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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2009. május 26-án 13 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla
Mucsi László
Rácz Izabella
Tabajdi Gábor
Timár Zsolt és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Vízhányó Anita családgondozó
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 7 fı jelen van, Dr. Folberth György késıbb érkezik az ülésre, Csertı István és
Nyerges Zoltán bejelentette távolmaradását.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Besesek Béla és Rácz Izabella képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatról és tájékoztató a két ülés között történt fontosabb
eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
3. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek besorolására a 2008.
évi CV. tv. alapján, intézményi alapító okiratok módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
4. Elıterjesztés Gy. Szabó Béla Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosításáról
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
5. Elıterjesztés ÁMK létszámkeretének módosításáról
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
6. Elıterjesztés külterületi digitális térkép megrendelésére (szóbeli elıterjesztés)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés Szank község története címő könyv szerkesztésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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8. Elıterjesztés Szank-Jászszentlászló összekötı út felújításának elıkészítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Elıterjesztés önkormányzati ingatlan (üzlethelyiségek) értékesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Elıterjesztés Református Egyházközség támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
11. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatról és tájékoztató a két ülés között történt fontosabb
eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A beszámolót írásban mindenki megkapta. Egy lejárt határidejő határozat van, a második
tanyagondnoki álláshely betöltésre került, a jelentkezık közül Balasi Tibor került
kiválasztásra.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangú1ag a következı határozatot hozta:
46/2009.(V.26.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 24/2009.(III.10.) ÖH. számú lejárt
határidejő határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Patkós Zsolt polgármester
- Május 6-án jegyzı asszonnyal részt vett az Idısek Klubja anyák napi ünnepségén,
nagyon sokan voltak, a képviselı-testület nevében köszöntötte a résztvevıket.
- Május 9-én volt az I. Csepregi Imre emlékverseny, amelyet a Szanki Olajbányász
Sportegyesület szervezett, amelyre vonatkozóan tavaly az Oktatási, Mővelıdési és
Sport Bizottság figyelemfelhívó jelleggel megbeszélést folytatott. 78 nevezés és sok
szurkoló volt. Sok fiatal részt vett a versenyen, a középkorosztály és a picit idısebbek
hiányoztak. Lehet, hogy visszatartó volt a táv is. Imre bácsira emlékezve viszonylag
széles összefogással sikerült a rendezvény. Hagyományteremtı céllal valósítottuk
meg, ennek folytatása kell, hogy legyen, a sportegyesületnek fel kell vállalnia a
jövıben is a szervezést.
- Május 11-én a DÉMÁSZ-szal folytatott tárgyalást. 2002. szeptember 26-án megtörtént
a közvilágítás korszerősítésének átvétele. Kiderült néhány héttel ezelıtt, hogy nem
azok a lámpatestek vannak fölszerelve a településen, mint amelyek a szerzıdésben
szerepelnek. A DÉMÁSZ-nak is tudomására jutott valamilyen módon. Közölte a
DÉMÁSZ-szal, hogy nem valósították meg a szerzıdésben foglaltakat, és
kezdeményezni fogja a közvilágítási szerzıdés felmondását. Az érdekeinket
megfelelıen érvényesíteni kell. Több informális megbeszélésre, tárgyalásra került sor
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a DÉMÁSZ-szal. Rosszhiszemően szerzıdést szegtek, ill. nem teljesítettek, ık ezzel
szemben azt mondták, hogy nem károsodott az önkormányzat. Végül egyezség
született.
Tavaly decemberben lett egyértelmő, hogy Szankon azért nem vezetik a kábeltévét,
mert a CATEL-nek 18 millió forintos oszlopcserét írt elı a DÉMÁSZ állékonysági
probléma miatt, amit majd a bérleti díjba beszámítanak. Gyakorlatuk szerint az elmúlt
19 évben mindenhol így jártak el, hogy aki rá akart az oszlopra települni, viselte a
költségeket. 2008. december végén levelet kapott a Hálózati Elosztó Kft. ügyvezetı
igazgatójától, hogy szakítanak az elmúlt évek gyakorlatával, és itt kicserélik az
állékonysági problémákkal küzdı oszlopokat. Azt kérte a DÉMÁSZ-tól, hogy
beszéljenek egymással, mert más a hálózati elosztó, más az oszloptulajdonos, más a
vezetéktulajdonos és más a lámpatest-tulajdonos. Beszéljenek egymással, elıször
cseréljék ki az állékonysági problémákkal küzdı lámpaoszlopokat, ezután valósítsák
meg a szerzıdés szerinti közvilágítás korszerősítését, terveztessék meg, a tervezést mi
kontrolláljuk, az összes problémás közvilágítási lámpát cseréljék le, az összes
költséget viselje a DÉMÁSZ. A közvilágítás korszerősítésébıl (2002-es szerzıdés)
eredı lámpatestek tekintetében az önkormányzat tulajdonjogát fenntartjuk. A tavalyi
közvilágítás bıvítésre is visszamenıleg kérte az önkormányzat tulajdonjogát. Az
önkormányzatot nem terhelheti költség. Megfelelı oszlopokra megfelelı közvilágítást
biztosító lámpák kerülnek, egységes lámpatípusokkal. Fenntartotta az önkormányzat
jogát a tekintetben, hogy fölmondjuk a 15 éves hosszú távú közvilágítási szolgáltatási
szerzıdést, a feltételek nem teljesítése esetén. Volt itt felújítás, eltérıek az álláspontok.
Amikor megállapodás születik, hozni fogja a képviselı-testület elé.
Besesek Béla képviselı
Tanulság, hogy szakember nélkül nem szabad átvenni a dolgokat soha.
Tabajdi Gábor képviselı
A DÉMÁSZ hosszabb távú fejlesztési tervei között nem szerepel, hogy a légkábel helyett
földkábel legyen?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, a földkábel drágább.
Van más lehetıség is, tárgyalt az ELMIB RT-vel a 15 éves szerzıdés kiváltására, másfajta
szolgáltatást kínálnak. Sok pozitív példa van.
-

Május 14-én Csongrádon volt a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Zrt-nek és a
Konzorciumnak a megbeszélése. A tavalyi beszámoló elfogadásra került. Viszonylag
sok probléma van a rekultivációs tenderrel és a kommunikációval. Elmondták, hogy
picit csúsznak a dolgok. Szank vonatkozásában 2009. januárjában elkezdték volna a
rekultivációt, majd elhalasztották júniusra. A mai napig nem lehet tudni, hogy mikor
kezdik el, és ki fogja végezni. A projekt lezárása ez év decemberéig meg kellene, hogy
valósuljon. Sok minden fölmerült, még az is, hogy itt hagyják a szemetet és lefedik. A
közbeszerzési tenderben a szemét elvitelérıl volt szó.
A Hulladékgazdálkodási Kft. küldött egy szerzıdés-módosítást, amelyben már csak a
110-120 literes kukák szerepelnek. Azt a tájékoztatást kapták a kollégák, hogy oly
mértékő a bevétel kiesése a Kft-nek – mivel sokan a 80 literes kukát választották -,
hogy ezt nem tudják pótolni, a kiesett bevételek tekintetében vagy a Zrt-tıl fogják
pótolni, vagy a lakosság fizessen nagyobb kukáért. Közbeszerzés során a szolgáltató
kötelezettséget vállalt a kisebb győjtıedényre is, amelyet az elkövetkezendı
idıszakban is biztosítania kell.
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-

-

A külterületi lakosok részérıl igény merült fel a rendszeres szemétgyőjtésre.
Nyilatkoztatjuk a külterületi ingatlanok tulajdonosait, használóit, hogy igénylik-e a
szolgáltatást annak ellenére, hogy a külterületen nem kötelezı a hulladék begyőjtése.
A település két végén 1100 literes konténereket helyeznénk ki, amit 10 ember
összeszövetkezve használhat, heti begyőjtéssel. Az igényfelmérés eredményérıl
tájékoztatást fog adni a képviselı-testületnek.
A volt dögtemetı területe kiderült, hogy nem önkormányzati tulajdon, csak kis
részben. Póthagyatékot kértünk, a leszármazottakkal történt megbeszélés után
közjegyzıi végzés szerinti becsértéken kb. 28 e Ft-ért megvásárolnánk az ingatlant.
Ott lehet győjteni ideiglenesen a zöldhulladékot és az inert hulladékot is, mert a
kiskunhalasi hulladéklerakóba nem lehet még vinni.
Május 15-17-ig Nagygalambfalván volt Varga Ferencné képviselı asszonnyal.
Kisgalambfalván új tornacsarnok átadásán, megújult iskola és megvalósult
szennyvízberuházás átadási ünnepségén vettek részt. Örömteli a változás. Az
útviszonyok, a járdák látványosan fejlıdnek. Mindenkit üdvözölnek. Jelezték, hogy
augusztus 12-én ellátogatnak hozzánk. A június 26-tól kezdıdı héten fafaragó tábor is
lesz nálunk, ahová nagygalambfalvi fafaragók jönnek.
Május 20-án a Kihívás napja települési rendezvény volt. 2007-tıl kezdıdıen a
település folyamatos résztvevı, korábban is több évben részt vett, de voltak kimaradt
évek. Szank összesítésben, a saját kategóriájában 2. helyezést ért el, ami lehetıvé tette,
hogy sorsoláson vegyünk részt, és kiválasztásra került a 16 helyezettbıl 5 település,
Szank is, akiknek 50 e Ft-os utalvánnyal elismerik a sportolást, testmozgást. A siker
közös érdem mindannyiunk számára. Köszönjük a pedagógusoknak a szervezésben és
a lebonyolításban nyújtott segítségét.
A pályázatok tekintetében a TÁMOP 3.3.4. kompetencia alapú oktatás
megvalósítására vonatkozó pályázaton 21,7 millió forintos támogatásban részesültünk.
A következı tanévtıl kezdve a Gy. Szabó Béla Általános Iskolában a kompetencia
alapú oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására képzéseket fogunk tudni
biztosítani, ill. olyan eszközöket, amelyek a pályázatban szerepelnek. A pályázat 100
%-os finanszírozású, de elı kell finanszíroznunk. Átmeneti finanszírozási problémáink
lehetnek, megpróbáljuk ütemezni.
Az eMagyarország Pont pályázatunk is 1 millió forintos támogatást kapott. 5 hónapig
finanszírozni tudjuk az Internet hozzáférési lehetıségeket, képzéseket, a bérnek egy
részét.
TÁMOP 3.3.2. pályázatunk, az esélyegyenlıségi pályázat, még nem került elbírálásra.
Néhány héten belül meg fog történni.
Hivatalosan még nem került megerısítésre, hogy a Vörösmarty utca szilárd
burkolatának kiépítésére vonatkozó pályázatunk az MFÜ-tıl kapott tájékoztatás
alapján teljes egészében (54 millió forint összegben) támogatást nyert. Ennek az
elıkészítését is el kell kezdeni.
A LEADER pályázatok tekintetében a hiánypótlások megtörténtek, a falumegújítás,
turisztika, mikro vállalkozás és vidéki örökség megırzésére beadott pályázatokat
ellenırizték. Júniusban visszaadják a Leader elnökségnek a leellenırzött és
újrapontozott pályázatokat, az elnökség dönt, és talán június végén kiértesítést kapnak
az MVH-tól a támogatottak.
Az óvoda akadálymentesítésére vonatkozó pályázat elszámolását, pénzügyi zárását
követıen megkaptuk a 9,9 millió forintos támogatást.
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Mucsi László képviselı
Polgármester úr megbízásából részt vett kistérségi menetrend megbeszélésen Kiskunmajsán.
Jelen volt a Tisza Volán, Bács Volán igazgatója is. A Tisza Volán elnöke mereven elzárkózott
a járatok Szankra történı beközlekedtetésétıl. Azt mondták, hogy oldja meg Bodoglárra a
becsatlakozást a Bács Volán. Csak 4-5 km-rıl és kb. 7 perces menetidı hosszabbodásról van
szó, nem érzik át a zsáktelepülés helyzetünket, hogy annak idején nem itt épült meg a
fıútvonal, a probléma 70 éves, az eredeti elképzelés szerint a fıútvonal Szankon ment volna
keresztül.
A Bács Volántól kértük, hogy a reggel induló buszok 5 perces korábbi indulással
csatlakozzanak mind a 6 órás, mind a 7 órás Kiskunmajsáról Budapest felé közlekedı
vonathoz. Akár a munkába járáshoz is lehetıséget biztosítana. Megígérték, hogy
megpróbálják a problémát megoldani, nem lehetetlen.
Ígéretük szerint indítanak egy járatot 11 óra felé Kiskunmajsáról Szankra, ami győjti a
Kiskunfélegyháza, Szeged és Kiskunhalas felıl Kiskunmajsára érkezıket.
Respektálták azt az ötletét a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottságnak, hogy
Kiskunfélegyházán menjen át minden buszjárat a Kossuth utcán, és a Bercsényi utcán, a
víztorony felıl közelítené meg a buszpályaudvart. A kórházat és az oda telepített
rendelıintézetet könnyebben el lehetne érni, mert az utca végén van kiépített buszmegálló. A
vasútállomást is jobban meg lehet közelíteni. Ezt jó gondolatnak tartották, megpróbálják
megvalósítani, igaz, hogy minimális menetidı és kilométer hosszabbodással jár. Elmondta,
hogy aki nem Szankról utazik, az is megy kórházba és rendelıintézetbe is.
Felmerült az is, hogy Kiskunmajsán az idısek otthona elıtti megálló kerüljön kihelyezésre a
vasútállomással szemben a DÉMÁSZ épülete elé. Ott van egy rámpás átjáró, amelyen meg
lehet közelíteni a vasútállomást. Sokszor azon a néhány percen múlik, hogy az utasok lekésik
a vonatot, amíg visszagyalogolnak a jelenlegi megállótól a vasútállomásig. Ésszerőnek
tartották a javaslatot, egy gond van vele, van most egy esıbeállós pályázat folyamatban, amíg
az meg nem valósul, nem engedélyezik a buszmegálló áthelyezését, csak utána lehet
megvalósítani.
Felmerült még, hogy a Kiskunfélegyházáról haza járóknak délután 4 óra tájékán legyen busz
Szank felé, illetve az 1-es busz után szintén van egy őr, amikor csak Majsáig lehet eljutni.
Ezen próbálnak valamit javítani.
A halasi járattal kapcsolatban gond van, annyira kicsi a létszám Halas felé. Elmondta, hogy
túl korán megy, lehet, hogy azért.
Másik probléma, hogy a Felsı-Szankra járó iskolabuszt valószínőleg nem tudják fenntartani,
mert 1-2, maximum 3 emberért megy 9 km-t a járat. Ez komoly veszteséget okoz nekik, ezért
valószínőleg vagy a Pozsár sarokig, vagy csak a benzinkútig fog közlekedni. Kérték, hogy
közöljük, hány gyermek fog szeptember 1-jétıl Felsı-Szakról bejárni.
Patkós Zsolt polgármester
Most is több mint 10 gyermek jár be, az másik kérdés, hogy hányat hoznak be a szülık és
hányan jönnek busszal. Mi korábban ezt már felmértük, a tanyagondnoki busszal gondoltuk,
hogy segítünk a lakosokon. Felmértük, hogy az óvodások és az iskolások tekintetében
összesen Bodoglár felıl 21 fı, Felsı-Szank irányából 15 fı és a Félegyházi úti részrıl 13 fı
érintett. Kiszámoltuk, hogy kb. évi 200 e Ft üzemanyagköltségbe kerülne nekünk az óvodába,
ill. az iskolába beszállítás, és ezzel még nem jutnak haza, mert mindenki különbözı
idıpontban megy, ez nehezen megoldható. Tehát sok gyerek a bejáró, és sokba kerülne.
Reméljük, hogy az elhangzott javaslatokból néhány megvalósul.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásulvette a tájékoztatót.
A polgármester szünetet rendelt el.
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Dr. Folberth György alpolgármester megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma
8 fı.
NAPIREND
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte Vízhányó Anita családgondozót. Megkérdezte jegyzı asszonyt és a
családgondozót, hogy van-e kiegészítésük a beszámolóhoz.
Nem volt.
Tabajdi Gábor képviselı
Történt-e a munkája során valamilyen atrocitás?
Vízhányó Anita családgondozó
Semmi ilyesmi nem történt, nagyon jó a kapcsolata a gondozott családokkal.
Varga Ferencné képviselı
Aggasztó a családok anyagi helyzete, gyermekvédelmi támogatásban részesülı az óvodában
és valószínőleg az iskolában is kb. a családok fele, ami megnehezíti a pedagógiai munkát, a
feladatellátást, egyrészt az ellátás tekintetében, másrészt pedig a gyerekek nevelésében és a
családias keretek biztosításában. Ezek a problémák csak növekednek, és egyre nehezebb a
megoldás.
Patkós Zsolt polgármester
Igaz. Rá kell irányítani a figyelmet arra, hogy jelentıs számú a családvédelmi támogatásban
részesülık számaránya, éppen annak az esélykompenzáló oktatásnak a szükségessége
jelentısen fontos a település életében. A kompetencia alapú oktatás és az esélyegyenlıségi
pályázat ha sikeres lesz, jó helyen kell, hogy hasznosuljon. Ez élı probléma Szank
vonatkozásában is. Nem lehet egységesen kezelni mindenkit. Fontos az egyéni törıdés,
egyéni fejlesztés az óvodában. Ez a lehetıség már az iskolában csökken. Ezért nagyon
fontosak a pályázatok, amelyek segítségével ezt a problémát enyhíteni tudjuk, ha kezelni nem
is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet az
elıterjesztés szerint.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
47/2009.(V.26.)ÖH.
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § /6/ bekezdése alapján a 2008. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint
elfogadja.
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NAPIREND
3. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek besorolására a 2008.
évi CV. tv. alapján, intézményi alapító okiratok módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény értelmében a képviselı-testületnek az a
feladata, hogy június 1-ig be kell sorolni a költségvetési szerveit. Két költségvetési szerv van,
a Polgármesteri Hivatal és az Általános Mővelıdési Központ. A törvényben új dolog, hogy a
költségvetési szervek típus szerinti besorolását úgy különböztetjük meg, hogy van önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv és van önállóan mőködı költségvetési szerv. Az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal, az önállóan mőködı költségvetési
szerv az Általános Mővelıdési Központ. Az ÁMK gazdálkodását a Polgármesteri Hivatal
látja el, ezért a 2. sz. mellékletben van leszabályozva a gazdálkodás rendje.
A Pénzügyi Bizottság több módosításra tett javaslatot, amelyek a következık:
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 13. pontjában mindhárom gondolatjelnél a
„melyekre” szót az „akikre” szóra kell cserélni.
Az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának
- 2. pontjában a létrehozásáról rendelkezı határozat számában az évszám „1982.”
- 3. pontjában a felsorolást ki kell egészíteni a következık szerint:
„… közmővelıdési, közgyőjteményi és könyvtári feladatok.”
- 5. pontjában az elsı dılten írt sorban az „oktató” szó helyett „oktatható” szót kell írni.
A harmadik dılten írt sor után a c) és d) pontok helyett ismét a) és b) pont következik.
A 855915 számú szakfeladatnál az „igény” szót „igényő” szóra kell javítani.
- 13. pontjában az elsı sor közepén a „melyekre” szót az „akikre” szóra kell cserélni.
A 2. sz. melléklet utolsó oldalán az információáramlás címszó alatt javítani kell, hogy a
hivatal „havonta” tájékoztatja a hátralékosokról az ÁMK igazgatóját.
Az utolsó elıtti mondat maradjon ki, csak annyi legyen helyette, hogy „Óvoda- vagy
iskolaváltás esetén az ÁMK igazgatója tájékoztatja a jegyzıt.”
Patkós Zsolt polgármester
Iskolaváltást megelızıen, amikor igazgató asszonynak tudomására jut ez a tény, rögtön
közölnie kell jegyzı asszony felé.
Vincze Jánosné jegyzı
Ezt javítjuk, beszúrjuk a „megelızıen” szót.
A szakfeladat rendet azért kell így meghatározni, mert a 4. pont 2009. december 31-ig
érvényes, 2010. január 1-jétıl pedig az 5. pont, mert új szakfeladat számok lesznek, ezért nem
kell újra módosítani az alapító okiratokat.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és a jegyzı asszony által ismertetett
módosításokkal mindkét határozat-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Az elıterjesztés legutolsó mondata úgy szól, hogy az ÁMK-nak 11 szakfeladata van. Ez így
van?
Vincze Jánosné jegyzı
Az már nem annyi, a régi alapító okiratból maradt benne, ezt a mondatot ki kell húzni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratáról szóló határozat-tervezetet a módosítással együtt az elıterjesztés szerint.
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A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
48/2009.(V.26.) ÖH.
Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a „Szank Községi
Önkormányzat költségvetési szerveinek besorolása a 2008. évi CV. törvény alapján,
intézményi alapító okiratok módosítása” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselı-testület a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44.§
(5) bekezdésében elıírt kötelezettségének eleget téve a Polgármesteri Hivatalt a törvény 3.
15-18. §-i alapján az alábbiak szerint sorolja be:
Tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv
Feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szerv
2. A Képviselı-testület a 2008. évi CV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva, a törvény 4.§-ában, valamint az államháztartási szakfeladatok rendjérıl szóló
8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatóban foglaltak figyelembe vételével, a 217/1998. (XII.30.)
Korm. rendelet 171.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének is eleget téve a költségvetési
szerv alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg és hagyja jóvá. Az
alapító okirat 5. és 7. pontjai 2010. január 1-jén, további pontjai 2009. július 1-jén lépnek
hatályba.
3. A Képviselı-testület 2009. július 1-jei idıponttal hatályon kívül helyezi a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratát módosító valamennyi korábbi határozatát.
4. A Képviselı-testület utasítja a költségvetési szerv vezetıjét, hogy a határozatot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot nyújtsa be a Magyar Államkincstár Dél-alföldi
Regionális Igazgatóságához törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés céljából.
Határidı: 2009. június 8.
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı

1. számú melléklet
(48/2009.(V.26.) ÖH. sz. határozat melléklete)

Alapító okirat
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.
§-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény 2. § (2) bekezdése és 4. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító
okiratot adja ki:
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1. Költségvetési szerv neve: Szank Községi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
Székhelytıl eltérı feladatellátás:
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgáltatás helyiségeinek
címe: 6131 Szank, Rákóczi u. 25.
Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés feladatellátás címe: 6131 Szank, Béke u. 73.
Védınıi szolgálat telephelye: 6131 Szank, Kossuth u. 18.
2. Alapítójának neve: Szank Községi Önkormányzat
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
Létrehozásáról rendelkezı határozat: 95/2001.(XII.28.) ÖH.
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- államigazgatási és önkormányzati feladatok ellátása
- felnıttek szociális alapellátása
- védınıi egészségügyi alapellátás
- mezei ırszolgálat
4. Alaptevékenysége: (2009. december 31-ig)
014034 Közterületek és zöldterületek gondozása,
902113 Köztisztaság és hulladékkezelés
751878 Közvilágítás
901116 Szennyvíz elvezetés és kezelés
751856 Vízrendezés
751834 Vízkárelhárítás
751845 Községgazdálkodás
751845 Mezei ırszolgálat
751164 Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat
631211 Helyi utak és hidak fenntartása
751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység
751153 Képviselı-testület és bizottságainak mőködése
851297 Védınıi szolgálat mőködése
924014 Sportlétesítmények fenntartása
751153 Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása
Szociális ellátások:
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
85320: Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül szakfeladat:
853233: Házi segítségnyújtás
853255: Szociális étkeztetés
853244: Tanyagondnoki szolgálat
A gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı intézményi étkeztetés
biztosítása az óvodásoknak és az általános iskola tanulóinak, szociális étkeztetés:
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
Oktatás:
801115 Óvodai nevelés
801214 Általános Iskolai oktatás
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Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenység:
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
Közösségi-mővelıdési tevékenység
921815 Mővelıdési Központok, házak tevékenysége
Könyvtári tevékenység:
923127 Közmővelıdési Könyvtári tevékenység
5. Alaptevékenysége: (2010. január 1-jétıl)
017000
360000
370000
382101
522110
562912
562913
811000
812100
813000
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841127
841226
841402
841403
841901
843044
851011
852011
852021
855911
882111
882112
882113
882114
882115
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Vízügy területi igazgatása és szabályozása
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása
Óvodai nevelés ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Rendszeres szociális segély
Idıskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
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882129
882202
882203
889921
889922
889928
890121
890441
890442
890443
910123
910502
931102

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Könyvtári szolgáltatások
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

6. Kiegészítı tevékenysége: (2009. december 31-ig)
751845 Piac, vásár, bucsu rendezése
701015 Ingatlanok hasznosítása
Az önkormányzati intézmények dolgozói részére munkahelyi étkeztetés, vendéglátás
biztosítása:
552411 Munkahelyi étkeztetés
7. Kiegészítı tevékenysége: (2010. január 1-jétıl)
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
8. A Polgármesteri Hivatal kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem végez.
9. Illetékességi területe: Szank község közigazgatási területe
10. Fenntartó neve: Szank Községi Önkormányzat
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
Alapítói jogokkal felruházott szerv neve: Szank Községi Önkormányzat
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
Irányító szerv neve: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
11. Típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közhatalmi
Feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó
költségvetési szerv
12. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A jegyzı kinevezésének rendje: a képviselı-testület – pályázat alapján – a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki. A kinevezés
határozatlan idıre szól. Egyéb munkáltatói jogokat Szank község polgármestere gyakorolja.
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13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonyai:
- köztisztviselı, akikre a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az
irányadó,
- közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó,
- egyéb munkavállaló, akikre a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény
az irányadó,
14. Bankszámlát vezetı pénzintézet megnevezése:
FÓKUSZ Takarékszövetkezet Szanki Kirendeltsége

Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel az ÁMK alapító
okiratáról szóló határozat-tervezetet a módosítással együtt az elıterjesztés szerint.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
49/2009.(V.26.) ÖH.
ÁMK alapító okiratáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a „Szank Községi
Önkormányzat költségvetési szerveinek besorolása a 2008. évi CV. törvény alapján,
intézményi alapító okiratok módosítása” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselı-testület a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44.§
(5) bekezdésében elıírt kötelezettségének eleget téve az Általános Mővelıdési Központot a
törvény 3. 16. és 18. §-i alapján az alábbiak szerint sorolja be:
Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény
Feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján: önállóan mőködı költségvetési szerv
2. A Képviselı-testület a 2008. évi CV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva, a törvény 4.§-ában, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 37.§ (5) bekezdésében,
valamint az államháztartási szakfeladatok rendjérıl szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM
tájékoztatóban foglaltak figyelembe vételével, a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 171.§ (2)
bekezdésében foglalt kötelezettségének is eleget téve a költségvetési szerv alapító okiratát az
1. sz. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg és hagyja jóvá. Az alapító okirat 5. és 7.
pontjai 2010. január 1-jén, további pontjai 2009. július 1-jén lépnek hatályba.
3. A Képviselı-testület a költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatellátását a határozat
2. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
4. A Képviselı-testület 2009. július 1-jei idıponttal hatályon kívül helyezi az intézmény
alapító okiratát módosító valamennyi korábbi határozatát.
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5. A Képviselı-testület utasítja a költségvetési szerv vezetıjét, hogy a határozatot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot nyújtsa be a Magyar Államkincstár Dél-alföldi
Regionális Igazgatóságához törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés céljából.
Határidı: 2009. június 8.
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı

1. számú melléklet
(49/2009.(V.26.) ÖH. sz. határozat melléklete)

Alapító okirat
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 37. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3)
bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
217/1998.(XII.30.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelmények alapján az alábbi
(egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
1.Költségvetési szerv neve: Általános Mővelıdési Központ
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 73.
Rövidített neve: ÁMK
OM azonosítója: 27931
Általános Mővelıdési Központ keretei között szakmai tekintetben önálló
intézményegységek:
- Gy. Szabó Béla Általános Iskola 6131 Szank, Béke u. 73.
évfolyamok száma: 8
osztályok száma: 16
felvehetı maximális tanulói létszám: 300 fı
napközis csoportok száma: 5, felvehetı tanuló létszám: 138 fı (egység)
- Napköziotthonos Óvoda 6131 Szank, Béke u. 27.
csoportok száma: 4
felvehetı maximális gyermek létszám: 100 fı
- Közmővelıdési Központ
Vörösmarty Mihály Mővelıdési Ház 6131 Szank, Rákóczi u. 22.
- Közösségi Ház
Könyvtár 6131 Szank, Béke u. 40/A
Gy Szabó Béla Képtár 6131 Szank, Béke u. 40/A
2. Alapítójának neve: Szank Községi Tanács
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
Létrehozásáról rendelkezı határozat: 8/1982.(VII.30.) tanácshatározat
3.Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés, általános
iskolai nevelés és oktatás, közmővelıdési, közgyőjteményi és könyvtári feladatok
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4. Alaptevékenysége: (2009. december 31-ig)
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)
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)
80510 Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek
szakfeladat:
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
Feladatmutató: foglalkozásokon résztvevık létszáma (fı)
Teljesítménymutató: férıhelyek száma (db)
92180 Közösségi-mővelıdési tevékenység
szakfeladat:
92181-5 Mővelıdési központok, házak tevékenysége
Feladatmutató: mővelıdési központok, házak száma (db)
Teljesítménymutató: Könyvtári tevékenység
szakfeladat:
92312-7: Közmővelıdési könyvtári tevékenység
Feladatmutató: könyvtárak száma (db), beszerzett kötetek száma (db)
Teljesítménymutató: 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)
5. Alaptevékenysége: (2010. január 1-jétıl)
851011 Óvodai nevelés ellátás
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az óvodában:
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
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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.
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
- Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az iskolában:
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.
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
- Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az iskolában:
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.
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényő általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulószobai nevelés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások (A nyilvános könyvtár iskolai könyvtári feladatokat is ellát.)
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és –támogatása (Gyógy-testnevelés ellátása)
6. Kiegészítı tevékenysége: (2009. december 31-ig)
55240 Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás:
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
Könyv- és zenemőkiadás:
22121-4 Lapkiadás (Kiadói tevékenység: közmővelıdési, közszolgálati és közéleti
információs kiadvány)

17

7. Kiegészítı tevékenysége: (2010. január 1-jétıl)
562917 Munkahelyi étkeztetés
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
8. Az Általános Mővelıdési Központ kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem végez.
9. Mőködési területe: Szank község közigazgatási területe
10. Fenntartó neve: Szank Községi Önkormányzat
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
Irányító szerv neve, székhelye: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
11. Típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény
Feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján: önállóan mőködı költségvetési szerv. Az
intézmény elsısorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett
kötelezettség-vállalási, teljes teljesítményigazolási joggal és felelısséggel bír. A költségvetési
kiadási keretének, létszámkeretének és egyes bevételeinek tervezését a Polgármesteri Hivatal
látja el. Pénzügyi-gazdasági feladatellátás az 2. számú mellékletben foglaltak szerint történik.
Típusa a közoktatási törvény szerint: többcélú, közös igazgatású intézmény
12. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
ÁMK igazgató kinevezésének rendje: a képviselı-testület – pályázat alapján – a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı igazgatót nevez ki, aki
egyben a Gy. Szabó Béla Általános Iskola igazgatója is. A kinevezés határozott idıre szól.
Egyéb munkáltatói jogokat Szank község polgármestere gyakorolja.
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói
jogokat az ÁMK igazgatója önállóan gyakorolja.
14. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Szank Községi Önkormányzat tulajdonában lévı korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak.
- iskolaépület, tornacsarnok
6131 Szank, Béke u. 73.
- óvodaépület
6131 Szank, Béke u. 27.
- közösségi ház épülete
6131 Szank, Béke u. 40/a.
- mővelıdési ház épülete
6131 Szank, Rákóczi u. 22.
Intézményi mőködéshez kapcsolódó forgalomképes vagyontárgyak:
- számítástechnikai és ügyviteli eszközök
- gépek, berendezések, felszerelések
- oktatástechnikai eszközök és felszerelések
Gy. Szabó Béla képtárban elhelyezett és nyilvántartott hagyaték csak kölcsönözhetı,
forgalomképtelen vagyontárgy.
15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az ÁMK a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni.
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2.sz. melléklet
(49/2009.(V.26.) ÖH. sz. határozat melléklete)

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.
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Az Általános Mővelıdési Központ dolgozóinak személyi anyagai a polgármesteri hivatalban
találhatók, a másolatokat az ÁMK igazgatója ırzi. A munkaügyi iratok elkészítését a
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
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Polgármesteri Hivatal részére az analitikus nyilvántartások adatairól. Az állami támogatások
és normatívák elıirányzat lemondását és pótigénylését alátámasztó analitikus
nyilvántartásokat minden év április 15-ig, július 15-ig és október 5-ig, tárgyévet követı január
31-ig az 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 havonta tájékoztatja az Általános Mővelıdési Központ igazgatóját. Az
intézmény igazgatója együttmőködik a polgármesteri hivatallal a hátralékok behajtásában.
Óvoda- vagy iskolaváltást megelızıen az ÁMK igazgatója tájékoztatja a jegyzıt.
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.
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NAPIREND
4. Elıterjesztés Gy. Szabó Béla Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosításáról
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Megkérdezte igazgató asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a leírtakhoz.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nem. Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság ülésén részletesen tárgyalták az
elıterjesztést.
Varga Ferencné OMSB elnök
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag
elfogadásra javasolta.
Patkós Zsolt polgármester
A pedagógiai programot a nevelıtestület elfogadta, a képviselı-testületnek jóváhagyási
lehetısége van.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet az
elıterjesztés szerint.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
50/2009.(V.26.) ÖH.
Gy. Szabó Béla Általános Iskola
Pedagógiai Programjának módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja alapján jóváhagyja az Általános Mővelıdési Központ
Pedagógiai Programjának módosítását az elıterjesztés szerint jóváhagyja.
Határidı: 2009. szeptember 1.
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin - ÁMK igazgató

NAPIREND
5. Elıterjesztés ÁMK létszámkeretének módosításáról
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A létszámkeret módosítása függvénye az elızı pedagógiai program módosításának, amellyel
az iskolaotthonos mőködést hagyta jóvá a képviselı-testület alsó tagozat tekintetében. Még
így is az idei tanévhez képest a következı tanévben 1 fınek az állása megszőnik és két
pedagógusnak részmunkaidıben, 18 órában történı alkalmazása válik szükségessé. Ezt
tartalmazza az ÁMK létszámkeretének módosítására vonatkozó elıterjesztés.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és mindkét határozat-tervezetet egyhangúlag
elfogadásra javasolja. A létszámkeret meghatározásáról szóló határozat-tervezetre a bizottság
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magyarázatot kért, amely szerint 0,17 fı létszámnövekedés következik be szeptember 1-jétıl
és ennek az illetményvonzata átlagbérrel számolva 3 hónapra 138 e Ft, amely a 2. pontban
szerepel, ez a következı évi költségvetésben is jelentkezik, negyedévente ilyen vonzata lesz.
A határozat-tervezetben két módosítást javasol a bizottság a következık szerint:
- Az 1. pontban az 1 fı x 0,5 fı x 4 hónap sorból az 1 fıt törölni kell.
- A 2. pontot ki kell egészíteni: „…. járulékait 3 hónapra összesen 138.000,-Ft-ban
engedélyezi a 2009. évi költségvetés általános tartaléka terhére.”
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Felmérték a napközire és a tanulószobára jelentkezık számát, bejöttek az igénylılapok, 5-8.
osztályig 40 tanulószobás gyerek lesz. A képviselı-testület határozata alapján 20 óra van
engedélyezve tanulószobára, 20 órában nem tudja a feladatot elláttatni, 25 órában meg tudná
oldani. A költségvetésben erre az évre 35 túlóra van engedélyezve, ebbıl meg lenne az 5 óra.
Kéri a képviselı-testülettıl, hogy tanulószobára 20 óra helyett 25 órát engedélyezzen.
Egy szobába nem lehet 40 gyereket leültetni. Ha két tanulószobával oldja meg 10-10 órában,
délután 2-tıl 4 óráig, akkor azonban 2 óráig nem megoldott a gyerekek felügyelete.
Patkós Zsolt polgármester
A képviselık nincsenek azon tudás birtokában, amelyrıl igazgató asszony beszél, ezek
szakmai kérdések, a képviselıknek ez nem feladata.
Érinti-e a létszámot?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A létszámot nem, de a túlórát igen.
Patkós Zsolt polgármester
Nem támogatja a 20 óránál több tanulószoba biztosítását. A 20 óra igen méltányos, tekintve
azt, hogy milyen minimális finanszírozása van mind a tanulószoba, mind a napközis ellátásra.
Ha létszámot nem érint, akkor ez nem a mostani ülés napirendje. Költségvetés tekintetében
viszont meghatározott a képviselı-testület egy pénzügyi keretet, amely nem biztosítja a plusz
órákat. Ezt az 5 órát más forrásból is elı tudja teremteni az iskola. Jelen pillanatban is többet
biztosít az önkormányzat, mint ami szükséges lenne.
Besesek Béla képviselı
A pénzügyi bizottsági ülésen is szó volt errıl, megvan a költségvetési fedezete, belsı
átcsoportosításról van szó, nem a mai ülés napirendje.
Patkós Zsolt polgármester
Le kell ülni még egyszer, a tantárgyfelosztást végig lehet beszélni a Pénzügyi Bizottsággal is.
Amikor lehetıségeket kell megvonnunk, nem építünk le annyi embert, amennyit lehetne,
akkor legalább annyi toleranciát várnánk el az intézménytıl, hogy az 5 óra megoldható
legyen. Máshol ugyanezt az óraszámot, ugyanezt a létszámot 2 fıvel kevesebb foglalkoztatotti
létszámmal tudják biztosítani.
Varga Ferencné képviselı
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság ülésén is szóba került ez a probléma és még más
kérdés is. Óvodás nagycsoportos szülık kérték, hogyha van rá mód, akkor folytatódjon az
iskolában az elsı osztályosok angol tanítása. Ha a költségvetés nem engedi, akkor olyan
formában, ahogy eddig.
Patkós Zsolt polgármester
Ha a pedagógiai programba be lenne építve az idegen nyelv oktatás alsó tagozatban is, akkor
az óraszámbeli lehetıséget is meg lehet teremteni. Ez eddig még nem történt meg, ezért csak
megbízási díjjal, vagy a szülık által fizetve valósulhat meg.
Besesek Béla képviselı
A pedagógiai programot nem lehet módosítani?
Patkós Zsolt polgármester
De lehet, a nevelıtestületnek kell megtennie, a képviselı-testület pedig jóváhagyja.
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Varga Ferencné képviselı
Meg kellene nézni, hogy milyen lehetıség van arra, hogy valós oktatásként bevezetésre
kerüljön, mert más településeken magasabb óraszámban, magasabb színvonalon kerül
oktatásra, szükség van a nyelvtudásra. Teljesen jogos elvárás.
A másik kérdés, hogy a felsı tagozatos gyerekeknek a tanóra befejezésétıl a tanulószoba
kezdetéig, délután 2 óráig is biztosítani kell a tanári felügyeletet, mert baleset is történhet.
Patkós Zsolt polgármester
Igazgató asszonytól kéri, hogy a tantárgyfelosztást nézze át, és úgy próbálja összeállítani,
hogy a probléma megszőnjön. Az Oktatási, Mővelıdési és a Sport Bizottság elé kerüljön
tájékoztatásul a tantárgyfelosztás.
Az idegen nyelv oktatása tekintetében jogos az elvárás, ennek folyamatnak kell lenni, a
szakmai elıkészítés az intézmény lehetısége. Amennyiben a képviselı-testület megszavazza,
akkor el kell kezdeni a gondolkodást, hogyan tudnak megfelelı óraszámot biztosítani erre a
feladatra, van-e humán infrastruktúra, és hogyan lehet biztosítani. Ha a belsı megvalósítás
nem lehetséges, akkor külsı utakat is keresünk. Ha képviselı-testületi elvárás van, amely
szülıi elváráson alapul, akkor ennek teret lehet adni.
Mucsi László képviselı
A képviselı-testület felel azért, hogy az iskolában milyen szintő legyen az oktatás, ezért az
elıkészítésbe a Pénzügyi Bizottságot és az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottságot is be
kell vonni. Azt tudni kell, hogy negyedik osztálytól fölfelé halmozottan olyan gyerekek
fordulnak elı a napköziben, akikkel sok probléma van, nagyon fontos az, hogy minél többet
töltsenek az iskolapadban és ne legyenek felügyelet nélkül. Szankon minıségileg jobb a
helyzet a magatartást tekintve felsı tagozaton, mint más településeken, de nem kis
erıfeszítések vannak mögötte.
Patkós Zsolt polgármester
Egyetért, oda kell figyelni az oktatás, a nevelés minıségére, ennek következtében sikerült
eljutni arra a felismerésre a nevelıtestületnek, hogy alsó tagozatban váltani kell, tehát a
„gyermekmegırzı szerep” ami periférikusan jutott a napközinek, át kell, hogy alakuljon
tényleges nevelési, oktatási résszé, amit egy iskolaotthonos rendszer meg tud valósítani. Bízik
benne, hogy ugyanaz a megítélés át fog ragadni a felsı tagozat tekintetében a tanulószoba
vonatkozásában is. Az iskolát minısíti az, hogyha nem kellıképpen hasznosul a befektetett
energia, ha a szülık nincsenek megelégedve a szolgáltatásokkal, ami délután a napközi,
tanulószoba esetében jut a gyereknek. Ez az átalakítás szükséges volt. A változásnak minıségi
javulás kell, hogy legyen az eredménye. Sok esetben nem biztos, hogy a minıséggel van a
probléma, hanem a megítéléssel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a létszámkeret
módosításáról szóló határozat-tervezetet a módosítással együtt.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
51/2009.(V.26.)ÖH.
Általános Mővelıdési Központ
létszámkeretének módosításáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. szeptember 1. hatállyal
elrendeli az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló
6/2009.(II.27.) rendelet 4. számú mellékletének módosítását az alábbiak szerint:
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Szank Községi Önkormányzat intézményeinek 2009. évi létszámkerete:
Általános Mővelıdési Központ
Nappali rendszerő általános iskolai oktatás:
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott:
2 fı X 4 hónap = + 0,67 fı
0,5 fı X 4 hónap = - 0,17 fı
Összesen: 0,5 fı növekedés
Nappali rendszerő általános iskolai oktatás össz:
21, 83 fı
Napközi otthoni és tanulószobai ellátás
1 fı X 4 hónap csökkentés
Összesen: - 0,33 fı
Mindösszesen:
0,17 fıvel nı
2. Képviselı-testület a + 0,17 fı illetményét + járulékait 3 hónapra összesen 138.000,- Ftban engedélyezi a 2009. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
Határidı: 2009. szeptember 1.
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató

Polgármester szavazásra tette fel a létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozat-tervezetet az
elıterjesztés szerint.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
52/2009.(V.26.) ÖH.
Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésérıl
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli az Általános Mővelıdési
Központnál 1 fı közalkalmazotti álláshelyének (pedagógus) végleges megszüntetését.
A létszámcsökkentéssel érintett 1 fı közalkalmazotti jogviszonya 2009. augusztus 31.
napjával megszőnik.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - a helyi önkormányzatok és a
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeirıl szóló 5/2009.(II.20.) ÖM rendelet alapján - az
Általános Mővelıdési Központnál 1 fı álláshely-megszüntetéssel járó
létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez
(felmentés, végkielégítés) központi támogatásra pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár területi szervéhez.
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3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilatkoztatja, hogy az
önkormányzat fenntartói körén belül - költségvetési szerveinél és polgármesteri
hivatalánál - a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására nincs lehetıség.
Határidı: 2009. szeptember 28.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Polgármester szavazásra tette fel, hogy a képviselı-testület kérje fel az ÁMK igazgatóját,
hogy az iskolai pedagógiai program módosításával kapcsolatban kezdjen szakmai
egyeztetéseket a nevelıtestülettel és június 15-ig tájékoztassa a képviselı-testületet arról,
hogy van-e lehetısége annak, hogy az iskolában az alsó tagozaton a nyelvoktatás felmenı
rendszerben az elsı osztálytól meg tudjon valósulni.
Besesek Béla képviselı
Pénzügyi fedezet erre honnan lesz?
Patkós Zsolt polgármester
Ez most még elvi kérdés, szakmai alátámasztásra van szükség. Ha elvileg lehetıség van rá,
akkor kell megnézni, hogyan lehet megvalósítani és honnan.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
53/2009.(V.26.) ÖH.
Általános iskola alsó tagozatán
idegen nyelv oktatás bevezetésének elıkészítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri az Általános Mővelıdési Központ
igazgatóját, hogy a Gy. Szabó Béla Általános Iskola pedagógiai programjának módosításáról
kezdjen szakmai egyeztetéseket a nevelıtestülettel.
Tájékoztassa a képviselı-testületet arról, hogy van-e lehetıség az általános iskola alsó
tagozatán az idegen nyelv oktatásának az elsı osztálytól, felmenı rendszerben történı
bevezetésére.
Határidı: 2009. június 15.
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató

NAPIREND
6. Elıterjesztés külterületi digitális térkép megrendelésére (szóbeli elıterjesztés)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte jegyzı asszonyt, hogy ismertesse az ajánlatot.
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Vincze Jánosné jegyzı
Szank község rendezési tervének módosítása kapcsán Szilberhorn Erzsébet tervezı asszony is
jelezte, és a napi munkavégzés során is tapasztaljuk, hogy a külterületi térképeink rossz
minıségőek, a helyrajzi számok sok helyen olvashatatlanok, elévültek, megváltoztak,
telekösszevonások, megosztások történtek, új helyrajzi számok keletkeztek. Tervezı asszony
kért egy árajánlatot a külterületi digitális földmérési alaptérképre.
Felolvasta a levelet, amely tartalmazza, hogy a külterületi digitális földmérési alaptérkép
adatátadási díja 350.160,-Ft + ÁFA, ez az önkormányzat részére tervezési célra történı
egyszeri felhasználásra vonatkozik, 2009. január 1-jei ingatlannyilvántartási állapot szerint
CD lemezen küldik meg, meghatározott formátumban. Ajánlatuk három hónapig érvényes.
Patkós Zsolt polgármester
Szükség lesz a digitális külterületi térképre, viszont nagyon drága.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Jegyzı asszony azt is elmondta, hogy a
rendezési tervet 10 évenként felül kell vizsgálni, és aktualizálni kell, ez jövıre lesz esedékes.
Ezért a bizottság azt javasolja a képviselı-testületnek, hogy most ne vásároljon digitális
térképet, hanem majd jövıre, aktualizálás után. Problémás lehet a CD lemez kinyomtatása is,
lehet, hogy olcsóbb megoldás, ha a földhivataltól papír alapon kérnénk ki.
Mucsi László képviselı
A megyei földhivatalnál A/2-es térképet nyomtatnak, érdemes velük felvenni a kapcsolatot,
ha Kiskunhalason ilyen nem lehetséges. Szerinte is a legfrissebb változatot kell megkérni
jövıre.
Vincze Jánosné jegyzı
Ez nem a földhivatal ajánlata, hanem egy közhasznú társaságé, valószínőleg ık kezelik az
adatállományt, biztosan van valamilyen kapcsolatuk a földhivatallal.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság
javaslatát, hogy ne rendeljük meg a külterületre vonatkozó digitális térképeket ebben az
évben.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta:
54/2009.(V.26.) ÖH.
Külterületi digitális térképrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. évben nem rendeli meg a külterületi
digitális térképet.

NAPIREND
7. Elıterjesztés Szank község története címő könyv szerkesztésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Dr. Forczek Zoltán, a Szank község újkori történetének írója jelezte, hogy szükségesnek tartja
szerkesztı bevonását az elıkészítésbe. Szerkesztınek a halasi múzeum igazgatóját, Szakál
Aurélt javasolta. Volt egy megbeszélés május elején arról, hogy igazgató úr felkérés esetén
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elvállalná-e a feladatot, és milyen idıbeli ütemezések várhatók a könyv megírása kapcsán.
Látható, hogy a megíráson túl több költség merül fel, szerkesztıi, lektori költség, esetleg
tördelı szerkesztıi díj, de ez kiváltható egy irodalomtanár egyszeri megbízásával. Szakál
Aurél elküldött egy vállalkozási szerzıdés tervezetet, és szóban felajánlotta azt, hogy az
íróval nem biztos, hogy a vállalkozási szerzıdési keretet kellene meghagyni, mert ha a
múzeummal kötnénk szerzıdést, a múzeum pedig az íróval, akkor nettó költségként terhelne
bennünket a megírás költsége.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság ülésén információk hangzottak el, úgy látszik, hogy gyakorlatilag ebben
az évben lényeges dolog a könyv megjelentetésével kapcsolatban nem történik, májustól
szeptemberig nincs az ütemezésben feladat. A könyv költségei lényegesen meghaladják azt a
költséget, amelyrıl elızetesen a képviselı-testület döntött, ezért a bizottság azt javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a következı ülésre halassza el a döntést. Addig tájékozódunk más
helyeken a könyvkiadással kapcsolatos eljárásról, költségekrıl. Nem az elleni a döntés, hogy
Szakál Auréllal ne kössünk szerzıdést, de az ezzel kapcsolatos tudást szeretné megalapozni.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolja, hogy mielıtt a következı képviselı-testületi ülésre kimegy az anyag, akinek ebben
a tárgykörben bármilyen információja, ismerete van (díjak, eljárásrend), azt június 15-ig
jelezze. A szerzı tette az elıterjesztés szerinti javaslatot. Meg fogja hívni a következı testületi
ülésre Szakál Aurélt, mert mi kívülállók ezt a tevékenységet nem látjuk át.
Most javasolja a napirendrıl történı levételt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a napirendi pont
napirendrıl történı levételét.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a Szank
község története címő könyv szerkesztése napirendi pontot leveszi a mai ülés
napirendjérıl és a következı ülésen tárgyalja.

NAPIREND
8. Elıterjesztés Szank-Jászszentlászló összekötı út felújításának elıkészítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Szank-Jászszentlászló összekötı út felújítására fejlesztési lehetıség nyílik, a pályázatot
augusztus 1-jétıl november 15-ig lehet benyújtani. Ez a pályázati lehetıség a Béke-Halasi
utcák keresztezıdésében kialakítandó körforgalmat is magában foglalja. Langó István a
Magyar Közút mérnöke és a tervezı, aki ezt az ajánlatot készítette számunkra, megnézték a
körforgalom forgalomtechnikai megvalósíthatóságát. Meglassulna a forgalom.
A pályázat benyújtásához engedélyes tervekre van szükség. Olyan tervezıt keresett, aki részt
vett a Szank-Jászszentlászló út szélesítésében, és nem kér pénzt 2009. évben az
önkormányzattól. Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott az a javaslat, hogy csökkentsük a
költségeket, 2010. február 20-ig az 50 %-át fizetjük ki a tervezési díjnak és sikeres pályázat
esetén a másik 50 %-ot. Nem sikerült a mai nap folyamán a mérnök úrral ezt megbeszélni. Ha
a képviselı-testület úgy dönt, hogy ezt a módosítást szükségesnek tartja, akkor a határozatba
ezt belefoglaljuk.
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Helyszíni bejárás után megállapították, hogy eltávolodott a hozzáépítés, a kettı közötti
áthidalás szükséges. Geotextíliás borítást javasolt, a repedések kitöltését, és ezután a teljes
útfelületre 6 cm-es aszfalt záró réteg kerülne.
Egy akkora körforgalom bekerülési költsége, ami a Halasi-Béke utcák keresztezıdésében
elférne, minimálisan kb. 42 millió forint. A teljes útpályának a felújítása 52 e Ft-os aszfaltáron
kb. 102 millió forint, amelyet a repedések beöntése és a geotextíliával történı rögzítés
jelentısen növelhet. A beruházáshoz 10 %-os önrésszel lehet számolni. Az útfelújítást olyan
minıségben tervezzük végrehajtani, hogy hosszú idıre megoldás legyen. Az ajánlatban
szereplı összeg bruttóban 3.750 e Ft, mert az ajánlat érkezése óta az ÁFA megnıtt. A
Pénzügyi Bizottság javaslata szerint a 3.750 e Ft-nak az 50 %-át fizetnénk ki 2010. február
20-ig, a másik 50 %-ot pedig csak sikeres pályázat esetén. A pályázatból a tervezési költség
finanszírozható.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Magasnak tartja a tervezési díjat, tekintettel
arra, hogy a meglévı útnak az eredeti terveit kell adaptálni. Ezt meg kellene próbálni
méltányoltatni a tervezıvel. A bizottság javasolja, hogy legfeljebb az 50 %-ot fizessük ki
januárban. Az elıterjesztésbıl nem lehet látni, hogy milyen útfelújításról van szó, azt
polgármester úr szóban elmondta. A becsült költségeket szeretnénk elıre látni, hogy a 10 %os önrésszel milyen költség terhel bennünket. A bizottság elnapolta a döntést azzal, hogy a
felmerült kérdéseket tisztázni kell.
Patkós Zsolt polgármester
Ha a képviselı-testület kimondja, hogy a tervezıi díjnak csak az 50 %-át fizeti ki, a másik 50
%-ot csak akkor, ha nyertes a pályázat, azt sem saját forrásból, hanem a pályázatból, ez
jelentıs engedmény. A körforgalom megterveztetése ebben az ajánlatban foglaltaknál piaci
alapon jóval többe kerül. Lesz egy engedélyes tervünk az útfelújításra és a körforgalomra
1.875.000,-Ft-ért. Ennél olcsóbban nem lesz soha tervünk. A tervezı is érdekelt abban, hogy
sikeres legyen a pályázat. Megpróbálja ezt a tervezıvel megbeszélni. Javasolja a módosított
határozat elfogadását.
Besesek Béla képviselı
Kérjünk tervezıi költségbecslést.
Patkós Zsolt polgármester
A beruházás összköltsége kb. 150-200 millió forint lehet, amelybıl a 10 %-os önrész 15-20
millió forint.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet
azzal a módosítással, hogy február 20-ig a tervezési díj 50 %-át fizetjük meg, a másik 50 %-ot
pedig csak sikeres pályázat esetén.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett következı határozatot
hozta:
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55/2009.(V.26.) ÖH.
Szank-Jászszentlászló összekötı út
felújításának elıkészítésérıl
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank-Jászszentlászló összekötı út
felújítását pályázati források bevonásával támogatja.
2. A pályázat elıkészítése érdekében megrendeli árajánlata alapján bruttó 3.750.000,-Ft díjért
az Útterv ’83 Mérnöki Iroda Bt-tıl (6726 Szeged, Vöcsök u. 11.) az engedélyes tervek
elkészítését. A tervezési díj 50 %-át (1.875.000,-Ft-ot) 2010. február 20-ig megfizeti a
Mérnöki Irodának, a fennmaradó 50 %-ot pedig csak nyertes pályázat esetén fizet meg a
pályázaton nyert támogatás terhére.
3. A tervezıi költségek 50 %-ára a 2010. évi költségvetés tervezésénél a fedezetet biztosítja.
Határidı: 2010. február 20.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
9. Elıterjesztés önkormányzati ingatlan (üzlethelyiségek) értékesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A képviselı-testület az elmúlt ülésen elhalasztotta ezt a napirendet, mert felmerült, hogy a
piac épületet valamikor pályázatból építettük meg, van-e ÁFA befizetési kötelezettségünk.
Megnéztük, 10 évet vállaltunk, az már lejárt, ÁFA befizetési kötelezettségünk nincs. Az
ingatlan értékesíthetı. Ha értékesítjük az üzlethelyiséget, akkor számíthatunk arra, hogy az
ingatlant vásárló beruház, fejleszt és érdekében áll, hogy mőködı üzlethelyiségként
funkcionáljon ez az épületrész. Értékesítés elıtt az üzletekrıl értékbecslést kell készíttetni. Az
értékesítésbıl származó bevételt pályázati önrészre lehetne fordítani.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. A bizottság egyhangú szavazással nem
javasolja az üzlethelyiségek értékesítését. Piac céljára épült a létesítmény, szervesen
összefügg a többivel, osztatlan közös tulajdon lenne az összes problémájával egyetemben, ha
eladásra kerülne.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság
javaslata szerint, hogy a képviselı-testület ne értékesítse az ingatlant.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta:
56/2009.(V.26.) ÖH.
Önkormányzati tulajdonú ingatlan (üzlethelyiségek)
értékesítésének elıkészítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete nem értékesíti az önkormányzati
tulajdonban lévı piactér üzlethelyiségeit.
Felkéri a polgármestert, hogy errıl a kérelmezıt értesítse.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
10. Elıterjesztés Református Egyházközség támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Református Egyházközség nevében Kósa István lelkész úr azzal a kéréssel fordult az
önkormányzat felé, hogy a locsolórendszert szeretné felújítani, ehhez a fejlesztéshez kér 200 e
Ft támogatást.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérést. Tekintettel az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére, a bizottság 2-1 arányban olyan javaslattal él, hogy 100 e Ft-tal támogatást
nyújtson.
Varga Ferencné képviselı
Tavaly az egyházakat támogattuk, akkor arról volt szó, hogy a támogatás két évre szól.
Patkós Zsolt polgármester
Az már tavalyelıtt volt, és a két év lejárt.
Mucsi László képviselı
Figyelembe véve a költségvetés helyzetét és a zárszámadás negatív eredményét, ilyen
helyzetben akkor szoktunk támogatást adni, ha valami baj van. Ez a fajta beruházás azért nem
olyan nagy baj, nem vészhelyzet, nem kárelhárítás, mindenütt megszorítás van. A Pénzügyi
Bizottság javaslatát méltányosnak tartja esetleg azzal kiegészítve, hogy élı munkával is lehet
segíteni, az is pénzt jelent. A 100 e Ft-os támogatással egyetért.
Besesek Béla képviselı
Az élı munkával segítés felmerült a Pénzügyi Bizottság ülésén is, erre nincs lehetıség.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság
javaslatát, a Református Egyházközség 100 e Ft-os támogatását a költségvetés támogatások
tartaléka terhére.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta:
57/2009.(V.26.) ÖH.
Református Egyházközség támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Református Egyházközséget 100.000,-Ft
támogatásban részesíti a locsolórendszer kiépítéséhez a 2009. évi költségvetés támogatások
tartaléka terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2009. június 30.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
11. Egyéb kérdések
Vincze Jánosné jegyzı
A kitüntetési rendeleteket mindenki megkapta. Felhívta a figyelmet, hogy a határidı május
31.
Patkós Zsolt polgármester
Szeretettel várjuk a képviselıket is jövı hét csütörtökön 17 órára a Mővelıdési Ház
dísztermében tartandó pedagógusnapi ünnepségre.
Rácz Izabella képviselı
Szombaton felháborodott telefonokat kapott, hogy a temetıben a ravatalozó elıtti rész
elhanyagolt. A szombaton vidékrıl temetésre érkezett hozzátartozók tették rendbe a
ravatalozó elıtti részt. A nagy fa gyökere felnyomta a járólapokat, ami balesetveszélyes. Nem
az önkormányzat fennhatósága alá tartozik a temetı, a SZIGÜ a fenntartó. Van-e valamilyen
hivatalos lépésre lehetıség?
Patkós Zsolt polgármester
Nincs. De mi folyamatosan jelezzük a felmerülı problémákat a SZIGÜ felé, és ha nem
intézkednek, akkor mi megtesszük helyettük, és tovább számlázzuk a SZIGÜ-nek. Így történt
tavasszal is, amikor kezdték kiültetni a virágokat a temetıbe, és egyetlenegy csap sem
üzemelt, hogy meg tudják öntözni. Pengı János a temetıben lévı csapokat az önkormányzat
számlájára megjavította, a 17 e Ft-os számlát megküldtük a SZIGÜ-nek, a számlát kifizették.
Plébános úr nem kívánja 2010-tıl a SZIGÜ szerzıdését meghosszabbítani, ebben
közmegegyezés a célravezetı a Katolikus és a Református Egyház között, és olyan
megállapodásra van szükség, hogy az önkormányzatnak ne kelljen beleavatkoznia.
Mucsi László képviselı
A Kisbíróban olvasta, hogy turisztikai küldöttség érkezett Szankra. Szerette volna, ha a
Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság és az Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottság is tudott volna róla, amikor ez történt. Polgármester úr mit tapasztalt, van-e valami
hozadéka?
Patkós Zsolt polgármester
Három nappal elıtte kapott információt arról, hogy Szankra is kilátogat a turisztikai
küldöttség. A kiskunmajsai Mővelıdési Ház szervezte a programot, nem az önkormányzattal
vették fel a kapcsolatot, hanem a közmővelıdéssel, a képtár vezetıjével. Kiskunmajsa
testvértelepüléseirıl, Németországból és Románia több részérıl jöttek turisztikai szakemberek
és újságírók. Néhány napot töltöttek el a kistérségben, ránk 2-3 óra jutott. A képtárban SzabóMikor Éva és Iványiné Földi Ágnes, a téren a polgármester kalauzolta ıket. Nem lehet tudni,
hogy milyen hozadéka lesz. Jól érezték magukat, pozitív élményekkel távoztak.
Tabajdi Gábor képviselı
A közelmúltban a Nap utcában volt egy szerencsés kimenetelő baleset, mindenfélét mondanak
a faluban, errıl szeretne hallani egy hiteles tájékoztatót.
Patkós Zsolt polgármester
Egy, az utcában lakó szanki lakos autóval elsodort egy kislányt, az autó nem ment gyorsan, a
kanyar után viszonylag rövid távon történt a dolog. A kislány átfutott volna a túloldalra és
olyan hirtelen lépett ki a bokor mögül, hogy nem lehetett már megfelelı idıben fékezni. Nem
történt - az ijedtségen túl - nagyobb egészségügyi probléma. A sofır a saját autójába ültette a
kislányt a nagyszülıvel együtt, Folberth doktorhoz vitte, doktor úr ellátta, beutalta
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szakrendelıbe, majd utána a tanyagondnok vitte be Kiskunhalasra a családdal együtt. Ott
törést nem állapítottak meg.
Amikor értesült az esetrıl, doktor úr rendelıjébe ment, majd a családhoz és elbeszélgetett
velük, addigra mindenki megnyugodott, ezzel lezárult az ügy. Tettlegességrıl nem tud.
Dr. Folberth György alpolgármester
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy volt tettlegesség, nem a család, hanem a szomszéd
részérıl, ezt a sofır mondta. De végül nem lett belıle ügy.
Besesek Béla képviselı
Polgármester úr a Kisebbségi Önkormányzat vezetıjével üljön le és beszéljen vele, hogy
próbálják magukat visszafogni ilyen esetben. Felelısséggel tartoznak a gyerekekért, ha
történik valami, akkor atrocitások nélkül történjenek meg az intézkedések, ez nem
elfogadható, önbíráskodás ebben az országban nincs.
Patkós Zsolt polgármester
Beszélt a Kisebbségi Önkormányzat vezetıjével. Elsısorban a törıdés, figyelem kell ahhoz,
hogy ilyen problémák ne legyenek.
Mucsi László képviselı
Baleset esetén az elsı az emberélet mentése, nem a megtorlás. Ez itt egyedi eset, de
országosan sajnos nem. Európában vagyunk, Magyarországon vagyunk, jogállamban
vagyunk, ennek helye nincsen. Az elsı az életmentés, majd utána a törvény eldönti, hogy ki
hibázott. A gyermekfelügyeletet mindig biztosítani kell. A törvény alól senki sincs felmentve.
Az egymás mellett élés feltétele a törvények betartása.
A képviselı-testület megbízta a polgármestert és a jegyzıt, hogy beszéljen a Települési
Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetıjével a balesetrıl.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Besesek Béla
jkv. hitelesítı

Rácz Izabella
jkv. hitelesítı

33

