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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2009. április 07-én 13 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella 
 Tabajdi Gábor 
 Timár Zsolt és 
 Varga Ferencné képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Karó Zoltánné szociális ügyintézı 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

 
Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 8 fı jelen van, Dr. Folberth György és Csertı István késıbb érkezik az ülésre. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Rácz Izabella és Timár Zsolt képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı 
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 
történt fontosabb eseményekrıl 
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 

2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat közfoglalkoztatási tervérıl 
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 

3. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat közbeszerzési tervérıl 
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 

4. Elıterjesztés …./2009.(….) rendeletre a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 10/2000.(VI.26.) rendelet módosításáról 
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 

5. Elıterjesztés …./2009.(…) rendeletre a „Szank Község Díszpolgára”cím alapításáról 
szóló 5/1994.(VII.15.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosítására 
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
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6. Elıterjesztés …../2009.(…) rendeletre a „Szank Községért” emlékérem adományozásáról 
szóló 4/1991.(II.20.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 

7. Elıterjesztés …./2009.(…) rendeletre a „Szank Község Közszolgálatáért” szakmai 
kitüntetı díj alapításáról és adományozásáról szóló 9/2004.(IV.28.) ÖR. sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 

8. Elıterjesztés az ÁMK létszámbıvítés engedélyezésére 
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 

9. Elıterjesztés a „KUN ÖSSZEFOGÁS” Konzorciumi szerzıdés módosítására  
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 

10. Elıterjesztés VAKÁCIÓ KHT. felügyelı bizottsági tagságra (szóbeli) 
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 

11. Elıterjesztés a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére pótelıirányzat 
engedélyezésérıl 
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 

12. Tájékoztatás a 2008. évi kompetenciamérés eredményeirıl 
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 

13. Egyéb kérdések 
 
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, kiegészíteni nem kívánta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú1ag a következı határozatot hozta: 
 
29/2009.(IV.07.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatokról 
szóló beszámolóról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 118/119/2008.(IX.23.), a 
168/2008.(XII.18.), és a 23/2009.(II.26.) ÖH. számú lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
 

- Március 17-én Ocskó István úrral folytatott megbeszélést az energiakút telepítésével 
kapcsolatos részletkérdésekrıl. A pályázat önrészére a SAVE-REMA KFT. 
finanszírozót talált, a finanszírozási szerzıdés megkötésre került. Kérdés még, hogy 
melyik termésbıl kivont kút lenne a legalkalmasabb az energiakút megvalósítására. 
Közös projekten kellene indulnunk környezeti infrastruktúra operatív program 
keretében. Ennek a pályázatnak a segítségével lehetne megvalósítani a településen a 
hıvezetéket, amely a közintézményeket, lakosságot ki tudná szolgálni. Ennek 
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érdekében jövı héten szerdán, április 15-én 17 órától falufórumot tartunk, ahová 
elvárjuk a képviselı-testületet is. Elızetes igényfelmérés történne, hogy a lakosok 
részérıl milyen igény van a hı hasznosítására, főtésre vagy meleg víz biztosítására, 
ennek milyen költsége van és hosszú távon ez mennyire rentábilis. Ezután elindulhat a 
pályázat elıkészítése, amely a konkrét igényfelmérést is magában foglalja. 

- A biogáz kiserımő megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével kapcsolatban az 
utolsó fázis is lezárult, ez azt jelenti, hogy a DÉMÁSZ megadta az árajánlatot és 
lehetıséget biztosított az elektromos áram becsatlakozására. Tehát az elvi lehetıség 
adott. Jövı hétre elkészül a megvalósíthatósági tanulmány, ezt meg fogja tárgyalni a 
képviselı-testület. Ezt követıen indulhat el a befektetı és pályázati lehetıség 
keresése. 

- Március 14-én megtartottuk a községi ünnepséget, melynek keretében a kitüntetések 
átadása megtörtént Lovas István és Kovács Béla részére. Majd utána rajzkiállítás 
megnyitó volt. 

- Április 4-én író-olvasó találkozó volt Jókai Annával. Megköszönte a Polgári Kör 
szervezetését. 

- Április 1-jétıl elindult az „Út a munkába” címő program. 32 fıt foglalkoztatunk, akik 
szociális segélyezettek voltak, négy hónapig közfoglalkoztatásban munkabért fognak 
kapni. Január 1-jétıl nincs lehetıség közhasznú foglalkoztatásra. Aki egy éven belül 
veszítette el a munkáját, annak nem tud felajánlani semmiféle foglalkoztatási 
lehetıséget az önkormányzat, erre nincs mód. 

- A Magyar Közút felülvizsgálta a tulajdonában, kezelésében lévı utakat. A Szank-
Bócsa összekötı út mellett az olajfa benövéseket kivágták.  

- Március 28-án megjelentek a tanyagondnoki és a mezııri álláshely betöltésére a 
pályázatok. Április 15. és 22. a beadási határidı, ezután lesz döntés. 

 
Mucsi László képviselı 
Hallotta, hogy az energia megújulási, racionalizálási pályázatoknál 80 milliárdból 4 %-ot 
használtak föl.  
Patkós Zsolt polgármester 
A KEOP-os pályázatok kétkörösek voltak, és olyan feltételeket szabtak, olyan határidı 
csúszások voltak, hogy sokan nem tudtak ezeknek a teljesíthetetlen feltételeknek megfelelni. 
Most egy körösek a pályázatok, szigorúak a feltételek. Energia racionalizálásra szeretnénk 
beadni az iskola külsı szigetelését, nyílászárók cseréjét, ennek elıkészítése jelen pillanatban 
folyik. 
Mucsi László képviselı 
Idıszerő volt a Szank-Bócsa összekötı út kiszélesítése, ezt folytatni kell, legyen meg az utak 
szélessége, járhatósága, az Izsáki út is beszőkült. A Szank-Bócsa összekötı úttal kapcsolatban 
van-e hír? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nincs. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
Dr. Folberth György megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 9 fı. 
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NAPIREND 
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat közfoglalkoztatási tervérıl 

Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Új foglalkoztatási rendszerrıl van szó. Eddig azok kaphattak szociális segélyt, akik egy évnél 
több ideje a munkaügyi központtal együttmőködtek és a jövedelmük kevesebb, mint 25.650,-
Ft volt fogyasztási egységenként. Ennek a segélyezési formának megváltoztak a kritériumai, 
kétfelé bontotta az állam, az egyik a rendelkezésre állási támogatás, a másik a szociális 
segély. 
A rendelkezésre állási támogatás összege állandó, 28.500,-Ft. Azok kapják, akik egy éve már 
munkanélküliek, és akiknek a fogyasztási egységre jutó jövedelme a 25.650,-Ft-ot nem 
haladja meg. 
A szociális segélyt továbbra is kapják az 55 év felettiek, vagy akiknek 67 %-os 
egészségkárosodásuk van. 
Január 1-jétıl megszőnt a közcélú foglalkoztatás lehetısége. A segélynek 20 %-át kellene az 
önkormányzatnak saját forrásból biztosítani, a munkabérnek pedig 5 %-át. Tehát érdemes 
inkább minimálbéres foglalkoztatást vállalni. 32 fıt foglalkoztatunk, mert ennyit tudunk 
felügyelettel ellátni. Mindenkitıl értelmes és megfelelı minıségő munkát várunk el. Akik 
már régóta elszoktak a munkától, a munkához szoktatásuk sokkal leterhelıbb feladat, mint 
akik munkaviszonyban álltak. 
A közfoglalkoztatásról idén április 15-ig kell tervet elfogadnia a képviselı-testületnek, a 
továbbiakban minden év február 15-ig. 
A közfoglalkoztatási tervet véleményezte a Munkaügyi Központ és a Szociálpolitikai 
Kerekasztal. Mindkettı elfogadásra javasolja. 
Kiemelt figyelmet kért arra, hogy akik ráhatással vannak Szank község életére (egyházak, 
intézmények), próbáljanak odafigyelni azokra az emberekre, akik most, vagy a válság 
következtében ezután fogják elveszíteni a munkájukat, a család megélhetését. Ha megfelelı 
információval rendelkezünk önkormányzati, szociális téren, akkor megpróbálunk valamilyen 
szintő lehetıséget biztosítani. Bár ez a közfoglalkoztatás csak az egy évnél régebben 
munkanélkülieknek kínál lehetıséget. 
Tabajdi Gábor képviselı 
A betegállományban töltött idı beleszámít-e a munkaviszonyba? Ki fizeti a betegállományban 
töltött idıt? Ez ellen lehet valamit tenni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Ugyanannyi idıt tölthet betegállományban, mint amennyi idıt ledolgozott nálunk. Ezt 
elızetesen elmondtuk a munkavállalóknak. Volt, aki nem akarta egészségügyi állapotára 
hivatkozva elvállalni a munkát, elmondtuk, hogy a rendelkezésre állási támogatás ettıl függ. 
Ha egészségügyi probléma van, akkor el kell menni szakorvoshoz és a munkaügyi 
központhoz, nem szabad, hogy a mi rendszerünkben legyen benne. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Egy bizonyos nap eltelte után az egészségbiztosító fizeti ugyan a táppénzt, de táppénz 
hozzájárulást kell fizetnünk, amihez állami támogatást nem kapunk. Tehát a táppénzen lévı 
közmunkásokkal igen rosszul járunk, mert plusz pénzünkbe kerülnek állami támogatás nélkül. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha az átlagostól eltérı mennyiségben fordul elı ez a probléma, akkor megszüntetjük a 
munkaviszonyt a táppénz letelte után. 
Varga Ferencné képviselı 
Örül, hogy ilyen sokan dolgoznak. Július 1-10-ig lesz a fafaragó tábor, a fák héjazásához kér 
segítséget, valamint az udvari játékok áttelepítéséhez. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Természetesen segítséget nyújtunk. 
Besesek Béla képviselı 
Több hibát észlelt a közfoglalkoztatási tervben, amelyek az értelmezést nehezítik. Ezért 
javasolja a hibák javítását.  
A 2. oldalon az elsı mondatban felesleges egy „a” bető, azt törölni kell. Helyesen: „Az 
önkormányzat közfoglalkoztatási terve…” 
A lap alján a bekezdéseknél az ösztönzı szót törölni kell. Helyesen: …tényleges 
munkavállalás elleni hatása mérséklıdjön. 
Az utolsó bekezdés tartalmazza, hogy erısödjön a munkanélküliekkel kapcsolatos 
együttmőködési tevékenység. Kinek, kivel? Meg kellene nevezni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Változzon úgy, hogy „-erısödjön a szociális és munkaügyi szervekkel a munkanélküliekkel 
kapcsolatos együttmőködési tevékenység.” 
Besesek Béla képviselı 
Így jó lesz. 
A 3. oldalon lap tetején a második bekezdésbıl a „számára” szót ki kell húzni. Helyesen: 
„Azon személyek, akik …” 
A 4. oldalon lap közepén a második bekezdésben az áll, hogy „Az aktív keresık ágazati 
szerkezete…” Ezt nem tartja jó megfogalmazásnak. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javítsuk úgy, hogy „Az aktív keresık ágazati szerkezet szerinti besorolása jelentısen…”. 
Besesek Béla képviselı 
A 4. oldal lap alján az utolsó mondat jó-e így, mert honnan tudjuk, hogy milyen a roma 
népesség helyzete, amikor nem is szabad nyilvántartani, hogy ki az? 
Mucsi László képviselı 
Van egy olyan népcsoport, aki önmagát cigánynak, romának vallja, segíteni kell ıket, be kell 
vonni a munka világába, oktatni kell ıket, nem lehet ezt létszám nélkül, meg név nélkül tenni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az utolsó mondat helyett javasolja: „Segíteni kell képzéssel kiemelten a cigány/roma 
népességet is.” 
Besesek Béla képviselı 
Az 5. oldal közepén lévı bekezdésben egy ipari vállalat szerepel, az egy nagyon kívül még 
van két kisebb is. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ez jó így, nem kell módosítani, mert egy nagy ipari vállalat van, a másik kettı fém- és 
vasipari foglalkoztató beletartoznak a kis- és középvállalkozás meghatározásba. 
Besesek Béla képviselı 
A tervben benne kell lenni, hogy kinek kellett véleményezni? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen, ez jogszabályi követelmény. 
Besesek Béla képviselı 
A 3. sz. melléklet utolsó, 6. pontjában a közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges forrás 
hogyan értendı, ebbıl úgy tőnik, mintha 20 millióba kerülne az önkormányzatnak. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
A közfoglalkoztatás összesen 20.373.852,-Ft-ba kerül, ebbıl 19.355.159,-Ft-ot a központi 
költségvetés biztosít, tehát nekünk 1.018.693,-Ft-ba kerül. Valóban nem egyértelmő, ezek 
kötelezıen elkészítendı táblázatok. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A 6. pontot ki kell egészíteni azzal, hogy ebbıl központi költségvetési forrás mennyi, és ebbıl 
önkormányzati saját forrás mennyi, így egyértelmő lesz. 
Tabajdi Gábor képviselı 
A munkáltatói jogokat az önkormányzat gyakorolja? Ki a felelıs a védıfelszerelésért, azért, 
hogy megjelent-e a dolgozó, vagy ittasan jelent-e meg? 
Patkós Zsolt polgármester 
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Minden munkáltatói jogviszony esetében, 
amely nem köztisztviselıi jogviszony, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
Minden felelısség az övé. Nem a polgármester osztja ki minden reggel a munkát. De hetente, 
olykor naponta megbeszélés tárgya, hogy milyen munkát kell elvégezni, rendszeresen jelzik 
felé a tapasztalatokat, problémákat. Lehetıség van a munkavédelmi felelıssel szondáztatásra. 
Mielıtt megkezdik a munkát, minden dolgozó munkaegészségügyi vizsgálat után 
munkavédelmi oktatáson vesz részt, ahol a munkavédelmi felelıs elmondja, hogy milyen 
magatartási szabályokat kell betartani, mi az, amire a munkavégzés során kiemelt figyelmet 
kell fordítani, és ezt dokumentáljuk, csak ezután veheti fel a munkát. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a módosításokkal együtt 
a közbeszerzési tervet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
30/2009.(IV.07.) ÖH. 
Közfoglalkoztatási tervrıl 

HATÁROZAT 
 

1.  Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat  2009. 
évi közfoglalkoztatási tervét a módosításokkal együtt az elıterjesztés szerint elfogadja. 

2.  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. évi közfoglalkoztatási tervet továbbítsa a 
Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához. 

 
Határidı: 2009. április 15. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat közbeszerzési tervérıl 

Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Törvényi kötelezettségünk, hogy április 15-ig ha ismerjük, hogy mit fogunk fejleszteni, 
közbeszerzési tervet kell készíteni. Egy ilyen közbeszerzésrıl döntött az elmúlt idıben a 
képviselı-testület, ezért csak a játszó- és pihenıpark létesítése szerepel a tervben. Amikor 
tudomásunkra jut egy-egy pályázatnak a sikere és a megvalósítás a közbeszerzési törvény 
hatálya alá esik, akkor módosítani kell a tervet. 
Besesek Béla képviselı 
A határozat-tervezetben az van, hogy a terv módosítása a polgármester feladata. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A polgármester felelıs a terv módosításának elıterjesztéséért, ezt módosítani kell a 
határozatban. 
 



 9 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a módosított határozat-
tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
31/2009.(IV.07.) ÖH. 
Közbeszerzési tervrıl 
 

HATÁROZAT 
 

1.  Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat 2009. 
évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és elfogadja. 

 
2. A közbeszerzési tervben foglalt eljárások lefolytatása, illetıleg indokolt esetben a terv 

módosításának elıterjesztése a polgármester feladata. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés …./2009.(….) rendeletre a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 10/2000.(VI.26.) rendelet módosításáról 
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 

     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az elıterjesztés részletesen foglalkozik a rendeletmódosítás szükségességével, törvényi 
kötelezettségnek teszünk eleget. A rendeletmódosítás 3. §-ában, amely a Szociálpolitikai 
Kerekasztalt alkotó személyek felsorolását tartalmazza, a Gyermekjóléti, Családsegítı 
Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ helyett Kistérségi Szociális Intézmény vezetıje 
szerepel és most került bele a Baptista Gyülekezet által delegált személy is, mert korábban 
csak két egyház képviselıje volt benne. A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésére már e szerint 
kapták a meghívót a személyek. 
Besesek Béla képviselı 
A 10. § (2) bekezdésében az aktív korúak ellátására jogosult szerepel, innen hiányzik a 
„személy” szó. 
Patkós Zsolt polgármester 
A törvény így fogalmaz, a „jogosult” szó a „személy” szót helyettesíti. Ezt nem kell 
módosítani. 
Mucsi László képviselı 
Itt fınévként használjuk a „jogosult” szót. 
Besesek Béla képviselı 
A 10/A. § d) pontjában szerepel, hogy a Családsegítı Szolgálatnál meg kell jelenni, de mikor, 
hányszor? 
Karó Zoltánné szociális ügyintézı 
A szociális törvény leszabályozza, hogy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat 
jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül elıször köteles megjelenni a Családsegítı 
Szolgálatnál, amikor nyilvántartásba veszik, külön megállapodást kötnek egyénre szabottan 
minden személlyel, és abban lefektetik az együttmőködés szabályait, törvény szabályozza, 
hogy háromhavonta köteles megjelenni, vagy amikor a megállapodásban benne van. 
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Vincze Jánosné jegyzı 
Tegyük bele a 10/A. § d) pontjába, hogy „… a Családsegítı Szolgálatnál a külön 
megállapodás szerint megjelenni…”. 
Besesek Béla képviselı 
Célszerő lenne a pontokat felcserélni, a d) pont legyen elıbb és úgy a c), mert arra is 
vonatkozik a meg nem jelenés igazolási kötelezettség. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Egyetért a d) és c) pontok cseréjével. 
Nyerges Zoltán SZB elnök 
A Szociális Bizottság megtárgyalta a rendelet-módosítást és egyhangúlag elfogadásra 
javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a módosításokkal 
együtt a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
11/2009.(……….) rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
10/2000.(IV.26.) rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a, a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
10/2000.(IV.26.)  rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
Rendszeres szociális segély 

10. § 
 

/1/  A rendszeres szociális segély feltételeit a többször módosított 1993. évi III. tv. 33. §-tól a  
      37/G. §-ig szabályozza.  
/2/ Az  aktív  korúak  ellátására  jogosult  a  rendszeres  szociális  segély  megállapításának  és  
     folyósításának  a  feltételeként  köteles  az  Szt.  37/D.  §-ban  és  az  e  rendeletben   
     meghatározott  együttmőködési  kötelezettséget  teljesíteni. 
 

Együttmőködési eljárás szabályai 
10/A. § 

 
Az aktív korúak ellátására jogosult személy  – a munkaerıpiacra történı visszatérés, 
megváltozott helyzethez való igazodás céljából történı – együttmőködés keretében köteles: 

a) a Kistérségi Szociális Intézmény Családsegítı Szolgálatával (a továbbiakban:   
      Családsegítı Szolgálat,  címe: Szank, Kossuth u. 18.), mint az együttmőködésre  
      kijelölt szervvel, továbbá az ellátást folyósító önkormányzattal együttmőködni,  
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b) a rendszeres szociális segély megállapításáról rendelkezı határozat jogerıre 
emelkedésétıl számított 15 napon belül – a nyilvántartásba vétel céljából – a 
Családsegítı Szolgálatnál megjelenni, 

c) a segély folyósításának idıtartama alatt – a Családsegítı Szolgálatnál külön 
megállapodás szerint megjelenni és a számára felajánlott családgondozást igénybe 
venni, továbbá a Családsegítı Szolgálat által szervezett vagy közvetített 
beilleszkedést- illetve a munkába állást segítı programokon részt venni, 

d) a távollét, illetve a meg nem jelenés okát hitelt érdemlıen igazolni, 
e) a beilleszkedést-, illetve a munkába állást segítı program kidolgozásában a 

Családsegítı Szolgálattal együttmőködni, a program sikeres végrehajtása érdekében 
minden tıle elvárhatót megtenni. 

 
 

Beilleszkedést segítı program típusai 
10/B. § 

 
(1)  Az aktív korú ellátásban részesülı személy köteles a Családsegítı Szolgálat által – az 
      aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülık számára –   
      szociális  helyzetéhez  és  mentális  állapotához  igazodó,  szervezett  programokba  
      bekapcsolódni. 
 
(2)  A Családsegítı Szolgálat által szervezett programok típusai az alábbiak lehetnek: 
       a) munkavégzésre történı felkészítés, szinten-tartás (egyéni vagy csoportos foglalkozás  
           keretében), 
       b) tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai) 
       c) képességfejlesztı és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások szervezése, 
       d) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, elıadások 
       e) alkalmi munkavállalást segítı programok. 
 

Együttmőködés megszegésének esetei 
10/C. § 

 
1) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha az aktív korúak ellátására    
    jogosult személy: 
    a) a számára kijelölt munkáltatónál az elıírt határidıben nem jelenik meg, 
    b) az elfogadott munkát a megkötött megállapodásban, illetve a munkaszerzıdésben   
        rögzített idıpontban nem veszi fel, avagy a munkát nem az abban foglaltak szerint végzi,  
        illetve  a foglalkoztató szerv munkára vonatkozó utasításait nem tartja be, 
    c) az adataiban, körülményeiben vagy jövedelmi helyzetében bekövetkezett változást a  
        pénzellátást folyósító szervnél, illetve az együttmőködésre kijelölt intézménynél nem  
        jelenti be, 
    d) a kijelölt idıpontban a Családsegítı Szolgálatnál nem jelenik meg és távollétének okát  
        hitelt érdemlı módon nem igazolja, a Családsegítı Szolgálattal nem mőködik együtt,  
        különösen, ha a Családsegítı Szolgálat által szervezett beilleszkedést segítı program  
        megvalósulását akadályozza, vagy a beilleszkedést segítı programokon nem jelenik meg, 
    e) az ellátást folyósító önkormányzat jegyzıjével nem mőködik együtt, különösen, ha a  
        felülvizsgálatra kijelölt idıpontokban nem jelenik meg, 
    f) rendszeres szociális segély felülvizsgálati eljárásában a felülvizsgálati adatlapot, vagy a  
        felülvizsgálati eljárás során a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a kézhezvételtıl         
        számított 15 napon belül nem küldi meg.  



 12 

2) Annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális  
    segély folyósításának idıtartama alatt az együttmőködésre kijelölt szervvel fennálló  
    együttmőködési kötelezettségét neki felróhatóan, két éven belül ismételten megszegi, az  
    aktív korúak ellátására való jogosultságát az Szt. 37/F. (1) bekezdés c) pont alapján meg  
    kell szüntetni. 

 
2. § 

A R. 11. §-a hatályát veszti. 
 

3. § 
 
A R. 28. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
28. § (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi Szociálpolitikai 
               Kerekasztalt az alábbi személyek részvételével hozza létre: 
               - Szank Községi Önkormányzat Polgármestere                
               - Szank Községi Önkormányzat Alpolgármestere 
               - Szank Községi Önkormányzat Jegyzıje 
               - Szociális Bizottság Elnöke 
               - Kistérségi Szociális Intézmény Vezetıje 
               - Szanki Nyugdíjas Egyesület által delegált személy 
               - Szanki Római Katolikus Plébániahivatal által delegált személy 
               - Szanki Református Egyházközség által delegált személy 
               - Szanki Baptista Gyülekezet által delegált személy 
               - Cigány Kisebbségi Önkormányzat által delegált személy 
 

4. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekre is 
alkalmazni kell.  
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés …./2009.(…) rendeletre a „Szank Község Díszpolgára”cím alapításáról 

szóló 5/1994.(VII.15.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosítására 
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 

     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az írásbeli elıterjesztéshez nincs kiegészítése. 
Besesek Béla képviselı 
Javasolja, hogy maradjon az eredeti rendelet, a cím eddig sem devalválódott, lehet olyan 
esemény, alkalom, történés, ami ezzel ellentétesen hatna. Nem vitte túlzásba eddig sem a 
képviselı-testület a cím adományozását, ne tegyen olyan korlátot, hogy négyévente két 
alkalommal lehessen adni. Jónak tartja a jelenlegi szabályozást, nem javasolja a módosítást. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Miért van szükség a módosításra? 
Patkós Zsolt polgármester 
Valamennyi kitüntetés adományozásánál felülvizsgáltuk a jelenlegi gyakorlatot, hogy milyen 
módosításokkal lehetne felértékelni a kitüntetéseket. Ha kevesebb díszpolgári címet lehet 
adományozni, akkor sokkal inkább elgondolkodtató. Nem azért született meg a javaslat, 
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minthogyha az elmúlt idıszakban bármiféle elkapkodott vagy túlzott kitüntetés adományozás 
történt volna. 2006-ban volt a Szank Községért emlékérem esetében nagyszámú 
adományozás, amikor a képviselı-testület eltért a rendelettıl. Vannak ilyen helyzetek. A 
jelenlegi gyakorlat sem tér el a rendelet-módosításban szereplı szabályozástól. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Bármikor tudunk önmérsékletet tanúsítani, ez eddig is így volt, maradhat így, ahogy van a 
rendelet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel, hogy a képviselı-
testület ne módosítsa a Szank Község Díszpolgára címrıl szóló rendeletet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy nem 
módosítja a Szank Község Díszpolgára címrıl szóló 5/1994.(VII.15.) ÖR. sz. rendeletet. 
 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés …../2009.(…) rendeletre a „Szank Községért” emlékérem adományozásáról 

szóló 4/1991.(II.20.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 

     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A rendelet 3. §-a úgy módosul, hogy a jelenlegi tartalmát törölni kell, helyette a következı 
négy pont épül be: 
(1) Az adományozásra javaslatot tehetnek minden év január 31-ig, illetve augusztus 31-ig  
írásban a választójoggal rendelkezı szanki állampolgárok és közösségek 
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy adatait, és a javaslat indoklását. 
(3) A javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani. 
(4) A benyújtott javaslatot és indoklását a polgármester terjeszti döntésre a képviselı-testület 

elé. 
A rendelet 4. § (2) bekezdésében módosul, hogy évente kettı helyett egy, rendkívüli esetben 
három helyett kettı adományozható. 
A 4. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
Az 5. §-ból törlésre javasoljuk a kitőzıt, mert az nincs és nem is volt. 
Az 5. § (4) pontba bekerül az érem mőleírása, ami szintén megváltozik, és így törlésre kerül a 
rendelet melléklete. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Szank Községért emlékérem bronzból készült, jelenleg elfogyott, nehezen beszerezhetı és a 
hozzá tartozó doboz is. Ezért javasolja, hogy Szank község címerével díszített, kinyitható 
fedelő fa dobozban legyen elhelyezve a bronzszínő érem. Csak az egyik oldalára javasol 
feliratot: „Szank Községért” szöveg, három búzakalász, egy olajkút és a község látképe. 
(Bemutatott egy mintát.) 
Besesek Béla képviselı 
A 4. § (2) bekezdésében a kollektíva szót törölni kell, az már nem aktuális.  
Írjuk bele a rendeletbe az érem átmérıjét és azt is, hogy Szank község címerével díszített fa 
dobozban kerül átadásra. 
Mucsi László képviselı 
Az oklevél mappája is alkalmazkodjon színében a kitüntetéshez. 
Varga Ferencné képviselı 
Szeretné kérni, hogy a képviselık kapjanak névsort minden kitüntetésrıl, hogy kik kapták 
meg eddig. 
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Vincze Jánosné jegyzı 
Eddig minden kitüntetési javaslatkéréssel együtt kiküldtük a névsort is. 
Patkós Zsolt polgármester 
Minden kitüntetési javaslatnál a változtatás az, hogy alulról jövı kezdeményezés legyen. Ne 
szólítson föl a polgármester senkit arra, hogy kitüntetést lehet adományozni. A határidı a 
rendeletekben benne van. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Szeretne értesítést kérni arról, hogy milyen kitüntetési javaslatokat mikor tárgyal a képviselı-
testület, hogy a javaslattal ne maradjon le róla. 
Patkós Zsolt polgármester 
Igazgató asszonynak is meg kell küldeni a kitüntetettek névsorát, és az egységes rendeleteket, 
amelyekben benne van a határidı, január 31. és augusztus 31. Ez a két idıpont Szank 
Községért emlékéremre kitüntetési javaslat benyújtásának a határideje. Azonban ettıl 
eltérıen, rendkívüli eset is lehetséges. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Ha az 5. § (1) bekezdésében törlésre kerül a kitőzı, akkor a fölötte lévı sort ki kell egészíteni 
azzal a szóval, hogy „jár”. Tehát a második gondolatjel úgy alakul, hogy oklevél jár. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a módosításokkal 
együtt a rendelet-módosítást. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
12/2009.(…….) rendelete 

a „Szank Községért" emlékérem adományozásáról szóló 
4/1991.(II.20.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Szank Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi 
LXV. tv. alapján a „Szank Községért” emlékérem adományozásáról szóló 4/1991.(II.20.) 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. § 
 
A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) Az adományozásra javaslatot tehetnek minden év január 31-ig, illetve augusztus 31-ig  
írásban a választójoggal rendelkezı szanki állampolgárok és közösségek 
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy adatait, és a javaslat indoklását. 
(3) A javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani. 
(4) A benyújtott javaslatot és indoklását a polgármester terjeszti döntésre a képviselı-testület 

elé. 
 

2. §  
 

(1) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
      (2) Az emlékérem évente egy, rendkívüli esetben az önkormányzat döntésétıl függıen  
            kettı arra érdemes személynek adományozható. 
(2) A R. 4. § (3) bekezdése hatályát veszti, és a (4) bekezdés sorszámozása (3) bekezdésre 

változik. 
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3. § 
 

(1)A R. 5. § (1) bekezdése harmadik gondolatának szövegrésze hatályát veszti. 
(2)A R. 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
     (4) Az érem mőleírása: 
           Az érem bronz színő, átmérıje 7 cm, rajta 
           „Szank Községért” szöveg, három búzakalász egy olajkút és a község látképe. 
 Az érem a község címerével díszített fadobozban kerül átadásra. 
 

4. § 
A R. 8. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

5. § 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
NAPIREND 
7. Elıterjesztés …./2009.(…) rendeletre a „Szank Község Közszolgálatáért” szakmai 

kitüntetı díj alapításáról és adományozásáról szóló 9/2004.(IV.28.) ÖR. sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 

     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az írásban kiadott rendeletmódosításhoz nincs kiegészítése. 
Patkós Zsolt polgármester 
A módosítások szerint a 2. § 2. pontjában évente kettı helyett egy kitüntetés adományozható, 
kivételes esetben kettı.  
A 3. § 1. pontjában nem kell a polgármesternek ajánlásokat bekérni, ez törlésre kerülne. A 2. 
pontban kikerülnek belıle a képviselı-testület és bizottságok tagjai, mert szakmai díjról van 
szó, a munkáltatónak kellene javaslatot tenni. A képviselı-testület nem lát bele az adott 
intézmény életébe. A 3. § 3. pontjában április 30-ról május 30-ra módosul a határidı.  
A 4. §-ban javasolja, hogy ne szakmai napon, hanem az augusztus 20-i községi ünnep 
keretében történjen a kitüntetés átadása. 
Varga Ferencné képviselı 
Amikor a képviselı-testület ezt a rendeletet alkotta, azért határozott meg évente két kitüntetés 
adományozását, mert olyan sok a közalkalmazott, hogy esetleg évek múlva kerülhet sor 
bizonyos személy kitüntetésére, ne kelljen olyan sokat várni. Szakmai kitüntetést kaphatnak a 
köztisztviselık, a közalkalmazottak két csoportja a pedagógusok és a szociális ellátásban 
dolgozók. Eddig úgy lettek a díjak meghatározva, hogy különbözı területen dolgozók kapták. 
Pedagógusok arányaiban többen vannak, eddig kevés pedagógus kitüntetésére kerül sor. Ha 
évente csak egy kitüntetést lehet adni, akkor lesz, akit nagyon sokára tudnak kitüntetni. Nem 
javasolja a módosítást. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez az elismerés szakmai teljesítmény elismerése. Ha községi szintre emeljük az elismerést, a 
legkiemelkedıbb teljesítményt tudja a képviselı-testület elismerni. Nem kell mindig kiosztani 
minden díjat, mérlegelhet a képviselı-testület. 
Besesek Béla képviselı 
Az eddig kitüntetett 10 személy közül csak 2 pedagógus. 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı-testület döntötte el, hogy ki kapjon kitüntetést. 
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Besesek Béla képviselı 
A képviselı-testület így döntött. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha egy kitüntetést adományozunk, nem sérül semmi, ugyanúgy kaphatja pedagógus is.  
Mucsi László képviselı 
Amikor ezt a rendeletet a képviselı-testület megalkotta, az volt a cél, hogy a nyugdíjba 
vonuló, egy életpályát lezáró dolgozók ne Szank Községért emlékérmet kapjanak, hanem 
szakmai kitüntetést. Azzal egyetért, hogy ne járjon automatikusan mindenkinek, csak a 
kiemelkedı munkavégzésért. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Szakmai díjat 6 közalkalmazott kapott és 4 köztisztviselı. 
Varga Ferencné képviselı 
A 6 közalkalmazott közül 2 pedagógus, mégpedig óvónı. 
Patkós Zsolt polgármester 
A fıszabály lehet az, hogy egy kitüntetett legyen, amelytıl esetenként el lehet térni. 
Varga Ferencné képviselı 
Benne hagyná a lehetıséget, hogy a képviselık és a bizottsági tagok is javaslatot tehessenek 
szakmai díjra.  
Patkós Zsolt polgármester 
Az oktatási bizottság azért van jó helyzetben, mert a bizottság tagjai pedagógusok, egyéb 
esetben ez nem így van. Az intézményvezetı látja leginkább, hogy ki alkalmas a kitüntetésre. 
A képviselı-testület dönt a személyekrıl, a belsı munkát nem látja teljes mértékben. 
Besesek Béla képviselı 
Nem lát bele az intézmény munkájába, de tudomása lehet róla, hogy valaki méltó a 
kitüntetésre. Nem biztos, hogy a vezetı felterjeszti.  
Patkós Zsolt polgármester 
Ezt a szakmai díjat ténylegesen szakmai elismerésként kapja meg egy közalkalmazott, 
köztisztviselı. Abban az esetben kaphatja meg a díjat, ha a helyi politika, a képviselı-testület 
megszavazza. A felterjesztés lehetısége a szakmáé. Nem eseti, hanem hosszú távú 
kiemelkedı munkáról az intézményen belül tudnak. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Ha az idısek otthonában dolgozó nıvért ki akarnánk tüntetni, akkor ıt ki javasolja? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az idısek otthona már nem hozzánk tartozik, szakmai díjra az ott dolgozókat nem lehet 
felterjeszteni, mert ık már nem a Szank Községi Önkormányzat dolgozói, más kitüntetésekre 
azonban fel lehet terjeszteni (pld.: Szank Községért emlékérem kitüntetésre). 
Varga Ferencné képviselı 
Ha többség elfogadja, akkor nem tartja fent módosítási javaslatát, hogy maradjon meg az 
évenkénti két kitüntetési lehetıség. 
Rácz Izabella képviselı 
Az a tapasztalata - nem becsül alá senkit azok közül akik megkapták -, az elmúlt évben 
személyes indíttatásból nem kapta meg közalkalmazott ezt a díjat, akkor kapta meg egy 
szintén közalkalmazott egészségügyben dolgozó, ill. egy köztisztviselı. Nyomatékosítsuk azt, 
hogy valóban szakmaiság mellett döntsünk és ne személyes jó vagy rossz tapasztalat alapján. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezért mondjuk azt, hogy a szakma terjesszen elı, a politika, a helyi képviselı-testület dönt. 
Mucsi László képviselı 
Az eddig kitüntetettek névsora nem tükrözi a rendeletalkotáskor megfogalmazott akaratot. El 
tudja fogadni a módosítást. Nem vitatja, hogy valóban az intézményvezetı látja hosszan 
tartóan a munkát. 
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Varga Ferencné képviselı 
El tudja fogadni a módosítást. 
Patkós Zsolt polgármester 
A döntés, a felelısség a képviselıké. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendeletmódosítást. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
13/2009.(…….) rendelete 

a „Szank Község Közszolgálatáért” 
szakmai kitüntetı díj alapításáról és adományozásáról szóló 

9/2004.(IV.28.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján a „Szank Község Közszolgálatáért” szakmai 
kitüntetı díj alapításáról és adományozásáról szóló 9/2004.(IV.28.) rendeletét (továbbiakban: 
R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A R. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) Évente egy kitüntetı díj adományozható, kiemelkedıen indokolt esetben a képviselı-

testület két kitüntetés odaítélésérıl dönthet. 
 

2. § 
 

(1) A R. 3. § (1) bekezdése hatályát veszti és az ezt követı bekezdések sorszámozása eggyel 
csökken. 

(2) A R. 3. § (2) bekezdése elsı gondolatának szövegrésze hatályát veszti. 
(3) A R. 3. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
     (3) A javaslatot az elıírt adatlapon (1. sz. melléklet) május 30-ig a polgármesternek kell    
           megküldeni.  

3. § 
 

(1)A R. 4. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
     (1) A szakmai kitüntetı díjat évente egy alkalommal községi ünnepi keretek között kell  
           átadni.  
(2) A R. 4. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
     (2) A szakmai kitüntetı díj átadásának ideje minden év augusztus 20-i községi ünnepség. 
 

4. § 
A R. 7. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

5. § 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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NAPIREND 
8. Elıterjesztés az ÁMK létszámbıvítés engedélyezésére 

Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Az írásban kiadott elıterjesztéshez kiegészítése nincs. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a létszámbıvítés 
engedélyezését. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
32/2009.(IV.09.) ÖH. 
ÁMK-nál létszámkeret bıvítés engedélyezésérıl 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Általános Mővelıdési Központnál 0,3 fı 

létszámkeret bıvítést engedélyez 2009.03.09.-2009.06.27-ig terjedı idıszakra.  
2. A személyi juttatás és munkaadókat terhelı járulék 687.374,-Ft-os összegének 

átcsoportosítását a 2009. évi költségvetésben a mőködési céltartalékból engedélyezi. 
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli a módosítás átvezetését a 2009. 

évi költségvetésben. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze Jánosné -  jegyzı 
 
NAPIREND 
9. Elıterjesztés a „KUN ÖSSZEFOGÁS” Konzorciumi szerzıdés módosítására  

Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Valamennyi település azonos szövegő elıterjesztést és határozat-tervezetet kapott meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
33/2009.(IV.07.) ÖH. 
„KUN ÖSSZEFOGÁS” Konzorciumi szerzıdés 
módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének b) pontja alapján a 
131/2008. (V. 29.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott „ KUN ÖSSZEFOGÁS” 
konzorciumi szerzıdést az alábbiak szerint módosítja. 



 19 

 
1. 6.2 b) pontjában a „pontokban” kifejezés a „pontokról” kifejezésre változzék.   

 
2. A 6.2. a következı l) ponttal egészül ki:  

„l)  A Konzorciumi Tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a következıket:  
- a Hármas-Kerület (Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának) elnökét,  
- azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttmőködési megállapodást köt.” 
 

3. A szerzıdés 6.3. f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
f)döntést arról, hogy a szerzıdéshez csatlakozni kívánó harmadik személlyel szerzıdést köt-e. 
 

4. A 6.3. pont a következı g) ponttal egészül ki, ezzel egyidejőleg a jelenlegi g) pont h) pontra 
változik:  
„g) döntés a koordinációs bizottság által elıkészített költségvetésrıl.”  
 

5. A 6.5. c) pont „a konzorcium költségvetésének elıkészítése” kifejezéssel bıvül.  
 

6. A 6.8. a következı l) ponttal egészül ki:  
„l) A konzorciumi bizottsági ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni: 
- a Hármas-Kerület Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának elnökét,  
- azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttmőködési megállapodást köt.” 
 

7. A 6.9. a következı f) és g) pontokkal egészül ki. 
 „f) A konzorciumi tag, a Konzorciumi tanácshoz címzett írásos nyilatkozatában a 
konzorciumi tagságáról lemondhat. Lemondás esetén a kilépı tag a tárgyévi tagdíjat köteles 
megfizetni. 
 
g) Lemondás esetén a kilépı tag a szerzıdés eredményeképpen létrejött vagyoni és más 
jellegő elınyökre nem tarthat igényt.” 
 

8. A konzorciumi szerzıdés a következı 7. és 8. pontokkal egészül ki, ezzel egyidejőleg a 
jelenlegi 7-9. pontok jelölése 9-11. jelölésre változik: 
„7. A konzorcium anyagi forrásai és gazdálkodása:  
a) konzorcium bevételei: 

• szerzıdés 5.2. pontjában meghatározottak 
• jogi- és természetes személyek támogatásai, felajánlásai 
• pályázatokból származó bevételek 
• egyéb bevételek 

b) A Konzorciumi Bizottság pénzeszközeinek kezelésével bármely konzorciumi tagot 
megbízhat. Megbízás esetén a megbízott konzorciumi tag külön bankszámlát, vagy a meglévı 
bankszámláján alszámlaszámot nyithat. A számlán történı pénzmozgásokra a megbízottra 
vonatkozó banki és egyéb jogszabályok vonatkoznak azzal, hogy a bármely kifizetéshez a 
Bizottság elızetes írásbeli jóváhagyása szükséges. 
c) A pénzeszközök kezelésével megbízottnak évente beszámolót kell készíteni a Tanács 
részére a számlán történı pénzmozgásokról. A szerzıdés megszőnése esetén a Konzorcium 
vagyonával el kell számolni. 

 
8. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely, a konzorcium célját 
érintı pályázat benyújtására lehetıség nyílik és jellegénél fogva a konzorcium nem jogosult 
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pályázni (nem jogi személy), abban az esetben a Tanács döntésével lehetıséget biztosítanak 
arra, hogy valamely szerzıdı fél gesztorként pályázzon.” 
 
9.   A 10. pontja a következı c) ponttal egészül ki:  
„c) ha a konzorcium tagjai annak megszőnésérıl határoznak.” 
 
10.  A „11. Záró rendelkezések” fejezet utolsó szövegrésze az alábbiak szerint módosul. 
„Jelen egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi megállapodás módosítást, mint akaratukkal 
mindenben egyezıt, szerzıdı felek jóváhagyólag írták alá.” 

 
2.  A Képviselı-testület felhatalmazza Patkós Zsolt polgármestert az egységes szerkezetbe 
foglalt módosított konzorciumi szerzıdés aláírására. 

 
Határidı: 2009. május 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
10. Elıterjesztés VAKÁCIÓ KHT. felügyelı bizottsági tagságra (szóbeli) 

Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Jánoshalma város eladta a VAKÁCIÓ KHT-ban lévı részét, eddig Jánoshalma adta a 
felügyelı bizottsági tag személyét, aki a jegyzı volt. Jelölték felügyelı bizottsági tagnak, 
ehhez kéri a képviselı-testület hozzájárulását. Jelentıs átalakulások várhatók a KHT. 
életében.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
34/2009.(IV.07.) ÖH. 
Felügyelı bizottsági tagsághoz 
hozzájárulás 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az Ötv. 33/A. § (3) bekezdés b) pontja 
alapján – Patkós Zsolt polgármester VAKÁCIÓ KHT. felügyelı bizottsági tagságához 
hozzájárul. 
 
 
NAPIREND 
11. Elıterjesztés a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére pótelıirányzat 

engedélyezésérıl 
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 

     (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Arról van szó, hogy meg kell erısíteni a költségvetés elfogadásakor már megszületett döntést, 
amely szerint 50 e Ft pótelıirányzatot biztosítunk a 2009. évi költségvetésben a támogatások 
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tartaléka terhére a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére. Ezután kerül majd a 
rendeletben átvezetésre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta: 
 
35/2009.(IV.07.) ÖH. 
Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 
pótelıirányzat engedélyezése 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete családi kirándulásra 
pótelıirányzatot engedélyez, a támogatások tartaléka elıirányzat terhére 50.000,-Ft 
összegben a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére. 

 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy az elıirányzatok 

közötti módosítás a 2009. évi költségvetési rendeletben történjen meg. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı 
 
 
NAPIREND 
12. Tájékoztatás a 2008. évi kompetenciamérés eredményeirıl 

Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
     (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Minden évben az ország minden iskolájában elkészül a kompetenciamérés. A tavalyi év 
sikeresnek mondható. Ebben az összegzésben részletesen leírta a 6. és a 8. évfolyamon is 
külön a matematika és külön a szövegértés eredményeit. Látható, hogy az országos szinttel 
megegyezı, illetve a fölötti eredményeket is produkáltak a tanulóink. A színes kimutatásokkal 
együtt értelmezhetı, amely a fénymásolás után nem adja vissza az eredeti képet. Reméli, hogy 
megnézték a képviselık eredetiben. A fenntartónak jogos elvárása, hogy az iskolája megfelelı 
szintő eredményeket produkáljon. Eredményt produkálni csökkenı kisegítı óraszám mellett 
nagyon nehéz. Vannak szint alatt teljesítı gyermekek is, ehhez szükség van a felzárkóztató, 
korrepetáló órákra, ahol a gyengéket tudják segíteni, felzárkóztatni, illetve tehetséggondozó 
órákra, szakköri órákra, hogy a jókat is tovább tudják fejleszteni. A túlóraszám csökkenés azt 
is hozza, hogy elsısorban ezek az órák fogynak. Kéri a képviselı-testületet, hogy amikor 
szóba kerül a következı év tantárgyfelosztása és az óraszámok elfogadása, szíveskedjenek 
szem elıtt tartani, hogy teljesítményt elérni csökkenı lehetıségekkel nehéz. Belsı átalakítás 
terén megpróbálnak mindent megtenni, újszerő módszereket alkalmazni, a kompetencia alapú 
oktatást bevezetni. De önmagában ez kevés, amikor olyan gyermekek vannak, akiknél 
hármasával, négyesével melléülve lehet eredményt elérni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jó, hogy a gyermekeink hasonló települések vonatkozásában sokkal jobb eredményt értek el. 
Városi iskolákban tanuló gyerekekkel összehasonlítva is megállták a helyüket. A különbözı 
felzárkóztató, tehetséggondozó programokat az önkormányzat biztosítja. Nagyon nehéz a több 
mint 10 millió forintos oktatási normatíva csökkenése mellett az elızı év gyakorlatát 
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biztosítani, ezt is figyelembe kell venni. Eddig is, ezután is a figyelem az iskola felé fog 
fordulni. A képviselı-testület szükséges, hogy megismerje a kompetenciamérés eredményét, 
amely jelen esetben pozitívum. Megköszönte a tájékoztatást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásulvette a tájékoztatót. 
 
NAPIREND 
13. Egyéb kérdések 
 
A) Irodahelyiség bérbeadásáról 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Korábban már szó volt róla, hogy az Alapszolgáltatási Központ egyik (jelenleg nem használt) 
irodahelyiségének havi 1.000,-Ft/hó + rezsi bérleti díjért történı bérbeadását javasolja az 
Együtt Szankért Egyesület részére. Viszonylag sőrőn üléseznek a mővelıdési házban, és 1-1 
óra több mint 1.000,-Ft-ba kerül nekünk, mert a civil szervezetek nem fizetnek bérleti díjat, de 
nekünk át kell utalnunk az ÁMK-nak ezt az összeget. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Határozott vagy határozatlan idıre adjuk bérbe? 
Patkós Zsolt polgármester 
Határozott idıre. Ha szükségünk lesz az irodára, felmondjuk a bérletet. Benne lesz a bérleti 
szerzıdésben a Ptk. által szabályozott felmondási idı. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a helyiség bérbeadását. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
36/2009.(IV.07.) ÖH. 
Együtt Szankért Egyesület részére 
irodahelyiség bérbeadásáról 

HATÁROZAT 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kossuth u. 18. szám alatti 

ingatlanban 2009. április 15-tıl 2014. április 15-ig határozott idıre bérbe adja a 
használaton kívüli irodahelyiséget havi 1.000,-Ft + rezsi bérleti díjért az Együtt 
Szankért Egyesületnek. 

2. A bérleti szerzıdés megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidı: 2009. április 15. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
B) Tájékoztató az önkormányzat átvilágításáról 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatásul elmondta, hogy elkészült a Controll Zrt. dokumentációja az átvilágításról, 
amelyet továbbított a Pénzügyi Bizottság elnökének. A bizottság megtárgyalja és cselekvési 
ütemtervvel együtt kerül a képviselı-testület elé. 
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C) Tájékoztató a 2009. július havi szociális    normatíva kiesésrıl 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
2008. november 13-án polgármester úr megkereste a törvényességi osztályt az ügyben, hogy 
július hónapra normatíva kiesésünk keletkezett, mert nem rendelkeztünk jogerıs mőködési 
engedéllyel a szociális feladatokra, amelyek kistérségi intézménybe kerültek. Kértük annak 
vizsgálatát, hol történt szabálytalanság. November 28-án érkezett levél Dr. Penczné Dr. 
Zoltán Zsuzsanna osztályvezetıtıl, aki leírta, hogy tulajdonképpen nekik nincs hatáskörük 
arra, hogy törvényességi szempontból megvizsgálják a kistérségi társulás 
munkaszervezetének a mőködését. Javaslatként fogalmazták meg, hogy a társulási tanácsnak 
máskor ilyen esetekben határozatban kellene rögzíteni, hogy egy konkrét üggyel, 
feladatellátással kapcsolatban mennyi az a határidı amely alatt el kell járni. 
A Gyermekjóléti Szolgálat mőködési engedélyét Kiskunmajsa Város Jegyzıjétıl vártuk, aki 
arról tájékoztatott bennünket, hogy június 2-án iktatta a Kistérségi Társulás Elnökétıl érkezett 
kérelmet, megvizsgálta, hogy van-e hatásköre eljárni az ügyben. A Megyei Gyámhivatallal 
olyan egyezségre jutottak, hogy ıt ki kell zárni, mert érintett az ügyben. A kizárás megtörtént, 
ki lett jelölve Kiskunhalas Város Jegyzıje a mőködési engedély kiállítására. Kiskunhalas 
Város Jegyzıjétıl a mai napig nem érkezett tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy mikor, mit 
kapott meg és mennyi idıt vett igénybe az eljárás. Osztályvezetı asszony megkereste a 
Megyei Gyámhivatalt, hogy tájékoztassanak bennünket arról, hogy milyen határidıket kellett 
betartani. December 12-én érkezett egy tájékoztató levél, amelyben jogszabályi 
hivatkozásokkal leírják, hogy kinek hány napos volt az ügyintézési határideje. E szerint 
mindenki betartotta a jogszabályban elıírt határidıket.  
Április 29-én döntött a testület, hogy megszünteti az intézményt. Rögtön az ünnep után mi 
azonnal léptünk. A gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó kérelem Kiskunhalas Város 
Jegyzıjéhez június 23-án érkezett meg. Nagyon sok idı eltelt mire iktatták, és érdemben 
foglalkoztak a kérelemmel. 
A jogszabályban elıírt határidıket mindenki betartotta, elmarasztalni senkit nem lehet.  
Besesek Béla képviselı 
Polgármester úr számon kérheti Társulási Tanács ülésén, hogy a munkaszervezet miért annyi 
idı múlva továbbította a kérelmet, hogy június 2-án került iktatásra Kiskunmajsán, közben 
eltelt egy hónap. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A munkaszervezetre a törvényességi osztálynak nincs ellenırzési jogköre. 
Besesek Béla képviselı 
Tudniuk kellett, hogy a késlekedés sokba kerül. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az itt maradó szociális feladatokra Kiskunmajsa Város Jegyzıje idıben kiadta a mőködési 
engedélyeket. A kérelmeket egyszerre indítottuk el. 
Patkós Zsolt polgármester 
Azt mondták, hogy nem kellett volna a meglévı mőködési engedélyeket megszüntetni. Ez 
elég furcsa. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Eleve a megszüntetı okirat kell ahhoz, hogy újat kérhessünk, nem lehet ismételt mőködési 
engedélyt kérni ha nem igazoljuk hozzá a feladatok változását. 
Patkós Zsolt polgármester 
Társulási ülésen fel fogja hozni témaként. Több mint 3.600 e Ft normatíva esett ki, ezt kellene 
befizetnünk, a mőködés tekintetében ennyivel kellene hozzájárulni, nem többel. 
Besesek Béla képviselı 
Legalább 50 %-os megosztást kellene kérni. 
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D) Tájékoztató a kóbor ebek befogásáról 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Tájékoztatót kapott arról, hogy máshol hogyan oldják meg a kóbor ebek befogását. Papp 
József polgármester úrral beszélt errıl délelıtt telefonon, azóta megtudta, hogy Csólyospálos 
Körjegyzısége már meg is kötötte a szerzıdést a Kiskunfélegyházi Városfenntartó és 
Szolgáltató Költségvetési Szervezettel. Hozzá kell járulni a gyepmesteri telep fejlesztéséhez 
100 e Ft-tal, és az állatok befogására külön díjtételek vannak (kiszállás, befogás, oltás, 14 napi 
ırzés, elaltatási költség, a dögök elszállítására külön árkategóriák vonatkoznak). 
Patkós Zsolt polgármester 
Meg fogjuk kötni mi is a szerzıdést, mert kötelességünk. Ezt jegyzı asszony tájékoztatásul 
mondta el a testületnek. 
 
EGYEBEK 
 
Varga Ferencné képviselı 
Ha kormánydöntés születik arról, hogy a GYES-t lerövidítik, akkor a bölcsıde kérdését újra 
napirendre kellene venni, legkorábban a 2010/2011-es tanévtıl lehetne megvalósítani.  
 
A szemétszállítással kapcsolatban két csekket küldött ki a szolgáltató, az egyik értéke 2.999,-
Ft, a másikon 299 Ft. Átutalással fizet, SMS értesítıt kapott. Mások is így kapták. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Aki csekken fizetett, annak 2.999,-Ft-ot számláztak ki 80 literes kukáért. 
Patkós Zsolt polgármester 
Utána fogunk nézni, hogy miért kapott másik csekket is. 
 
Varga Ferencné képviselı 
A HospInvest ügye nem veszélyezteti a fekvıbeteg ellátást környékünkön és a Kiskunmajsán 
tervezett járóbeteg szakellátást? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem. 
 
Varga Ferencné képviselı 
Szeretné kérni, hogy a körzeti megbízott többet tartózkodjon a községben. 
Patkós Zsolt polgármester 
Több esetben szorgalmazta, ismételten kérni fogja. 
 
Besesek Béla képviselı 
A felújított Arany János utca szilárd burkolata a Rákóczi utcától az Irinyi utcáig borzasztó 
állapotban van, berepedezett, lyukacsos, az útszéle leszakadozva. Jelezni kell a problémát. 
Patkós Zsolt polgármester 
A kivitelezı cég tud róla, elkülönített egy összeget a javításra. A Településfejlesztési és 
Mezıgazdasági Bizottság és a cég képviselıje közösen bejárja az útszakaszt és megbeszélik a 
szükséges munkálatokat. 
 
Elsı körben az integrált közösségi tér megújítására vonatkozó pályázatunk (mővelıdési ház 
felújítása) nyert, ez azt jelenti, hogy ha a második körön is túl leszünk, akkor ısz-tél folyamán 
elkezdhetjük a felújítást és ebbıl a pályázatból megvalósulhat a következı 3 évben egy 
közmővelıdési szakember alkalmazása is. 
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Vincze Jánosné jegyzı 
A következı képviselı-testületi ülés április 28-án lesz. Fı napirendje a zárszámadás. Délelıtt 
pénzügyi bizottsági, délután képviselı-testületi ülés lesz, meghívjuk a könyvvizsgálót is. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16,30 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 Rácz Izabella         Timár Zsolt 
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