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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2008. szeptember 2-án 15 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Dr. Folberth György alpolgármester
Besesek Béla
Mucsi László
Rácz Izabella
Tabajdi Gábor és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 7 fı jelen van, Csertı István és Nyerges Zoltán késni fog, Timár Zsolt
bejelentette távolmaradását az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Dr. Folberth György és Varga Ferencné képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a jegyzıkönyv
hitelesítık személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı
napirendeket tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
3. Elıterjesztés …../2008..(….) rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
4. Elıterjesztés …../2008..(….) rendeletre a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
5. Elıterjesztés …./2008.(….) rendeletre Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet
módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
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6. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı külterületi ingatlanok értékesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztésre pályázat
benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Elıterjesztés Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér fejlesztésére pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Elıterjesztés geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tanulmányról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Elıterjesztés mongóliai testvértelepülési kapcsolat kialakításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
11. Tájékoztató az olasz testvértelepülési delegáció utazásáról (szóbeli)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
12. Tájékoztató a község hulladékgazdálkodásáról (szóbeli)
Elıadó: Mucsi László TMB elnök
13. Egyéb kérdések
14. Elıterjesztés bizottságok kiegészítésérıl (zárt ülés)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A beszámolót írásban mindenki megkapta, kiegészítése nincs. A lejárt határidejő
határozatokkal kapcsolatban van-e kérdés?
Besesek Béla képviselı
A költségvetésben járdafelújítás jogcím miért nem szerepel, amikor elızı évben határozat
volt róla, hogy az idei költségvetésben szerepeltetni kell erre egy sort? A beszámolót így nem
tudja elfogadni.
Patkós Zsolt polgármester
A költségvetést a képviselı-testület fogadta el, nem szerepel benne a járdafelújításra sor. Szó
volt róla, több gondolat is felmerült a költségvetés tervezésekor, ami jó lett volna, forráshiány
miatt azonban a költségvetésben nem szerepel. Ezért nincs arra lehetıség, hogy ilyen
jogcímen segítséget nyújtsunk.
Besesek Béla képviselı
A VAKÁCIÓ KHT-val kapcsolatos határozat végrehajtására kérdezett rá.
Patkós Zsolt polgármester
Arról volt szó, hogy a Balatonakalin és Sikondán lévı táborban tulajdonrészhez tudunk jutni.
Jelenleg csak használók vagyunk, nem a miénk a terület. Tárgyalások folytak az Állami
Vagyonkezelı szervvel. A képviselı-testület úgy döntött, hogyha júliusig tulajdonrészt nem
sikerül szerezni, akkor értékesítsük a Kht-ban lévı üzletrészünket, hogy ne kelljen a
következı évben a több mint 300 e Ft-os fenntartási költséget viselnünk. Felajánlottuk
megvételre Kiskunmajsa részére üzletrészünket azért, hogy a kistérségen belül maradjon a
táborok használati lehetısége. Ha nem kerül támogatásra a kérés, akkor felkínáljuk
Kiskunhalas részére. Az értékesítés reméli, hogy még ebben az évben meg fog történni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
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A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
106/2008.(IX.02.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 130/2007.(XII.04.), a 23/2008.(II.26.), a
46/47/48/49/2008.(IV.29.), a 76/83/84/2008.(V.27.), a 87/89/96/99/2008.(VI.26.) és a
101/2008.(VII.17.) ÖH. számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
az elıterjesztés szerint a kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Patkós Zsolt polgármester
- A Megyejáró Néptáncfesztivál második évben került megvalósításra településünkön a MOL
Szakszervezettel együttmőködve, így nekünk ez nem került olyan sokba, mert ık a helyet, az
elektromos áramot, sátrat biztosították a Megyejáró Néptáncfesztiválra és a Falunapra is.
Megköszönte a MOL Szakszervezet és a rendezvények lebonyolításában résztvevık
segítségét.
- A Falunap rendezvény összekapcsolódott testvértelepülési programmal, amelynek
elszámolása jelenleg folyik. 73 fı volt jelen Nagygalambafalva és Quindici
testvértelepülésekrıl.
- A fafaragó tábor augusztus 6-án elkezdıdött, az alkotások a közterületeken lettek
elhelyezve. Megköszönte a szervezıknek, a segítıknek a munkát, különösen Varga
Ferencnének. A testvértelepülési tábla is átadásra került, amely mutatja, hogy Szank három
testvértelepüléssel alakított ki kapcsolatot. Bízik benne, hogy bıvülni fog ez a kör.
- A TEKI pályázatból nyert Szent István tér melletti járdaszakasz felújítása megtörtént.
Sokakat érzékenyen érintett a fák kivágása, a terület rendezése, a park megbolygatása.
Megvalósult az utca szélesítése, leállósáv kialakítása, a téren a sétány rész burkolása. A
pályázat elszámolása hamarosan megtörténik.
- A CÉDA pályázatra 300 e Ft-tal kisebb támogatást nyertünk, csökkentettük ezzel az
összeggel a felhasználható keretet, errıl volt szó augusztus 19-én a rendkívüli ülésen. A
pályázat megvalósult, beszerzésre kerültek az iskolai padok, asztalok.
- A TEUT pályázat megvalósítása holnap kezdıdik. Az Arany János utca kap egy fedıréteget
a Halasi és az Irinyi utca között. Az úthibák kijavításra kerülnek. Sajnos a pályázat nem
biztosít lehetıséget erre a célra, a mőszaki ellenıri feladatok elvégzésére megkérte Kurucsai
Pált.
- Az iskola pályázatunk sajnos nem nyert. Ez egy komplex pályázat volt, a tornacsarnok
felújítását, az iskolában nyílászárók cseréjét, akadálymentesítést, főtéskorszerősítést
tartalmazott. Nagyon jó helyezéssel ment el a pályázatunk a régióból. Ehhez képest a 18
javasolt pályázatból 10-et támogattak. Valószínőleg 2009-ben kiírásra kerül egy hasonló
iskola felújítási pályázat. Bízunk benne, hogy ez a pályázat sikeres lesz, mert pénzünk nincs a
tornacsarnok felújítására, az iskolában nyílászárók cseréjére és arra, hogy ezeket a hatalmas
energiaköltségeket finanszírozni tudjuk, és nem látjuk, hogy mi a vége.
- Az óvoda akadálymentesítésére vonatkozó pályázat nem kis nehézséggel, de megvalósult.
Az ülést követıen a képviselı-testület megtekintheti.
- A hulladékgazdálkodás, szemétszállítás témakörben késıbbi napirendi pont keretében ad
tájékoztatást.
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- A termálvízzel kapcsolatos pályázatunkat forráshiányra hivatkozva elutasították. A SAVEREMA KFT-vel közösen újabb pályázatot nyújtunk be. A tanulmánnyal kapcsolatban
napirendi pont keretében ad tájékoztatás.
Besesek Béla képviselı
Kérése, hogy a következı képviselı-testületi ülésre írásban kapjon a testület tájékoztatót a
benyújtott, nyertes, függıben lévı és elutasított pályázatokról, az önkormányzati forrás
szükségletrıl, amit biztosítanunk kell. Örömmel tölti el, hogy sok sikeres pályázat van és
fejlıdik a falu.
A diófatörzsek ügye megnyugtatóan lett-e rendezve, hogy a késıbbiekben hasznosítani
lehessen önkormányzati célra, esetleg a jövı évi fafaragó táborban játszótéri játékok
készítésére?
Patkós Zsolt polgármester
Le lettek héjazva és ketté lettek vágva, el vannak raktározva.
Rendkívüli ülés keretében szeretné tájékoztatni a képviselı-testületet a pályázatokról.
Tabajdi Gábor távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 6 fı.
Varga Ferencné képviselı
A közbiztonság a községben az elmúlt hónapokban jelentısen megromlott. Az idısek
becsapása, táskák lopása óvodából, vállalkozó kirablása, éjszaka motoros fiatalok
randalíroznak az utcákon.
Patkós Zsolt polgármester
Múlt héten járt Valkai Ottónál a Kiskunmajsai Rendırırs İrsparancsnokánál. Július végén írt
hozzá levelet, amelyben fokozottabb rendıri jelenlétet kért a településen. Elmondta, hogy
múlt hét szerdától kezdve minden nap jelen vannak a településen, fokozott lesz egy ideig az
ellenırzés. Megpróbálják azt az érzetünket visszaállítani, hogy itt van közrend és
közbiztonság. Kérte a képviselıket, győjtsék az információkat a közrenddel, közbiztonsággal
kapcsolatban. Az lenne a legjobb, ha a következı ülésen napirendi pont keretében tudnánk
találkozni ırsparancsnok úrral, és elmondhatnánk a problémákat.
Besesek Béla képviselı
Nehéz költségvetési helyzetben biztosítottunk támogatást a rendırségnek, ırsparancsnok úr
nagyon ígérte a fokozott rendıri jelenlétet, ezt kérjük is. A polgárırség a rendezvényeken
nagyon szépen kivette a részét. Kérni kell tılük a folyamatos, még aktívabb részvételt a
faluban járırözésre, addig, amíg konszolidálódik a helyzet. A rendezvények biztosítása
tulajdonképpen rendıri feladat lenne, azt a polgárırség átvállalja tılük, inkább a járırözéssel,
figyeléssel kellene biztosítani a falu közbiztonságát fokozottabban.
Patkós Zsolt polgármester
A rendezvények biztosítása akkor volna rendırségi feladat, ha mi felkérnénk ıket, és ezért
szolgáltatási díjat számolnának fel. A mi körzeti megbízottaink itt voltak a rendezvényen.
Kérte a rendezvények idejére a rendırség és a polgárırség fokozott járırözését és ez meg is
történt.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester lezárta a napirendet.
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NAPIREND
2. Elıterjesztés az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A képviselı-testület a június 26-i ülésén a 87/2008.(VI.26.) ÖH. 1. pontjában elfogadta és
jóváhagyta az ÁMK gazdálkodási jogkörének a módosítását, vagyis az önálló gazdálkodás
részben önálló költségvetési szervvé történı módosítását. A módosítás végrehajtása az ÁMK
alapító okiratában szerepel. Jogszabályi követelmény az ÁMK és a Polgármesteri Hivatal
közötti pénzügyi-gazdasági folyamatok napi bonyolításának szabályainak a kidolgozása. Ez
az alapító okirat melléklete.
Varga Ferencné képviselı
Van benne olyan, amelynek módosítása szükséges, mert az ÁMK igazgatóját szakmailag
korlátozza.
A második oldalon a munkaerı-gazdálkodás címszó alatt az áll, hogy a munkaerıgazdálkodással kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja látja el
az igazgató egyetértésével. A költségvetésrıl szóló rendeletben le van szabályozva ez a
kérdés. Az, hogy kit alkalmaz, had maradjon az igazgató kompetenciája.
A következı mondat szerint az ÁMK dolgozóinak személyi anyagai a polgármesteri
hivatalban találhatók. Ezt eddig az ÁMK igazgató páncélszekrényben ırizte, a személyi
anyagok jelentıs része szakmai dokumentum. Kéri, hogy maradjon továbbra is az ÁMK
igazgatója páncélszekrényében.
Szerepel az anyagban, hogy novemberben a költségvetés elıkészítésekor a következı éves
létszámkeretet határozza meg. Novemberben még nem tudja meghatározni.
Rákérdezett még a szakmai teljesítésigazolásra, a FEUVE kötelezettségre.
Vincze Jánosné jegyzı
A munkaügy bekerül a polgármesteri hivatalba. Teljes mértékben a hivatal gazdálkodási
csoportja fogja a munkaügyi iratokat és az IMI rendszert kezelni, ami a munkaügyrıl szól. A
munkaügyi iratokat nem tudjuk másképp folyamatában kezelni, átsorolásokat, kinevezés
módosításokat végrehajtani, hogyha nincsen ott a munkaügyi dosszié. Így nem lehet követni a
változásokat. Kell, hogy legyen egy személy, aki kimondottan a munkaüggyel foglalkozik,
nyilvántartja, és idıben elkészíti a soros munkaügyi iratokat.
Patkós Zsolt polgármester
A munkaerı-gazdálkodási feladatok nem a kinevezésre, megbízásra vonatkoznak, hanem
ezeknek a dokumentálása. A szakmai irányítás továbbra is az intézményvezetınek a feladata,
az alkalmazás továbbra is az intézményvezetı kompetenciája. Nem korlátozzuk az
intézményvezetı szakmai jogkörét. Az intézményvezetı miután kiválasztja, és a
polgármesterrel elızetesen egyezteti (bár nincs benne a költségvetési rendeletben, azonban az
intézményvezetı munkaköri leírásában benne van), tájékoztatja a polgármestert, ezt követıen
kerülnek alkalmazásra a személyek. Ez a munkaerı-gazdálkodással kapcsolatos feladat csak
az adminisztrációra vonatkozik.
Átsorolásokat nem lehet úgy kezelni, hogy ne legyen birtokunkban a személyi anyag. Itt is
ugyanúgy zárt rendszerben kell tárolni. Megoldást jelenthet, ha minden iratról fénymásolat
készül és a másolatot az ÁMK igazgatója továbbra is a páncélszekrényében tárolja. Így kettıs
lesz a nyilvántartás, mindkettıt folyamatosan kell vezetni.
Besesek Béla képviselı
Javasolja a mondatba az adminisztratív szó beírását.
A képviselık egyetértettek.
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Nagy Klára fıtanácsos
Az iskolában eddig az iskolatitkár végezte az átsorolásokat, utána a gazdálkodási csoport az
IMI rendszerben rögzítette. Ez az egész munka a gazdálkodási csoport feladata, ez az
államháztartási törvényben és egyéb jogszabályokban van szabályozva. Ha a polgármesteri
hivatal végzi a gazdálkodást, akkor ezeknek az iratoknak mindenképpen a hivatal
gazdálkodásán van a helye, mert a személyi anyag alátámasztó iratokat tartalmaz, ki milyen
besorolási osztályba, fizetési fokozatba tartozik, kinek milyen pótlék jár. A besorolásokat alá
kell támasztani egy esetleges államkincstári vagy más ellenırzés során. Az új besorolásokat, a
soros elırelépıket, a jubileumi jutalmakat, az illetményemeléseket az anyagok alapján tudják
a kollégák megcsinálni. Az igazgató asszony, természetesen mint munkáltató aláírja. A
gazdálkodásnak a végrehajtás a feladata.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Szeretné tudni, hogy ki az, akinek betekintési joga lesz a személyi anyagokba.
Vincze Jánosné jegyzı
A gazdálkodási csoportban egy ügyintézıt a munkaköri leírásában meg fog bízni a
munkaügyi iratok kezelésével és ı felelıs egy személyben ezért a munkakörért és más ehhez
nem férhet hozzá.
Patkós Zsolt polgármester
A szakmai teljesítés igazolása azt jelenti, hogyha valamilyen szolgáltatást megrendelünk (pld.
eszközvásárlás), abban az esetben, ha az igazgató nincs, akkor a polgármester jogosult ezt a
szakmai teljesítést aláírni, igazolni.
Nagy Klára fıtanácsos
Ez mindenféle kiadási számlára vonatkozik.
Vincze Jánosné jegyzı
Ennek ez a helyes megfogalmazása. Egy számlán van ellenjegyzı, utalványozó,
kötelezettségvállaló, és van szakmai teljesítést igazoló. Le van szabályozva, hogy ki lehet
ezek aláírója.
Besesek Béla képviselı
Az igazgatóhelyettest jobbnak tartaná, mert ı ott van, a polgármester honnan tudja, hogy azt a
munkát elvégezték-e.
Nagy Klára fıtanácsos
Korábban is így volt, az intézményvezetı helyett mindig a polgármester az, aki a teljesítést
igazolja. Erre nem igazán kerül sor a gyakorlatban, inkább arra az esetre vonatkozik, amikor
összeférhetetlenség áll fenn, ha az igazgató asszony, vagy a családja részére történik
valamilyen számla kifizetés.
Vincze Jánosné jegyzı
A FEUVE kötelezettség a belsı ellenırzésnek egy része, ez jogszabályi követelmény. Külön
jogszabály vonatkozik rá, vezetıi belsı ellenırzést tartalmaz, ennek van egy kézikönyve, és a
szerint kell az ellenırzést végrehajtani.
November a költségvetési koncepció készítésének az ideje, amikor a következı évi
létszámkeret is meghatározásra kerül.
Besesek Béla képviselı
A kötelezettségvállalásnál is az igazgató akadályoztatása esetén a polgármester a helyettes.
Miért nem az igazgatóhelyettes?
Nagy Klára fıtanácsos
Nem arra vonatkozik, amikor beteg vagy szabadságon van, mert az megoldható, hanem
összeférhetetlenség esetére.
Besesek Béla képviselı
Az étkezési díjak beszedésének módjainál szerepel, hogy az igazgató napi rendszerességgel
szolgáltat adatot az étkezési nyilvántartások vezetéséhez. Ez hogyan történik?
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A polgármesteri hivatal tárgyhónapot követı 15. napig szedi be az étkezési térítési díjat. Miért
utólag?
Patkós Zsolt polgármester
Tényleges fogyasztás után történik az étkezés térítési díjának fizetése. Az intézményvezetı
személyesen nem szolgáltat adatot, hanem az adatszolgáltatást koordinálja, megszervezi.
Nagy Klára fıtanácsos
Gyakorlatilag a napi adatszolgáltatás most is megvalósul, ez nem új dolog. Az utólagos
díjfizetés jobb, mert korábban elıre voltak szedve a díjak, nehezen következı, hogy kinek
mennyi a hátraléka és túlfizetése. A szociális étkezésnél is jól mőködik az utólagos fizetés. A
vállalkozó utólag számláz, tehát nem indokolt elıre beszedni a térítési díjat. Az étkezési díj
hátralékosokat felszólítottuk.
Besesek Béla képviselı
Ha elıre nem fizeti ki a szülı, akkor a gyereke abban a hónapban nem eszik. Utólag nehezebb
a díjat beszedni. Másutt is elıre fizetnek.
Patkós Zsolt polgármester
Nézzük meg ebben az évben, hogy ez a rendszer, az utólagos díjfizetés mőködik-e, ha nem
akkor majd változtatunk.
Nagy Klára fıtanácsos
Az állami támogatás mutatószámainak kiszámításakor elég nagy kavarodást okozott az elıre
fizetés. Aki elıre nem fizet, az utólag sem fog, aki utólag nem fizet, az elıre sem fizetett. A
szociálisan rászoruló családok nem fizetnek az ételért, vagy csak kisebb térítési díjat fizetnek.
Általában a fizetı családok fizetıképesek. Szigorúbban kell venni, hogy ne legyenek
hátralékosok az étkeztetésben.
Varga Ferencné képviselı
Javasolja átfogalmazni azt, hogy az igazgató napi rendszerességgel szolgáltat adatot.
Tabajdi Gábor visszajött az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 7 fı.
Nagy Klára fıtanácsos
Az óvodával nincs gond, napi jelentések vannak, hogy hányan étkeznek. Az iskolával
korábban is gond volt, hogy a térítésmentesen és az 50%-os térítési díjért étkezık nem jelentik
ki gyermeküket az étkezésbıl.
A jelentést a vállalkozó úgy kéri, hogy elızı nap 8 óráig lehet kijelenteni a következı napot.
Tehát ma reggel 8 óráig már a holnapi létszámot kell lejelenteni.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Az új rendszernek ki kell alakulni, nincs még meg, hogy kinek a feladata lesz az
adatszolgáltatás.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolja, hogy az étkezési térítési díjak beszedésének módjai kapcsán a harmadik sorból
kerüljön ki az igazgató, a sor végén az legyen az igazgató helyett, hogy az ÁMK igazgatója
által megbízott személy.
Mucsi László képviselı
Tehát gyakorlatilag most már nem másnapra, hanem harmadnapra jelentünk, szeptember 1jén szeptember 3-ig be kellett húzni a jelenlétet. Egy kislány nem jött szeptember 1-jén, nem
tudtuk mi van vele, miután beszóltak telefonon, leghamarabb szerdára tudtuk kihúzni. Fizeti
hétfıt, keddet, holott egész héten nincs. Viszont ha betegrıl van szó, elvihetik az ebédet, ha
bent van a faluban, akkor meg tudja csinálni.
Patkós Zsolt polgármester
Miután a szeptemberi jelentések, nyilvántartások elkészülnek, le kell ülni, meg kell nézni,
hogyan tudnánk jobbá tenni a rendszert.
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Besesek Béla képviselı
Az utólagos fizetést nem tartja jónak.
Az igazgató elıirányzat felhasználásával kapcsolatban az van benne, hogy a kiemelt
elıirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthat végre, tehát belül se. Miért kötjük meg az
igazgató kezét elıre? Szerinte ez fölösleges.
Van egy olyan bekezdés, hogy üzemeltetés, fenntartás, karbantartási munkálatok, ezt az egész
bekezdést nem tartja jónak, mindenért az igazgató a felelıs, holott nem rendelkezik sem
pénzzel, sem személyzettel. Például beszól, hogy javítási munka van az iskolában, nincs
ember, aki megcsinálja, mert elment szabadságra, balesetet szenved emiatt egy gyerek és ı a
felelıs. Ez komoly kérdés. A karbantartókat nem ı irányítja, egyéb lehetıségei nincsenek.
Varga Ferencné képviselı
A karbantartás vezetıje Zelei Béla?
Patkós Zsolt polgármester
İt fogjuk ezzel a feladattal megbízni.
Varga Ferencné képviselı
Nem lehetne egyszerősíteni és közvetlenül ıt keresni a részintézményeknek karbantartási
probléma esetén?
Patkós Zsolt polgármester
Azzal, hogy az intézményben az önálló gazdálkodási jogkör megszőnt, még ugyanúgy vannak
dologi kiadások. A dologi kiadások között szerepel a beruházás, karbantartás, felújítás. Önálló
gazdálkodás nincs, de a költségvetés végrehajtásáért az intézményvezetı felel, ezért felelıse a
karbantartási feladatoknak, hogy a költségvetésben meghatározott összegig rendelkezhet és
nem tovább.
Besesek Béla képviselı
Az elsı mondat módosítását javasolja.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolja, legyen úgy, hogy a karbantartási feladatok koordinálását az ÁMK igazgatója látja
el.
A képviselık egyetértettek a módosítással.
Patkós Zsolt polgármester
Azt kérte, hogy legyen vezetve egy naptár, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket az
iskolában, óvodában, közmővelıdésben el kell végezni. Minden nap a Zelei Béla dolga, hogy
kimenjen az iskolába és megnézze, hogy milyen feladatokat végeztek el, és milyen
feladatokat kell elvégezni. Ez így mindenki számára nyomon követhetı. Sürgıs javítási
munkák ügyében azonnal intézkedni kell. Ha ez a rendszer nem válik be, akkor mást találunk
ki, ez a tapasztalatgyőjtés idıszaka.
Nagy Klára fıtanácsos
Az átcsoportosítással kapcsolatban elmondta, nem helyes az, hogy átcsoportosítás történjen a
polgármester és a képviselı-testület tudta nélkül. A költségvetési rendelet módosításakor a
kiemelt elıirányzatokon belüli átcsoportosításokat is mindig részletesen bemutatjuk.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Ez eddig is így volt. Nem tett egy lépést sem úgy, hogy nem lett volna jóváhagyás és döntés
róla a képviselı-testület részérıl.
Varga Ferencné képviselı
Reméli, hogy a változás zökkenı-mentesebb ügyintézést fog hozni a dolgozók részére, mint
az elmúlt idıszakban volt.
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Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Az elsı oldalon szerepel a beruházás, felújítás címszó alatt, hogy a vagyon használata során
az ÁMK igazgatójának biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló vagyon hatékonyan,
célirányosan, a legjobb minıségben szolgálja a közszolgáltatás ellátását. A tornacsarnokot
nem tudja a legjobb minıségben a közszolgáltatásba állítani. Most volt energetikai
felülvizsgálat, amely hiányosságokat mutatott fel, amelyrıl késıbb beszélni kell. Javasolja a
mondat módosítását úgy, hogy a lehetıségekhez képest a legjobb minıségben.
A képviselık egyetértettek a módosítással.
Varga Ferencné képviselı
Amikor a tornacsarnok mennyezetét korábban leszedték, két érintésvédelmi jegyzıkönyv
szólt arról, hogy a vezeték tőzveszélyes, balesetveszélyes, szeretné tudni, hogy mi van a
tornacsarnokkal, ugyanazok a vezetékek szolgáltatják-e az áramot.
Patkós Zsolt polgármester
Meg fogjuk nézni és a következı képviselı-testületi ülésen téma lesz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet és
mellékletét a módosításokkal együtt.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta:

107/2008.(IX.02.) ÖH.
ÁMK Alapító Okiratának módosításáról, a korábbi módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 37. § (5) bekezdése, 102. § (2) bekezdése valamint az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése alapján az Általános Mővelıdési Központ Alapító
Okiratát módosítja, és a következık szerint hagyja jóvá:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Költségvetési szerv neve:
Általános Mővelıdési Központ
2. Költségvetési szerv székhelye: 6131 Szank, Béke u. 73.
3. Az intézmény alapító szerve:
Szank Községi Tanács, alapító okirat: 8/1982. (VII.30.) th.
6131 Szank, Béke u. 33. felülvizsgálás: 45/1992. (VI.24.)ÖH
4. Az intézmény fenntartója:
Szank Község Önkormányzata
5. A fenntartó székhelye:
6131 Szank, Béke u. 33.
6. Az intézmény felügyeleti szerve: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
6131 Szank, Béke u. 33.
7. Intézmény típusa:
Többcélú intézmény: Általános Mővelıdési Központ
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8. Szakmai tekintetben önálló intézményegységek, tagintézmények, telephelyek:
8.1.Gy. Szabó Béla Általános Iskola
6131 Szank, Béke u. 73.
- évfolyamok száma: 8
- osztályok száma: 16
- felvehetı maximális tanulói létszám: 300 fı 3
- napközis csoportok száma: 5, felvehetı tanulói létszám: 138 fı (egység) 3
8.2. Napköziotthonos Óvoda
6131 Szank, Béke u. 27.
- csoportok szám: 4
- felvehetı maximális gyermek létszám: 100 fı
8.3. Közmővelıdési Központ
- Vörösmarty Mihály Mővelıdési Ház
6131 Szank, Rákóczi u. 22.
8.4. Közösségi Ház 5
- Könyvtár
6131 Szank, Béke u. 40/A.
- Gy. Szabó Béla Képtár
6131 Szank, Béke u. 40/A.
9. Állami feladatként ellátandó alaptevékenység:
9.1. Az óvodai és általános iskolai nevelés, oktatás feladatainak az ellátása.
9.2. Integráltan nevelhetı, oktató gyermekek köre az óvodában: 1
- a Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. a) pontja alapján – különleges gondozás
keretében történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1))
a) testi, érzékszervi (látás-, és hallássérülés esetében utazótanári feladatellátás
keretében), értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a
viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza
nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd.
9.3. Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az iskolában: 2
- a Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. a) pontja alapján – különleges gondozás
keretében történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1) )
a) érzékszervi (látás-, és hallássérülés esetében utazótanári feladatellátás
keretében), értelmi (enyhe mentális retardáció), a megismerı funkciók vagy a
viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos
rendellenességével küzd.
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza
nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd.
9.4. A gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı intézményi étkeztetés biztosítása
az óvodásoknak és az általános iskola tanulóinak, az önkormányzati intézmények
dolgozói részére munkahelyi étkeztetés, szociális étkeztetés, vendéglátás
biztosítása
9.5. Kulturális, mővészeti, közmővelıdési feladatok ellátása.
9.6. A nyilvános könyvtár iskolai könyvtári feladatokat is ellát. 4
10. Egyéb tevékenység
Kiadói tevékenység (közmővelıdési, közszolgálati és közéleti információs kiadvány) 6
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11.8 Az intézmény gazdálkodási jogköre:
- gazdálkodás megszervezésének módja szerint: részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv
- elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: rész jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv
- vállalkozási tevékenységet nem folytat
12. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv vezetıje az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Szank Községi
Önkormányzat 11/1993. (XII.31.) ÖR. számú rendelete és az éves költségvetési
rendeletekben meghatározottak szerint köteles eljárni.
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:
13.1. Az ingatlanok korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak.
- iskolaépület, tornacsarnok
6131 Szank, Béke u. 73.
- óvodaépület
6131 Szank, Béke u. 27.
- közösségi ház épülete
6131 Szank, Béke u. 40/a.
6131 Szank, Rákóczi u. 22.
- mővelıdési ház épülete
-7
13.2. Intézményi mőködéshez kapcsolódó forgalomképes vagyontárgyak:
- számítástechnikai és ügyviteli eszközök
- gépek, berendezések, felszerelések
- oktatástechnikai eszközök és felszerelések
13.3. Gy. Szabó Béla Képtárban elhelyezett és nyilvántartott hagyaték csak
kölcsönözhetı, korlátozottan forgalomképes vagyontárgy.
14. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Jogszabályban elıírt módon, pályázattal, határozott idıre szóló kinevezéssel.
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90/2008.(VI.26.) ÖH számú határozat alapján módosítva
90/2008.(VI.26.) ÖH számú határozat alapján módosítva
3
127/2007.(XII.04.) ÖH számú határozat alapján módosítva
4
2/2006.(I.31.) ÖH számú határozat alapján módosítva
5
114/2006.(XI.28.) ÖH számú határozat alapján módosítva
6
36/2007.(III.13.) ÖH számú határozat alapján módosítva
7
90/2008.(VI.26.) ÖH számú határozat alapján hatályon kívül helyezve
8
107/2008.(IX.02.) ÖH számú határozat alapján módosítva
2
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1. sz. melléklet
egységes szerkezetben
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 14. § (5)-(6) bekezdés alapján
Az Általános Mővelıdési Központ államháztartás mőködési rendjérıl szóló
217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 17. § (1) bekezdésben meghatározott pénzügyigazdasági feladatait a polgármesteri hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el,
melyek az alábbiak.
Tervezés: A költségvetési tervezés munkaszakaszai a költségvetési irányelvek
meghatározása, a költségvetési koncepció elkészítése, költségvetési rendelettervezet
elkészítése, a költségvetési rendelet kiemelt elıirányzatainak lebontása a végrehajtásért
felelıs önkormányzati szervekre, személyekre. A költségvetési tervezés 217/1998. Korm
rend. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai feladatait az Általános Mővelıdési
Központ igazgatója által szolgáltatott információk alapján a polgármesteri hivatal
gazdálkodási csoportja végzi.
Elıirányzat felhasználás: Az Általános Mővelıdési Központ bevételi és kiadási
elıirányzatait a polgármesteri hivatal költségvetése tartalmazza. Az elıirányzatok felett más
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a polgármesteri hivatal rendelkezik. Az Általános
Mővelıdési Központ igazgatója a költségvetés kiemelt elıirányzatait önállóan nem
módosíthatja, a kiemelt elıirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthat végre. Ha a
költségvetési évben a kiemelt elıirányzatok közötti vagy kiemelt elıirányzaton belüli
átcsoportosítás válik szükségessé, az Általános Mővelıdési Központ igazgatója köteles azt a
polgármesternek bejelenteni.
Elıirányzat-módosítás: Az Általános mővelıdési Központ elıirányzatainak változtatását a
polgármester kezdeményezi az igazgató egyetértésével a képviselı-testületnél. Az elıirányzat
módosítás a polgármesteri hivatal költségvetési rendelet módosításába beépülve kerül a
Képviselı-testület elé, elıterjesztésre.
Üzemeltetés, fenntartás, mőködtetés, karbantartási feladatok koordinálását az Általános
Mővelıdési Központ igazgatója látja el. A karbantartási munkák, üzemeltetés, fenntartás
mőködtetés felmerülı kiadásairól az intézményvezetı az éves költségvetésben jóváhagyott
kiadásai elıirányzatok összegéig rendelkezhet.
Beruházás, felújítás, vagyon használat, hasznosítás: A beruházások célját a Képviselıtestület határozza meg. A megvalósításhoz szükséges bevételi és kiadási elıirányzat az
önkormányzat éves költségvetési rendeletében szerepel feladatonként.
Az önkormányzat képviselı-testülete határozza meg évente a felújításokat. A költségvetési
rendelet felújítási célonként tartalmazza a költségvetési évben tervezett felújítások
elıirányzatát. A beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos feladatokat a polgármesteri
hivatal végzi. A vagyon használata során az Általános Mővelıdési Központ igazgatójának
biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló vagyon hatékonyan, célirányosan, a lehetıségekhez
képest a legjobb minıségben szolgálja a közszolgáltatások ellátását. Az önkormányzat a
vagyonrendeletében szabályozza a hasznosítás, értékesítés feltételeit, szabályait. A vagyon
használattal, hasznosítással kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.
Munkaerı-gazdálkodás: Az Általános Mővelıdési Központ éves létszám elıirányzata az
önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. A létszám-elıirányzat
magában foglalja a személyi juttatások elıirányzatából foglalkoztatható és a feladatok
ellátásához a felügyeleti szerv által, illetve jogszabályok alapján a költségvetés tervezésekor
meghatározott létszámkeretet. A munkaerı-gazdálkodással kapcsolatos adminisztratív
feladatokat a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja látja el az igazgató egyetértésével.
Az Általános Mővelıdési Központ dolgozóinak személyi anyagai a polgármesteri hivatalban
találhatók, a másolatokat az ÁMK igazgatója ırzi. A munkaügyi iratok elkészítését a
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polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi, az intézmény igazgatójával történı
elızetes egyeztetés alapján.
Készpénzkezelés: Az Általános Mővelıdési Központ házipénztárának vezetése a
polgármesteri hivatalban történik. A házipénztár kezelését a jegyzı által megbízott
köztisztviselı végzi. Az intézmény készpénz kezelésének szabályzata a polgármesteri hivatal
pénzkezelési szabályzatának része. A készpénzes vásárlásokat az Általános Mővelıdési
Központ igazgatója által megbízott közalkalmazottak végezhetik. Vásárlás céljára elıleg
kiadása az igazgató által megbízott közalkalmazottak részére lehetséges. A vásárlási elılegek
elszámolásának rendjét a polgármesteri hivatal pénzkezelésre vonatkozó szabályzata
tartalmazza.
Étkezési térítési díjak beszedésének módjai:
Az étkeztetés bonyolítását, az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetését a polgármesteri
hivatal végzi. Az étkeztetésrıl a számlákat a polgármesteri hivatal készíti el, az Általános
Mővelıdési Központ által szolgáltatott adatok alapján. Az ÁMK igazgató által megbízott
dolgozó napi rendszerességgel szolgáltat adatokat az étkezési nyilvántartások vezetéséhez. A
polgármesteri hivatal az étkeztetésrıl készült számlákat, tárgyhónapot követı 5. napig készíti
el. Az étkezési térítési díjakat a polgármesteri hivatal tárgyhónapot követı 15-ig szedi be az
étkezıktıl.
Pénzellátás: Az intézmény finanszírozására külön pénzforgalmi bankszámla szolgál. A
bankszámla felett a polgármester, a jegyzı és a jegyzı által megbízott gazdálkodásért felelıs
köztisztviselı rendelkezhet. A polgármesteri hivatal finanszírozási terv szerint teljesít
átutalást az Általános Mővelıdési Központ pénzforgalmi bankszámlájára. Az intézmény
részére érkezı átutalásos kifizetési számlákat az igazgató vagy az általa megbízott dolgozó
átadja a számla kézhezvételétıl számított 2 munkanapon belül a polgármesteri hivatal
gazdálkodásért felelıs köztisztviselıje részére, aki gondoskodik a számla határidıben való
kiegyenlítésérıl.
Kötelezettségvállalás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult, az éves
költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása
esetén a polgármester jogosult kötelezettségvállalásra, az Általános Mővelıdési Központra
vonatkozóan.
Utalványozás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult, a költségvetésben
jóváhagyott elıirányzatok összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása esetén a
polgármester jogosult utalványozásra, az Általános Mővelıdési Központra vonatkozóan.
Szakmai teljesítésigazolás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult,
akadályoztatása esetén a polgármester jogosult a szakmai teljesítés igazolására az intézmény
tekintetében.
Ellenjegyzés: a jegyzı feladata, akadályoztatása esetén a polgármesteri hivatal Ügyrendben
megbízott köztisztviselıje az ellenjegyzésre jogosult.
Érvényesítés: a polgármesteri hivatal- Ügyrendben megbízott – gazdálkodásért felelıs
köztisztviselıje végzi. Akadályoztatása esetén a polgármesteri hivatal megfelelı képesítéssel
rendelkezı köztisztviselıje végzi.
Könyvvezetés: a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi. Az Általános
Mővelıdési Központ számviteli rendje, részét képezi a polgármesteri hivatal számviteli
rendjének.
Analitikus nyilvántartás: Az étkeztetéssel kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetését a
polgármesteri hivatal végzi. A közoktatási alap és kiegészítı normatív támogatások igénylését
alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetése az intézményben történik. Az igazgató vagy
az általa megbízott dolgozók szükség szerint és teljes körően nyújtanak információt a
Polgármesteri Hivatal részére az analitikus nyilvántartások adatairól. Az állami támogatások
és normatívák elıirányzat lemondását és pótigénylését alátámasztó analitikus
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nyilvántartásokat minden év április 15-ig, július 15-ig és október 5-ig, tárgyévet követı január
31-ig az igazgató egyezteti a polgármesteri hivatal gazdálkodásért felelıs köztisztviselıjével.
Az igazgató a nyilvántartásokat szakmai jellegő ellenırzés és aláírás után adja át a
polgármesteri hivatal részére. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportja az analitikus
nyilvántartásokat az állami támogatások és normatívákat alátámasztó mutató számok
tekintetében ellenırzi, kiszámolja az állami támogatásokat és normatívákat megalapozó
mutatószámokat, ellátotti számokat, majd az igazgatóval egyezteti.
Az Általános Mővelıdési Központ valamennyi készletének nyilvántartását, analitikus
könyvelését a polgármesteri hivatal végzi. A készletgazdálkodással kapcsolatos feladatokat a
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi. Az intézményben felhasználásra kerülı
készletek megrendelését és kiadását a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportjával történı
elızetes egyeztetés után az iskolatitkár végzi. A tárgyi eszközök és kis értékő eszközök
nyilvántartása a polgármesteri hivatalban történik. A leltározással kapcsolatos feladatokat a
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja látja el, az igazgató és valamennyi dolgozó
közremőködésével és adatszolgáltatásával.
Információáramlás, szolgáltatás: Az igazgató a gazdálkodást és pénzügyeket érintıen, a
polgármesteri hivatal vezetıje által megbízott gazdálkodási ügyekért felelıs köztisztviselıvel
áll napi munka kapcsolatban. Az intézmény dolgozói szükség szerint állnak kapcsolatban a
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportjával. A polgármesteri hivatal az étkezési díj
hátralékosokról negyedévente tájékoztatja az Általános Mővelıdési Központ igazgatóját. Az
intézmény igazgatója együttmőködik a polgármesteri hivatallal a hátralékok behajtásában. Az
intézménybe járó gyermekek óvoda - vagy iskola váltásához szükséges iratokat az igazgató
csak abban az esetben adhatja át a szülı részére, ha a gyermeknek a polgármesteri hivatal felé
étkezési térítési díj tartozása nincs.
A szakmai együttmőködés a fenntartó által jóváhagyott intézményi szervezeti és mőködési
szabályzatban és a pedagógiai programban kerül részletes szabályozásra.
Beszámolási kötelezettség: Az Általános Mővelıdési Központ beszámolója a részben önálló
költségvetési szervekre vonatkozó szabályozás szerint része a polgármesteri hivatal
beszámolójának. A beszámolás félévente és évente történik. A Képviselı-testület elé kell
terjeszteni a féléves beszámolót és a három negyedéves helyzetrıl szóló tájékoztatót a
következı évi koncepcióhoz kapcsolódva. Az éves zárszámadásról a képviselı-testület
zárszámadási rendelet fogad el.
FEUVE kötelezettség: a FEUVE az intézményen belül az elsı szintő ellenırzést jelenti,
melynek mőködtetése a jegyzı felelısségi körébe tartozik. A jegyzı és az igazgató együttesen
felelıs azért, hogy az intézményen belül olyan szabályozást alakítson ki és olyan
folyamatokat mőködtessen, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos,
hatékony és eredményes felhasználását. Ezek a feladatok magukban foglalják:
pénzügyi döntések dokumentumainak elıkészítését (kötelezettségvállalások,
szerzıdések, kifizetések, szabálytalanul kifizetett összegek visszafizetése)
az elızetes pénzügyi kontrollt (a pénzügyi döntések szabályossági és törvényességi
szempontból történı jóváhagyása)
a gazdasági események könyvelését (megfelelı könyvvezetés, és beszámolás)
Az Általános Mővelıdési Központra a polgármesteri hivatal FEUVE kézikönyvébe foglaltak
vonatkoznak.
A Képviselı-testület évente november 15-ig elfogadja a belsı ellenırzési tervet, melyben a
polgármesteri hivatal ellenırzései között szerepel az intézmény ellenırzése. A zárszámadással
együtt a jegyzı évente beszámol a Képviselı-testületnek az intézmény belsı ellenırzésérıl.
Az Általános Mővelıdési Központnak11 db szakfeladata van.
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Tevékenységek:
a) 80110 Óvodai nevelés
szakfeladat:
80111-5 Óvodai nevelés
Feladatmutató: óvodai nevelést igénylık létszáma(fı)
Teljesítménymutató: férıhelyek száma (db)
80112-6 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése
Feladatmutató: óvodai nevelést igénylık létszáma (fı)
Teljesítménymutató: férıhelyek száma (db)
b.) 80120:Általános iskolai oktatás
szakfeladat:
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás
Feladatmutató: tanulók létszáma (fı)
Teljesítmény mutató: tanulócsoportok száma (db)
80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása
Feladatmutató: tanulók létszáma (fı)
Teljesítménymutató: a tanulócsoportok száma (db)
c.) 80510 Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek
szakfeladat:
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
Feladatmutató: foglalkozásokon résztvevık létszáma (fı)
Teljesítménymutató: férıhelyek száma (db)
d.)92180 Közösségi-mővelıdési tevékenység
szakfeladat:
92181-5 Mővelıdési központok, házak tevékenysége
Feladatmutató: mővelıdési központok, házak száma (db)
Teljesítménymutató: e.) Könyvtári tevékenység
szakfeladat:
92312-7: Közmővelıdési könyvtári tevékenység
Feladatmutató: könyvtárak száma (db), beszerzett kötetek száma (db)
Teljesítménymutató: f.) Könyv- és zenemőkiadás
szakfeladat:
22121-4 Lapkiadás
Feladatmutató: Teljesítménymutató:g.) Intézményi közétkeztetés
szakfeladat:
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
Feladatmutató: intézményi étkeztetést igénybevevık létszáma (fı)
Teljesítménymutató: évi élelmezési napok száma (nap/év)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
Feladatmutató: intézményi étkeztetést igénybe vevık létszáma (fı)
Teljesítménymutató: éves élelmezési napok száma (nap/év)
h.) 55240 Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás
szakfeladat:
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
Feladatmutató: Teljesítménymutató: -
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NAPIREND
3. 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 személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására azért
kerül sor, mert az alapellátásnál és a szakosított ellátásnál is olyan változás történt, hogy a
feladatot kistérségi szociális intézmény által láttatjuk el. Ezeket a feladatokat a képviselıtestületnek már nincs hatásköre leszabályozni, eljárási szabályokat erre vonatkozóan a
rendelet nem tartalmazhat, hatályon kívül helyezés szükséges. Mellékeltük a korábbi
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletet, így nyomon követhetı, hogy a
rendeletnek mely paragrafusai kerültek hatályon kívül helyezésre.
Besesek Béla képviselı
A rendelet módosítás 5. § (7) bekezdésében kiegészítést javasol, legyen benne, hogy utólagos
díjmegállapítással. Elıfordul, hogy van olyan helyzet, hogy haladéktalanul kell étkezést
biztosítani, de ez nem azt jelenti, hogy utólag sem kell neki kifizetni, miért kell ezt az
önkormányzatnak felvállalni.
Vincze Jánosné jegyzı
A krízishelyzetet orvosolni kell, utólag megállapítjuk a térítési díjat. Egészüljön ki a mondat
úgy, hogy ingyenesen biztosítja külön eljárás nélkül utólagos díjmegállapítással.
Besesek Béla képviselı
A tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatban a 4. § (3) pontjában kötelezı felvállalni, hogy
térítésmentesen szállítsunk a tanyára ebédet?
Nagy Klára fıtanácsos
A tanyagondnoki szolgálat és a házi gondozottak esetében térítésmentesen kell biztosítani,
mert normatívában részesülnek a résztvevık. Minden szociális étkezı tanyagondnokolt is.
Besesek Béla képviselı
Az óvodás és iskolás gyerekek szállítása és egyéb gyermekszállítás mind kötelezı
tanyagondnoki feladat?
Tabajdi Gábor képviselı
Egy pályázat miatt kellett ezt beletenni, akkor lép hatályba, ha nyer a pályázat.
Vincze Jánosné jegyzı
Ez még nem hatályos. A záró rendelkezésekben benne van, hogy a 4. § (5) bekezdés d) és e)
pontja 2009. január 1-jén lép hatályba.
Besesek Béla képviselı
Ha ilyeneket fölvállalunk, ez az önkormányzati költségek tupírozása.
Patkós Zsolt polgármester
Minimálisra próbáljuk az igénybevételt szorítani.
Dr. Folberth György alpolgármester
Problémát jelent, ha valakit szállítani kell rendelıintézetbe, nincsen hozzátartozója. Kit lehet
szállítani, hova tartozik ez, Majsa beleszól ebbe?
Vincze Jánosné jegyzı
Korábban volt egy jogszabályellenes gyakorlat, hogy házi gondozásban bevállalták az
egészségügyi intézetbe történı szállítást, ezt jogszabály nem teszi lehetıvé. Aki
tanyagondnoki szolgáltatásban részesül, azt elszállíthatja a tanyagondnok, de aki házi
gondozott, azt nem. Jogszabály ezt így írja elı.
Patkós Zsolt polgármester
Mi van azokkal, akik sehová nem tartoznak?
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Nagy Klára fıtanácsos
Kiskunmajsán egy kistérségi társulási ülésen, amikor a szociális ellátásokról volt szó,
elhangzott, hogy a támogató szolgálatot kiterjesztik Szank területére is. A támogató
szolgálatnak, amelyre a többcélú kistérségi társulás normatívát is kap, lenne feladata, hogy a
beteget egészségügyi intézménybe elszállítsa, ha nem tudják a hozzátartozók elvinni.
Patkós Zsolt polgármester
Most volt szó róla, hogy újragondolja a támogató szolgálat fenntartását a társulás. Jelen
pillanatban még van, egyébként térítési díjköteles. Utánanézünk és tájékoztatjuk a
háziorvosokat arról, hogy ez a lehetıség fennáll-e.
Besesek Béla képviselı
A tanyagondnoki szolgáltatásnál az is benne van, hogy készenlétes és ügyeletes orvoshoz
történı szállítás. Ez furcsa, mert azért van a központi orvosi ügyelet.
Patkós Zsolt polgármester
Nem jellemzı, hogy a tanyagondnok éjszaka beteget szállít az ügyeletre. A jelzırendszeres
házi segítségnyújtás forráshiány miatt nem valósult meg.
Vincze Jánosné jegyzı
A jogszabályban benne van, hogy mit kell biztosítani a tanyagondnoki szolgálatnak.
Nagy Klára fıtanácsos
Egy esetben fordult elı, hogy a tanyagondnok szombati napon beteget szállított az ügyeletre.
Besesek Béla képviselı
Lehetıleg olyanokat utalnak-e be a bentlakásos otthonba, hogy valaki fizesse meg a teljes
térítési díjat, hogy ne az önkormányzatnak kelljen?
Vincze Jánosné jegyzı
Kiskunmajsai szociális intézmény vezetıjéhez kell most már a kérelmet benyújtani. Az
intézményvezetı beszerzi a jövedelemigazolásokat, ha a kérelmezınek nincs elég jövedelme,
akkor a szociális törvény alapján az intézményvezetı köteles felkeresni a tartásra köteles és
képes hozzátartozókat és azok közül valaki meg kell, hogy fizesse a különbözetet, ha szanki
lakos, és nincs aki megfizesse, akkor eddig a szanki önkormányzat felvállalta a különbözetet.
Ha vidékirıl van szó, akkor nem lehet fölvenni az otthonba, ha nem tudják a teljes térítési
díjat megfizetni, ez eddig is így mőködött.
Besesek Béla képviselı
Mőködés közben erre figyelni kell.
Vincze Jánosné jegyzı
A rendeletet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester a rendelet-módosítást a kiegészítéssel együtt
szavazásra tette fel.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
19/2008.(…….) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/2008. (III.25.) rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a, a többször módosított helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a
fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 9/2008.(III.25). sz. önkormányzati rendeletét
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §
A R. 1 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) E rendelet hatálya Szank Községi Önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodás
keretébe tartozó szociális ellátásokra terjed ki.
(3) Hatályát veszti
2. §
A R. 2 § (3) és (4) bekezdéssel egészül ki.
(3) Szank Községi Önkormányzat által ellátandó feladatok:
a) tanyagondnoki szolgáltatás
b) étkeztetés
c) házi segítségnyújtás
(4) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézménye által
ellátandó feladatok:
a) családsegítés
b) nappali ellátás: idısek klubja
c) szakosított ellátás:
ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idısek otthona
3. §
A R. 5 §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Szociális alapellátások igénybevételére irányuló kérelmet közvetlenül a polgármesterhez
kell benyújtani.
(2)

A kérelmet a polgármester bírálja el.

(3 ) Házi segítségnyújtás igénylésekor a szolgáltatás igénybevételét megelızıen vizsgálni
kell a gondozási szükségletet, két esetet kivéve:
a) Ha az igénylı személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás
átmeneti jellegő vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi
segítségnyújtás a polgármester döntése alapján legfeljebb három hónapos idıtartamra a
gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három
hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát kezdeményezni
kell.
b) Ha a gondozási szükségletet idısotthoni elhelyezés céljából már vizsgálta az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (továbbiakban: ORSZI), de szakvéleménye
alapján a gondozási szükséglet nem haladja meg a napi 4 órát.
(4) Házi segítségnyújtás igénylése esetén egyszerősített elıgondozást kell végezni a szakmai
jogszabály szerinti tartalommal, melynek keretében a szociális gondozó a kérelmezı
részére a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatáson túl segítséget nyújt a gondozási
szükséglet vizsgálatához szükséges kérelem kitöltésében, illetve a gondozási szükséglet
vizsgálatában.
(5 )A gondozási szükséglet vizsgálatára irányuló kérelmet a jegyzı a kiskunmajsai kijelölt
városi jegyzıhöz formanyomtatványon nyújtja be. A kérelemhez mellékelni kell a
rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát, amelyek segítik a gondozási
szükséglet megítélését.
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(6) A gondozási szükséglet vizsgálata értékelı adatlapon történik.
(7) A vizsgálat eredményét szakvélemény igazolja. Ez a szakvélemény (vagy annak másolata)
valamennyi további házi segítségnyújtás esetén felhasználható a gondozási szükséglet
igazolására.
(8) A gondozási szükséglet megállapítását követıen, de még az ellátás igénybevételét
megelızıen a szociális gondozónak kérnie kell - a kérelmezı lakcíme szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzıjétıl - az igénylı jövedelmének vizsgálatát.
(9) – (14) Hatályát veszti.
(15) A szociális szakértıi szerv megvizsgálja a gondozási szükségletet és kötelezı erejő
szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékérıl.
(16) – (21) Hatályát veszti.
(22) Az alapellátás igénybevételének megkezdésekor a polgármester az ellátást igénylıvel,
illetve törvényes képviselıjével megállapodást köt. A megállapodás szövegét a
49/2008.(IV.29.) önkormányzati határozattal elfogadott szakmai programok tartalmazzák.
4. §
A R. 6 §. (1) –(6) bekezdése hatályát veszti.
5. §
A R. 6 §. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(7) A polgármester étkeztetés esetén az átmeneti, vagy halaszthatatlan indok – krízishelyzet –
miatt szükséges igénybe vételt –a jövedelemigazolás kiállításáig– ingyenesen biztosítja,
utólagos térítési díj megállapítása mellett külön eljárás nélkül. Krízishelyzetként
elfogadható eset, amikor az étkeztetés biztosítása életmentı.
6. §
A R. 7. §-a, valamint 10-11. §-a hatályát veszti.
7. §
E rendelet 2008. szeptember 1. napján lép hatályba.
Dr. Folberth György távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 6 fı.
NAPIREND
4. Elıterjesztés …../2008..(….) rendeletre a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet legalább
tízszer volt már módosítva, ezért célszerő új rendeletet alkotni. Kivettük azokat a
rendelkezéseket, amelyek átkerültek a többcélú szociális intézményhez. Ez a gyermekjóléti
szolgáltatás, helyettes szülıi ellátás, gyermekek átmeneti gondozása. Erre csak utalás van,
hogy a kistérségi szociális intézmény útján látjuk el, és az erre vonatkozó eljárási szabályokat
már nem tartalmazza a rendelet.
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Besesek Béla képviselı
Módosító javaslata van a 6. §-ban a térítési díj kedvezményeknél, egyedülállónak jár
díjkedvezmény, normál családnál meg van határozva a jövedelem, egyedülállónál pedig nincs.
Ez nem jó. Miért élvez elınyt az egyedülálló, holott nem biztos, hogy anyagilag rászorult.
Vincze Jánosné jegyzı
Az egyedülálló a szociális és a gyermekvédelmi törvény szerint is hátrányos helyzetőnek és
szociálisan rászorultnak minısül.
Patkós Zsolt polgármester
Van-e lehetıség arra, hogy belevegyünk egy jövedelmi korlátot?
Vincze Jánosné jegyzı
Utána kell néznie, hogy a helyi rendeletbe ezt bele lehet-e tenni.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolja a napirendi pont napirendrıl történı levételét, vissza kell rá térni késıbb.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag levette napirendrıl a
gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítását.
Dr. Folberth György visszajött az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 7 fı.

NAPIREND
5. Elıterjesztés …./2008.(….) rendeletre Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet
módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Egy kérelem érkezett az önkormányzathoz önkormányzati közútként nyilvántartott ingatlanok
megvásárlása ügyében. Ezek forgalomképtelen vagyonnak minısülnek, ezért megkereste a
földhivatalt és átminısítette gyep, legelı mővelési ágra. Az ingatlanokat a földhivatal
átminısítette. Az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben a forgalomképtelen
törzsvagyonból kikerülnének ezek az ingatlanok és átkerülnének a 3. sz. mellékletbe a
külterületi földterületek címszó alá, így értékesíthetık lesznek.
Tabajdi Gábor képviselı
Nem jelenthet problémát, hogy ezek az utak megszőnnek?
Vincze Jánosné jegyzı
Az utakat megnézte, a megszőnésük nem zár ki senkit az ingatlanára jutásból,
birtokösszevonásról van szó, a földhivatal gazdászai jóváhagyták.
A rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
20/2008.(……) rendelete
Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 79. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szank Községi
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR.
számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A R. 1. számú melléklet forgalomképtelen törzsvagyon (utcák, terek, parkok, utak) címszó
alatt a 114, 116, 117, 119. és a 124. sorszám alatt felvett külterületi utak elnevezéső
ingatlanok hatályukat vesztik.
2. §
A R. 3. számú melléklet külterületi földterületek címszó alá az alábbi ingatlanok kerülnek:
- szanki 0228/26 hrsz 679 m2 gyep (legelı)
- szanki 0228/34 hrsz 147 m2 gyep (legelı)
- szanki 0228/35 hrsz 108 m2 gyep (legelı)
- szanki 0228/38 hrsz 1105 m2 gyep (legelı)
- szanki 0228/56 hrsz 1248 m2 gyep (legelı)
3. §
Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

NAPIREND
6. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı külterületi ingatlanok értékesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Mucsi Lászlóné azzal a kéréssel fordult a képviselı-testület felé, hogy az elızı napirendnél
útról gyep, legelı mővelési ágra átminısített ingatlanokat meg kívánja vásárolni. A képviselıtestület legutóbb 15 Ft/m2 áron értékesítette az önkormányzati földeket. A határozat-tervezet
ezt az árat tartalmazza, mindösszesen 49 ezer forintos bevételre számíthat az önkormányzat.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
Mucsi László bejelentette személyes érintettségét és azt, hogy nem kíván szavazni.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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108/2008.(IX.02.) ÖH.
Önkormányzati külterületi
ingatlanok értékesítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. számú önkormányzati rendelete
alapján az önkormányzat tulajdonában lévı
- szanki 0228/26 hrsz-ú, 679 m2 területő, gyep (legelı) mővelési ágú külterületi
önkormányzati ingatlant Mucsi Lászlóné Szank, Arany J. u. 35. szám alatti lakos
részére 10.185,- Ft-ért,
- a szanki 0228/34 hrsz-ú, 147 m2 területő gyep (legelı) mővelési ágú külterületi
önkormányzati ingatlant Mucsi Lászlóné Szank, Arany J. u. 35. szám alatti lakos
részére 2.205,-Ft-ért,
- szanki 0228/35 hrsz-ú, 108 m2 területő, gyep (legelı) mővelési ágú külterületi
önkormányzati ingatlant Mucsi Lászlóné Szank, Arany J. u. 35. szám alatti lakos
részére 1620,- Ft-ért,
- szanki 0228/38 hrsz-ú, 1105 m2 területő, gyep (legelı) mővelési ágú külterületi
önkormányzati ingatlant Mucsi Lászlóné Szank, Arany J. u. 35. szám alatti lakos
részére 16.575,- Ft-ért
- szanki 0228/56 hrsz-ú, 1248 m2 területő, gyep (legelı) mővelési ágú külterületi
önkormányzati ingatlant Mucsi Lászlóné Szank, Arany J. u. 35. szám alatti lakos
részére 18.720,- Ft-ért értékesíti.
Az adás-vételi szerzıdés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidı: 2008. szeptember 30.
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
7. Elıterjesztés könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztésre pályázat
benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Kiskunhalas konzorciumához csatlakozva pályáznánk könyvtári fejlesztésre, amely egyrészt
építési, másrészt eszközbeli fejlesztés. A pályázat elıkészítésének lehet költsége, amely Szank
számára jelentéktelen összeg. A kiskunmajsai kistérségbıl Kiskunmajsa és Szank csatlakozik
a pályázathoz. A testületet a pályázat benyújtására és a határozat elfogadására kéri.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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109/2008.(IX.02.) ÖH.
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztésére
TIOP pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése -„Tudásdepó-Expressz” címő
pályázat (TIOP-1.2.3./08/1) benyújtása céljából Kiskunhalas város vezette konzorciumhoz
csatlakozik. A konzorciumi szerzıdés aláírására felhatalmazza Patkós Zsolt polgármestert.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Patkós Zsolt
polgármestert a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése „Tudásdepó-Expressz” címő pályázati felhívásra (TIOP-1.2.3./08/1) benyújtandó
pályázat aláírására, benyújtására, a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok kiadására,
esetleges hiánypótlásokra.
Határidı: 2008. szeptember 30.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Mucsi László távozott az ülésterembıl, a jelenlévı képviselık száma 6 fı.
NAPIREND
8. Elıterjesztés Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér fejlesztésére pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Szó volt róla, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban pályáznánk erre az
integrált közösségi szolgáltató térre, ez a Leader pályázatot gyengítette volna. Ez most egy
másik pályázat, a mővelıdési ház felújításán túl személyi finanszírozást is tartalmaz, esetleg
programfinanszírozást (pld. pályázati tanácsadás, bőnmegelızés stb.). Kéri a képviselıtestülettıl a pályázat benyújtásának támogatását. 200 ezer eurót lehet nyerni, a pályázat
önrészt nem igényel, csak az ÁFA tartalmat kell megfizetnünk. Három évig finanszírozzák a
mővelıdés-szervezıt, most csak fél állásban tudjuk foglalkoztatni. A pályázat részleteivel
megismertetjük a képviselıket.
Mucsi László visszajött az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 7 fı.
Dr. Folberth György alpolgármester
A mővelıdési háznak most hogyan van a nyitvatartási ideje?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A mővelıdési ház nyitvatartása délutánra korlátozódik az e-Magyarország Pont miatt, 14
órától 18 óráig van nyitva. Ha valaki árusítani szeretne, most már az is délután van.
Patkós Zsolt polgármester
Ha a pályázaton nyernénk, akkor a jelenlegi lehetıségünk kiegészülne és egész álláshelyen
tudnánk foglalkoztatni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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110/2008.(IX.02.) ÖH.
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér fejlesztésére
pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Földmővelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes
vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér fejlesztésére.
Határidı: 2008. szeptember 30.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Szünet.
Szabóné Szatmári Katalin és Nagy Klára távoztak az ülésrıl.

NAPIREND
9. Elıterjesztés geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tanulmányról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Mindenki megkapta a tanulmányt, amelyre vonatkozóan nagyobb reményeket tápláltunk.
Arra, hogy milyen óriási kincs van a birtokunkban, és azt hogyan lehet hasznosítani, nem
kaptunk válaszokat. Fontos volt, hogy az önkormányzat megkösse ezt a szerzıdést, most az a
fontos, hogy kiegészítsük a pontokat. Ha a tanulmányt nem képesek és nem tudják
kiegészíteni, akkor jelentısen mérsékeljük a tanulmány készítésének költségeit. A
helyzetelemzés és a perspektíva jó, szanki adatokat tartalmaz, de ami nagyobb reményekkel
kecsegtethetne, a miocén réteg, a termálvíz összetétele nincs kibontva. Ha gyógyvíz lenne,
jobb volna a helyzet, mint ha „csak” főtésre használnánk föl. Felhatalmazást kér a képviselıtestülettıl, hogy a tanulmány készítıivel egyeztetéseket folytasson a kiegészítésrıl. A
határozatnak legyen 3. pontja, hogy a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság
tárgyalja a tanulmányt és tegye meg javaslatait a kiegészítésre vonatkozóan.
Varga Ferencné képviselı
A kiegészítés mennyibe fog kerülni?
Patkós Zsolt polgármester
Szerzıdtünk egy tanulmányra. Ez a tanulmány nem váltja be a hozzáfőzött reményeket,
amelyet a képviselı-testület jóváhagyott. Kéri a cégtıl a tanulmány kiegészítését, vagy ha
nem megy a kiegészítés, vagy nem olyan szintő a kiegészítés, mint ahogy azt mi elvárjuk,
akkor a szerzıdésben meghatározott költségeknek a csökkentésére tesz javaslatot. Nem
többletköltségrıl van szó.
Dr. Folberth György alpolgármester
Arról is szó volt, hogy megállapítsák, hogy gyógyvízre alkalmas-e? A gyógyvízzé nyilvánítás
nem egyszerő dolog, nem könnyen adják meg.
Patkós Zsolt polgármester
Nem kértük a víz kémiai elemzését, azonban ezzel kiegészíthetnénk a mi
szempontrendszerünket a tanulmány elkészítése kapcsán.
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Mucsi László képviselı
A termálvíz főtésre történı hasznosításához pénz kell és megvalósítható. A fantáziát abban
látja, hogy vízanalízist végeztetni velük. Annak idején M. Tóth János telkén fúrt kútnak igen
magas volt a jód és a só tartalma, nem tudja, hogy megvannak-e még arra a lezárt kútra
vonatkozó fúrási naplók, ez támpontot adhat.
Patkós Zsolt polgármester
Nekik lehetıségük van az adatok begyőjtésére.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, 3. ponttal kiegészítve szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
111/2008.(IX.02.) ÖH.
Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tanulmányról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a SAVE-REMA KFT. által elkészített
települési geotermikus energiahasznosításra vonatkozó tanulmány kiegészítését kéri.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztetéseket folytasson a tanulmány készítıivel a
tanulmány kiegészítésérıl. Sikertelen tárgyalás esetén egyeztessen a megbízási díj
mérséklésérıl.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottságot,
hogy a geotermikus energiahasznosításra vonatkozó tanulmány kiegészítésére vonatkozó
javaslatait tegye meg.
Határidı: 2008. november 30.l
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
10. Elıterjesztés mongóliai testvértelepülési kapcsolat kialakításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Falunapunkon vendégünk volt Mongólia nagykövet asszonya. Ezt a kapcsolatot Szécsényi
József, Urbán István és Kormányos Ferenc szanki lakosok személyes kapcsolatán keresztül
nyertük. Nagyon nyitottak az Európával történı kapcsolat kialakításra, szeretnének
fölzárkózni gazdaságilag, fontosnak tartják a kultúrák egységét. Fontosnak értékelte
nagykövet asszony, ha Magyarországon sokadikként kialakítanánk egy testvérkapcsolatot
Ulánbátor környéki hasonló nagyságú településsel. Ennek a településnek a megkeresésében a
nagykövet asszony szerepet vállal. Probléma lehet a 6 ezer km, ami elválaszt bennünket. Kéri,
hogy a képviselı-testület a határozat-tervezetet fogadja el.
Tabajdi Gábor képviselı
A testvértelepülési kapcsolat megvalósítható a fiatalok bevonásával, Interneten keresztül,
angol nyelven. Videón lehet hanganyagokat, képeket is küldeni.
Dr. Folberth György alpolgármester
Mongólia fiatalabb állam, mint mi. A 800 éves Mongóliáról 2006-ban volt Budapesten
hatalmas kiállítás, ahol nagy értékeket mutattak be.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
112/2008.(IX.02.) ÖH.
Mongóliai testvértelepülési kapcsolat kialakításáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kifejezi azon szándékát, hogy
kapcsolatokat alakítson ki Mongólia egyik településével.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a kapcsolat kialakítása érdekében kezdeményezzen
tárgyalásokat Mongólia budapesti nagykövetével.
Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
11. Tájékoztató az olasz testvértelepülési delegáció utazásáról (szóbeli)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Olaszországba, Quindicibe hívtak bennünket viszontlátogatásra szeptember 6-tól 14-ig. A
vendéglátó gyerekek közül 17 fı, Csontos Erzsébet, a képviselı-testületbıl Tabajdi Gábor,
jegyzı, polgármester + 1 fı, Zelei Béla, 2 tolmács + 1 fı utazik el. Minden résztvevı 10 e Ftot fizet. Az utazás költségeibıl kb. 100 e Ft önkormányzati teher. A többi költséget a
testvértelepülési pályázat fedezi.
Tabajdi Gábor képviselı
A létszám limitált?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, 25 fı van a pályázatban, + a 2 fı sofır.
Alpolgármester úr helyettesíti távolléte idején a halasztást nem tőrı ügyekben.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
113/2008.(IX.02.) ÖH.
Olasz testvérvárosi utazás támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az olasz testvérvárosi utazás költségeihez
önkormányzati forrást biztosít. A testvérvárosi pályázat keretében biztosított támogatás és az
utazási számla közötti különbözet kifizetését az önkormányzat és intézményei 2008. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidı: 2008. szeptember 30.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Rácz Izabella távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 6 fı.
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Patkós Zsolt polgármester
Javasolja napirendi pont felvételét, a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló rendeletrıl, amely korábban levételre került. Besesek képviselı úr kérdése
megválaszolásra kerül.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag felvette napirendre
gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletet.

a

NAPIREND
12. Elıterjesztés …./2008..(….) rendeletre a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Átnézte a gyermekvédelmi törvényt és megállapította, hogy az egyedülállóság létezik, mint
jogi fogalom, de nem jelent normatív kedvezményt. Ezért van mód arra, hogy a képviselıtestület a 6. § d) és e) pontját kivegye.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolja a d) és e) pont kivételét, a c) pont benne marad, családnak számít a csonka család is,
így nem lenne kivétel. A „vagy” szót törölni kell.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a módosítással a
rendelet-tervezetet.

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
21/2008.(…..) rendelete
a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a, a többször módosított helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. /továbbiakban: Gyvt./ 29. §-ában és a 147. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) E rendelet hatálya Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete által fenntartott
intézmény által nyújtott ellátásokra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 4. §-ában meghatározott személyekre.
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2. §
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái
(1) gyermekjóléti szolgáltatás
(2) gyermekek napközbeni ellátása
(3) helyettes szülıi ellátás, gyermekek átmeneti gondozása
(4) Szank Községi Önkormányzat által ellátandó feladat:
a) gyermekek napközbeni ellátása
(5) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézménye által
ellátandó feladatok:
a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) helyettes szülıi ellátás, gyermekek átmeneti gondozása
3. §
(1) Gyermekek napközbeni ellátása óvodai és iskolai napközis foglalkozás keretében történik.
(2) Az ellátás igénybevételérıl az intézményvezetı dönt.
4. §
(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
5. §
(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylı kérelmére
történik.
(2) Az ellátást igénybevevı nagykorú a szülıi felügyeletet gyakorló szülı, vagy más
törvényes képviselı az ellátásért köteles térítési díjat fizetni.
6. §
Szociális gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményei
(1) A gyermekétkeztetést igénybevevık részére (általános iskola 1-5. osztályos tanulók)
rászorultsági alapon adható kiegészítı támogatást az intézmény vezetıje az alábbi
feltételek fennállása esetén állapíthat meg:
a) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
b) a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy
c) a családban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150%-a alatt van.
7. §
A rendeletben biztosított eljárási cselekmények elektronikus úton nem gyakorolhatók.
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8. §
E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a gyermekvédelmi személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2000.(II.07.) rendelet és az azt módosító
18/2000.(XII.22.), 11/2001.(XII.12.), 18/2002.(XII.27.), 9/2003.(VII.10.), 15/2003.(XII.15.),
14/2004.(XII.22.), 13/2005.(X.27.), 18/2006.(XII.29.), 2/2008.(I.29.) és a 13/2008.(IV.29.)
rendeletek hatályukat vesztik.
NAPIREND
12. Tájékoztató a község hulladékgazdálkodásáról
Elıadó: Mucsi László TMB elnök
Mucsi László TMB elnök
Megbeszélést tartott Dr. Kozma Hubáné környezetvédelmi szakmérnökkel. Az elszállított
szemét mellett az itt maradható hulladékokkal való gazdálkodást tekintették át és ennek a
fejlesztési lehetıségeit.
A zöldhulladék helyben történı feldolgozása, komposztálása vagy biomasszává alakítása, a
nyert gázokkal való főtés lehetıségét veti fel, erre alkalmas lehet még a szerves trágya, híg
trágya is. Kisebb beruházást igényel egy komposzt telepnek a létesítése, ahol a zöldhulladékot
lehetne komposztálni és újra hasznosítani, értékesíteni. Visszakerül a természet körforgásába
és értékes szerves trágya válik belıle. Mérnök asszony javaslata szerint a rehabilitált
szeméttelep helyét lehetne erre a célra használni. Addig fel lehetne mérni a keletkezı
zöldhulladék mennyiségét.
Át kell tekinteni az állattartó rendeletünket. Vigyázni kell, hogy ne legyen túlszabályozva,
ırizzük meg a kultúrált állattartó falusias jelleget. Itt megvannak az uniós elıírások, amelyek
elég szigorúak. Ne legyenek fölösleges szankciók.
El kell érni a tanyai gazdaságokban is, hogy a szelektív hulladékgyőjtés megvalósuljon. A
tanyasi gazdálkodás nem ugyanaz a kategória, mint egy falusi, más a hulladékképzés és az
újrahasznosítás. Tanyáról csak a környezetre veszélyes hulladékokat kell eltávolítani
(mőanyag, üveg stb.). Ez győjtıpontokra kihelyezett szelektív hulladékgyőjtı konténerekkel
megoldható. A mértéke ne legyen irritáló. Általában egy tanyai gazdaság sokkal kevesebb
szemetet bocsát ki, mint egy falusi.
Az inert hulladék helyben tartása is fontos. Ilyen az építési hulladék, vályog, tégla, sóder,
kavics, cserép, kı és beton. Szükséges egy elkülönített telek kialakítása, ahol erre a célra
alkalmas daráló gép le tudja darálni. Az így nyert anyagot újra fel tudjuk használni. Ha
valahol lebontanak egy vályog épületet, akkor földutak javítására fel lehet használni. Olyan
helyre nem lehet lerakni, ahol szennyezi a környezetet. Az agyaggal van legkevesebb
probléma. Ajánlat, hogy áldozzon a község egy olyan telephelyre, ahol ezek az anyagok
elhelyezhetık. Felmerült a MOL-lal szembeni telep, amely magánkézben van, és újra eladó,
kiválóan alkalmas lenne e célra.
Patkós Zsolt polgármester
Amikor rákérdezett erre a telephelyre, 20 millió forint körül beszéltek róla.
Mucsi László TMB elnök
Fontos még a lakosság tájékoztatása, a gyerekek környezettudatos nevelése, amely egyébként
a tananyagban benne van. Most már látják és gyakorolhatják is a szelektív hulladékgyőjtést.
Ösztönözni kell a kerttulajdonosokat, hogy komposztáljanak. Lehet kapni komposztáló
ládákat, tájékoztatásra van szükség, hogyan kell szakszerően komposztálni. Kecskeméten a
kertvárosban az önkormányzat olyan akciót hirdetett, hogy aki komposztálja a hulladékát,
annak a kommunális adóból 50 %-os kedvezményt ad. Lényegesen lecsökkenti a
szemétszállítás költségét. Nálunk még nincs kommunális adó.
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A szennyvíztisztítás után keletkezı vizet vissza kellene hozni a községbe, ha másképp nem, a
község határában lévı víztározóba, amely e célra kialakított, 43 ha-os körbehatárolt terület,
450.000 m3 kapacitással. Ennek meg kell vizsgálni a költségét, mert amikor száraz a Dong-ér,
csak a szennyvíztisztító teleptıl lefelé nem az, mert oda megy a tisztított szennyvíz,
szükségünk volna a vízre.
Patkós Zsolt polgármester
A zöldhulladék és az inert hulladék hasznosítása mindenképp jó és célszerő lenne, azonban
ennek a költségvetési oldala jelentıs. Az inert hulladék győjtése fontos lenne a földutak
javítására és útalapba, e téren el lehetne indulni.
Vincze Jánosné jegyzı
A volt dögtemetı területe önkormányzati terület, meg lehetne nézni, hogy zöldhulladék
győjtésére alkalmas-e.
Patkós Zsolt polgármester
Az inert hulladék győjtésére a gyógyszertár udvara megfelelı lehet, mert azt tudjuk zárni.
Utána fogunk nézni.
A kommunális hulladékgyőjtés szeptember 1-jétıl csökkentett áron és csökkentett
tartalommal indul, költsége 2,25 Ft+ÁFA/liter helyett 0,73 Ft+ÁFA/liter lesz. A szállítás
pénteki napon lesz. A kiskunhalasi hulladéklerakónak még nincs mőködési engedélye, ezért a
szanki szeméttelepre szállítják a szemetet. A hulladékgyőjtésre vonatkozó rendeletet október
1-jétıl tudjuk életbe léptetni. Még nem mindenkivel kötöttek szerzıdést. Akinek még nincs
kukája, az is kitehet maximum 2 zsák szemetet. A lakosság nincs teljeskörően tájékoztatva.
Augusztus végén nem tartották meg az ingyenes lomtalanítást, mint ahogy ígérték, az
önkormányzat végezte el. A szeméttelep kezelését nem tudjuk finanszírozni. Nagymértékben
nıtt a szeméttelepre kivitt hulladék mennyisége. Az utolsó lomtalanításkor estig tartott a
szemétbegyőjtés, ezzel szemben korábban 8 óra alatt végeztek.
Mucsi László képviselı
Egy kukára többen is társulhatnának. Ezt nem tiltja a rendelet.
Patkós Zsolt polgármester
A közös kuka problémát okozhat, feszültség forrása lehet.
A szolgáltató csak 120 literes kukákat hozott, fölvettük a kapcsolatot egy pesti céggel, a
szanki vállalkozó a 120 literes kukával azonos áron, 6500 Ft-ért árulja a 80 literes kukát is.
Ugyanolyan kinézetőek, mint a 120 literesek, csak dupla fenekőek, az őrtartalmuk
csökkentett.
Vincze Jánosné jegyzı
A 120 literes kuka esetében 115 liter után, 80 literes kukánál pedig 75 liter után fizetjük a
díjat.
Patkós Zsolt polgármester
Kérdés, hogy ki legyen-e terjesztve a rendelet hatálya a külterületi lakosokra is. Külterületre
lehetne zárható konténereket kihelyezni, amelybe elhordhatnák a lakosok a szemetet, például
a postaládákhoz, meg lenne határozva, hogy ki hova tartozik.
Besesek Béla képviselı
A külterületi lakosnak is keletkezik szemete, nem tudja hova tenni, ha nem biztosítjuk ennek
lehetıségét, miután a szeméttelep be lesz zárva.
Mucsi László képviselı
Hozzák be a szelektív hulladékgyőjtı szigetekre az újrahasznosítható hulladékot. A többit
pedig komposztálják. Tanyán kevés szemét keletkezik.
Patkós Zsolt polgármester
Kérte a képviselı-testületet, hogy gondolkozzon ezen a rendelet elfogadásáig. Szerinte ne
kötelezze a képviselı-testület a tanyasi lakosokat, de valamilyen módon adjuk meg a
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lehetıséget is, mert erre is van igény. A rendeletet késıbb lehet módosítani, ha probléma
merül fel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.

NAPIREND
13. Egyéb kérdések
A) Elıterjesztés iskolai osztályok számának meghatározásáról
Patkós Zsolt polgármester
A mai napon Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgatótól levelet kapott, amely arról szól,
hogy ma, 2008. szeptember 2-án 11 órakor egy szülı két gyermekét kiíratta az iskolából, mert
elköltöznek. Ezáltal a 3/A. osztály létszáma 11 fıre csökken, a 3/B. osztály létszáma 13 fı,
SNI-s tanulókkal együtt az évfolyam összlétszáma 27 fı. Az önkormányzati határozat 2.
pontja azt írja elı, hogy amennyiben bármelyik évfolyamon a törvényi maximális keret alá
csökken a létszám, akkor az osztályokat össze kell vonni. Az elsı négy évfolyamon a
maximális létszám 26 fı. Igazgató asszony kéri, hogy döntsön a képviselı-testület, további
intézkedést szükséges-e tennie.
Tájékoztatásul elmondta, hogy abban az esetben, ha egy évfolyamon egy osztály van, akkor
20 %-kal túlhaladható, tehát 31 fı is lehetne a létszám. A törvény úgy szól, hogy tanévkezdés
után osztály nem vonható össze, nem szervezhetı át, stb. A tavalyi évben is az utolsó napon
írattak ki gyereket, és ezáltal úgy lecsökkent a létszám, hogy osztályokat lehetett volna
összevonni. Ebben az évben is így kezdıdik. A tanév elindult, valamelyik osztályfınököt
érintené ez a dolog, ezért nem javasolja a képviselı-testületnek, hogy az osztályok
összevonásáról döntsön. Az osztálylétszámok azonban elgondolkodtatók.
1/A. osztály 16 fı, 1/B. osztály 16 fı.
2. osztály 19 fı.
3/A. osztály 11 fı, 3/B. osztály 13 fı.
4/A. osztály 18 fı, 4/B. osztály 15 fı.
5/A. osztály 21 fı, 5/B. osztály 20 fı.
6/A. osztály 23 fı, 6/B. osztály 23 fı.
7/A. osztály 16 fı, 7/B. osztály 15 fı.
8/A. osztály 15 fı, 8/B. osztály 16 fı.
A felsı tagozaton látjuk, hogy mi volt, az alsó tagozaton látjuk, hogy mi lesz. A következı
évben szükséges lesz a 3. osztály összevonása. Most elindult a tanév, változtatást nem javasol,
a gyerekek és az iskola érdekeire tekintettel, bár az anyagi lehetıségei szőkösek az
önkormányzatnak, ebben az évben még vállalja fel ezt a költséget.
Besesek Béla képviselı
Mindenütt túlköltekezésrıl van szó, nagyon rossz érzései vannak, amikor ilyeneket vállalunk,
amit nem volna muszáj. Borzasztó helyzet akár újabb elbocsátás, de milliókat jelent a
költségvetésben. Emberileg azt mondja, hogy maradjon így minden, és vigyük tovább az évet,
de súlyosan nehezedik ránk.
Dr. Folberth György alpolgármester
Javasolja, hogy maradjon meg a két osztály, inkább máshonnan kell elvenni, a pályázatokat
kell átgondolni.
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Patkós Zsolt polgármester
A pályázatokat nem lehet összehasonlítani osztályok összevonásával. A pályázatokra is
szükség van. Volt, aki azt mondta, minek fejlesztjük az óvodát, mert alig van itt gyerek. Nem
érdemes úgy kérdést föltenni, hogy vagy iskola, vagy pályázat. A költségvetési helyzetet
túlköltekezés jellemzi. Szeptemberben elbocsátani pedagógust, nem lehet minısíteni, nagyon
nehéz élethelyzetet eredményez. Bármilyen elbocsátás nagyon nehéz élethelyzetet
eredményez.
Mucsi László képviselı
Ha ezt a tanévet így végigvisszük, idıt adunk arra, hogy valaki új munkahelyet keressen.
Patkós Zsolt polgármester
Azt meg kell érteni, hogy ez az osztálylétszám olyan minimális, hogy két osztályként
finanszírozni nem tudjuk.
Besesek Béla képviselı
Egyetért azzal, hogy maradjon a két osztály, de mellette azt is tudni kell, hogy ezer probléma
lesz az év hátralévı részében és a következı évben is, mert olyan helyzetben vagyunk.
Varga Ferencné képviselı
Több tantárgyból várható, hogy hamarosan probléma lesz a nyugdíjas korba érı pedagógusok
miatt, akik helyett nincs intézményen belülrıl utánpótlás. A pedagógusok (1 fıt kivéve) nem
indultak el olyan képzésre, amelyre a jövıben szükség lesz. Azért kellene megindulni, hogy
aki nyugdíjasként távozik, annak a munkáját belsı ember tudja átvenni. A szakos ellátottság
érdekében ne csak részmunkaidıben foglalkoztassuk. Rá fogunk kényszerülni, hogy vagy
szakos ellátottság nélküli órák lesznek, vagy pedig külsı elıadókkal kell a feladatot ellátni. Ez
nagyon nagy probléma, mert ez készteti a szülıket arra, hogy elvigyék a gyerekeket. Ezt jó
lenne, ha átgondolná az önkormányzat, az iskola, és a pedagógusok is.
Patkós Zsolt polgármester
Tavaly január végén volt egy félévi nevelıtestületi értekezlet, ahol ugyanezeket a dolgokat
részben elmondta. A pedagógusoknak a továbbképzése, beiskolázása sürgıs. A közoktatási
tervnek is része, hogy próbálják a pedagógusok belülrıl a hiányszakmákra, tantárgyakra a
képesítést megszerezni. Annak érdekében, hogy a következı tanévet elı tudjuk készíteni, és
látjuk, hogy milyen folyamatok vannak a szanki közoktatásban (ha tendenciát nézünk, a
létszámadatok elkeserítık), itt nem vegetáló iskolára van szükség, a fejlıdést abban látná, ha
olyan lehetıséget tudnánk biztosítani, ami a másik településen nincs, ami a szülık számára
vonzó. Az egyházi oktatás lehetıségérıl párbeszédet kezdett Bábel Balázs érsek úrral.
Világnézetileg semleges oktatás kell, településünkön egy iskola mőködik, de azért a
tantárgyak vonatkozásában vannak fakultatív lehetıségek. Ez is egy út lehet. A
pedagógusoknak is ki kell mozdulni abból a kényelmes álláspontból, amit a szokások
tekintetében élveznek, hogy ez az iskola úgyis megmarad, nem érzik a saját bırükön ennek a
problémakörét. A képviselık látják. Nem csak arról van szó, hogy az oktatásában probléma
van, az önkormányzat gazdálkodásával van gond, amelynek nagy része az oktatás
költségvetése. El kell, hogy induljunk valamilyen úton. Az oktatási bizottság az iskola
igazgatójával ki kell, hogy dolgozzon egy stratégiát, amely egyedivé, a szülık számára
megfelelıvé teszi ezt az iskolát. Erre szolgálna a minıségbiztosítási rendszer, abban az
esetben, ha megszívlelnénk a partnerek igényét és elégedettségét. Ezt az iskolát úgy tudjuk
csak megırizni, ha többet tud adni, mint jelenleg. Ha kiegészítı normatívákat tud valaki
igénybe venni, mint például az egyházak, akkor örömmel kell, hogy támogassuk ıket a
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fenntartási költségekben, el kell indulni. Az erkölcsiség, amelyet a településen egy-egy
egyház képvisel, azt önkormányzati szinten mi nem tudjuk biztosítani hosszú távon. Meg kell
vizsgálni más fenntartási vagy társulási utat, és ezeknek az esetleges következményeit.
Mucsi László képviselı
Társulással kapcsolatban volt egy feladata, Tázláron beszélt az iskola igazgatójával. Tázlár
beépült a kiskırösi rendszerbe, onnan már nem szakad ki.
Patkós Zsolt polgármester
Van még lehetıségünk társulásra Csólyospálos, Zsombó felé. Csólyospálos Zsombóval hoz
létre iskolatársulást, Zsombó a központ, Csólyospálos tagintézmény, a tagintézményre jár a
kiegészítı támogatás. Nekünk kb. 10 millió forint lenne éves szinten a kiegészítı
támogatásunk egy ilyen esetleges együttmőködésbıl.
Az oktatási bizottsággal egyeztet a társulás és az egyházi fenntartás vonatkozásában a
lehetıségek keresésében.
Besesek Béla képviselı
Két irányból van szorítás, amely egyrészt költségvetési, másrészt egyre kevesebb a gyerek,
szakpedagógusoknak nem tudunk megfelelı óraszámot biztosítani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel, hogy maradjon a két
harmadik osztály.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
114/2008.(IX.02.) ÖH.
Iskolai osztályok számának meghatározásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete engedélyezi, hogy a 2008/2009-es
tanévben a harmadik évfolyamon két osztály mőködjön.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

B) Tájékoztató villamos energia beszerzésérıl
Patkós Zsolt polgármester
Bányai Gábor, a Megyei Közgyőlés elnöke tájékoztatott arról, hogy megállt a villamos
energia beszerzésére vonatkozó egyesített közbeszerzés, mert 2009-ben is fent kívánja tartani
a kormány a kedvezményes tarifarendszert, és az önkormányzatok és a közintézményeknek
így jó, ha ezt a rendszert alkalmazzák, és nem közbeszerzésen szerzik be az áramot. Ezért, ha
2009. évre vonatkozóan a kötött ármeghatározás nem valósul meg, akkor 2008. évben
elegendı idınk marad arra, hogy a 2009. évben beszerzendı villamos energia mennyiségére
közbeszerzési eljárást folytassunk le. Kérte a fentiek szíves tudomásulvételét.
Végül 105 települési önkormányzat fogott össze a 109-bıl.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.
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NAPIREND
14. Elıterjesztés bizottságok kiegészítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 22 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Dr. Folberth György
jkv. hitelesítı

Vincze Jánosné
jegyzı

Varga Ferencné
jkv. hitelesítı
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