizetıkké válunk, hogy fedezze a költségeket. 
Zaka László képviselı 
Lehetséges. 
Varga Ferencné képviselı 
Minden feladatnak lesz Majsán egy vezetıje? 
Patkós Zsolt polgármester 
A kistérségi szociális intézmény vezetıje alá tartozik a gazdasági igazgató, a gazdasági 
vezetı, általános helyettes, a gyermekjóléti feladatokat ellátó csoportból egy szakmai irányító, 
aki felügyelné a nappali ellátást is, nem vezetı lesz, meglévı létszám. Nem bıvítjük a vezetıi 
létszámot. A bentlakásos otthonok tekintetében egy irányítás alatt lesznek. A munkaerı 
ellátásnál pld. ha valaki hosszabb ideig beteg, nem kell helyette fölvenni, hanem a két 
intézmény között ideiglenesen át lehet csoportosítani a létszámot. Az ellátottakat is át lehet 
irányítani. 
Zaka László képviselı 
Ez logikus, mert most sincs föltöltve az intézmény. Az a baj, hogy most nincs kérelmezı, 
sorban álló sem. 
Varga Ferencné képviselı 
Normatíva vesztés az, ha nem tudjuk feltölteni. Ezek a hiányok azt fogják eredményezni, 
hogy befizetık leszünk a kistérségbe. 
Zaka László képviselı 
Ha Majsa föl tudja tölteni, akkor nem. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha nem visszük be, még többe kerül nekünk. Ezt mérlegeltük akkor is, amikor a 
többletbevételeket figyelembe vettük, érdemes az integráció. 
 



 

Varga Ferencné képviselı 
Szó volt arról, hogy 10-12 millió forintot jelenthet az önkormányzatnak, ha bevisszük 
kistérségbe a szociális ellátást.  
Patkós Zsolt polgármester 
12 millió forint többletbevételt jelent éves szinten, ha az egész intézmény bemenne. Így nincs 
annyi. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Az idısek otthonánál öt millió, az idısek klubjánál nem jelentıs, a gyermekjóléti szolgálatnál 
sajnos befizetık vagyunk, mert a normatívára jogosító lakosságszám és a korosztály száma itt 
Szankon nagyon alacsony. 
Patkós Zsolt polgármester 
A többletnormatíva 1,8 millió. 
Varga Ferencné képviselı 
Ez azt jelenti, hogy öt millióval kevesebbe fog kerülni a szociális ellátás mőködtetése éves 
szinten, ez majd 2009-ben realizálódik. 
Besesek Béla képviselı 
Plusz a vezetı költsége. 
Patkós Zsolt polgármester 
Vannak ráosztott költségeink gazdálkodás és vezetı tekintetében, ez a külön megállapodás 
kérdése.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a megállapodás 
módosítását. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 
82/2008.(V.27.) ÖH. 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása 
 

HATÁROZAT  
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás Megállapodásának módosítását az elıterjesztés mellékletében foglalt tartalommal 
minısített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja. 
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Határidı:  azonnal  
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester  
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy ha van egyéb kérdés, akkor az a zárt ülés elıtt kerüljön megtárgyalásra. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
 
 
 
 



 

NAPIREND 
14. Egyéb kérdések  
 
Zaka László képviselı 
Meg kell beszélni, hogy mikor ül össze a képviselı-testület a költségvetés tárgyalására, mert 
ez nagyon sürgıs.  
 
A képviselık megállapodtak abban, hogy június 4-én szerdán délelıtt fél 9-tıl 
megbeszélést tartanak a 2008. évi költségvetéssel kapcsolatban.  
 
NAPIREND 
15. Elıterjesztés Szank Község Közszolgálatáért szakmai kitüntetı díj adományozására 
      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 18 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Rácz Izabella             Zaka László 
       jkv. hitelesítı     jkv. hitelesítı 
 
 
 
 
 


