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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2009. június 30-án 15 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Tabajdi Gábor és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Szakál Aurél Thorma János Múzeum igazgatója
Radvánszki Tibor pedagógus
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 6 fı jelen van, Dr. Folberth György alpolgármester, Csertı István, Mucsi László
és Rácz Izabella bejelentette távolmaradását az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Besesek Béla és Timár Zsolt képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı
napirendet tárgyalja meg a testület azzal a kiegészítéssel, hogy egyéb kérdések között több
téma kerül megtárgyalásra. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatról és tájékoztató a két ülés között történt fontosabb
eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés ……/2009.(…..) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
3. Elıterjesztés a Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
4. Elıterjesztés …../2009.(…..) rendeletre a helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(V.31.)
ÖR. számú rendelet módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
5. Elıterjesztés Szank község településszerkezeti tervének módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
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6. Elıterjesztés intézményi alapító okiratok módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
7. Elıterjesztés a közbeszerzési terv módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Beszámoló a 2008/2009-es tanévrıl
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
9. Tájékoztató az általános iskola alsó tagozatán idegen nyelv oktatás bevezetésérıl
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
10. Elıterjesztés kitüntetés adományozására
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
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót az elıterjesztés
szerint.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
64/2009.(VI.30.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank
Községi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
33/2009.(IV.07.)
ÖH.
48/49/53/57/2009.(V.26.) ÖH. 61/2009.(VI.10.) ÖH. számú lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Patkós Zsolt polgármester
- Június 4-én pedagógusnapi köszöntés volt - bár a képviselı-testületbıl nagyon
kevesen tudták jelenlétükkel megtisztelni a pedagógusokat -, nagyon sokan részt
vettek a köszöntın. Rányomja bélyegét a nevelési év zárása kapcsán a gondolkodásra,
hogy a csökkenı gyermeklétszám mellett csökkenı pedagóguslétszámmal kell
számolni, és ez erısen befolyásolja az emberek közhangulatát.
- Június 10-én rendkívüli ülésen a VAKÁCIÓ KHT-val kapcsolatban döntés született. A
határozatot eljuttattuk Zsana Önkormányzatához, ma fognak dönteni az ügyben.
- Június 13-án volt a ballagás az iskolában.
- Június 16-án Kiskunmajsán a jegyzık felülvizsgálták a kistérségi közösségi
közlekedés közbeszerzésre benyújtott ajánlatokat. A Polgármesterek Tanácsa
meghozta a döntést, hogy ki az, aki buszvárókat építhet Szankon. Egy nyertes volt, a
többiek nem feleltek meg a közbeszerzési kiírásban foglaltaknak.
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Június 22-én informális ülés volt, ahol a pályázatok és azokhoz szükséges önrész
kérdését tárgyalta a képviselı-testület. Több olyan kérdés van, amely a nyár folyamán
el kell, hogy dıljön, ezért valószínő, hogy nyáron is lesz ülés.
- Június 27-én szombaton megrendezésre került a Méz- és meggyfesztivál, amely
sikeres rendezvény volt. Megköszönte minden szervezı, közremőködı munkáját és
annak is megköszönte, aki érdeklıdıként kint volt és megnézte a programokat.
- Június 29-én a kistérségi járóbeteg centrum ünnepélyes alapkı letételére került sor. A
fejlesztés képe az útkeresztezıdésben ki van téve. Jövı év tavaszára kell, hogy
elkészüljön az építési beruházás. A jövı évben mőködıképesnek kell lennie.
Besesek Béla képviselı
A HospInvest lesz az üzemeltetı?
Patkós Zsolt polgármester
Nem. Kikötötte az irányító hatóság, hogy csak a járóbeteg szakellátás felépítésére kialakított
non-profit kft. üzemeltetheti a létesítményt. Sem alvállalkozó nem lehet, sem másfajta
feladatellátásban nem mőködhet. Kiskunmajsa be kell, hogy apportálja ezt a több mint 90
millió forintos ingatlan épületet, így a mi tulajdoni hányadunk jelentısen lecsökken, mert 500
e Ft-tal hoztuk létre ezt a non-profit kft-t, ennek a 2 %-a képezett a többi kistelepülés
vonatkozásában tulajdoni hányadot. El fog törpülni a tulajdoni hányadunk, azonban a
fenntartási, mőködtetési költségek vonatkozásában nem kívánnak változtatni, ezt
mindenképpen szeretné elérni, hozni fogja az alapító okirat módosítását a képviselı-testület
elé.
Tisztelettel köszöntötte Szakál Aurélt, a Kiskunhalasi Thorma János Múzeum igazgatóját. Dr.
Forczek Zoltán úrral informális megbeszélés volt Szank község történetének kiadásáról. A
szerkesztıi feladatokkal, a kiadvánnyal kapcsolatban kérte, hogy mondjon néhány gondolatot.
Szakál Aurél igazgató
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévıket. Az Alsó-Kiskunság kevéssé ismert, ezért több kiállítást
és kiadványt is szerkesztett. Erre a térségre vonatkozóan 60 könyvet adott ki. Kecel, Szank,
Balotaszállás kiadvány szerkesztését végezte. Dr. Forczek Zoltán megkereste, hogy készül
Szankról egy új könyv, sokkal bıvebb, mint a régi, örülne, ha szerkesztıként közremőködne.
Forczek úr elvállalta a régészeti résznek is az összefoglalását. 1989-90 körül záródik az az
idıszak, amit egy történész meg tud fogalmazni, de ha Szank erre áldoz, hogy kiad egy ilyen
könyvet, jó volna, ha az utóbbi 20 év is benne lenne, egészen napjainkig, amelyek a közösség
számára legfontosabb dolgok, ebben a munkában részt vesz.
Patkós Zsolt polgármester
Nem vagyunk járatosak a könyvkiadással kapcsolatban. Felmerült a kérdés, hogy milyen
szakembereket kellene igénybe venni, hogy számunkra és a történelem számára is megfelelı
könyv készüljön. Kiderült, hogy kell legalább egy lektor, és egy szerkesztı. A konkrét döntés
elıtt (amelyre egyéb kérdések között kerül sor) kérte a képviselıket, hogy minden kérdést
tegyenek föl.
Besesek Béla képviselı
Elhangzott, hogy 1990-tıl napjainkig terjedı történések krónikája is belekerül a
szerkesztésbe, ezt nagyon jónak tartja. Korábban szó volt róla, hogy a szerkesztı eldönti,
hogy hová kerül a könyvben mondjuk egy kép, szerinte azt a szerzınek kell eldöntenie.
Szakál Aurél igazgató
Szerkesztı mindig csak a szerzıvel együtt dolgozik.
Besesek Béla képviselı
Milyen egyéb szakember kell egy könyv megjelentetéséhez, ki határozza meg a könyv
formáját?
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Szakál Aurél igazgató
A kiadó, amely jelen esetben az önkormányzat. A szerkesztı alternatívákat vázol, pld.
keménytáblás legyen-e a könyv vagy nem, mekkora fényképekkel, a döntés a kiadóé.
Besesek Béla képviselı
Ezen kívül kell tördelı szerkesztı?
Szakál Aurél igazgató
Nem kell. Tördelı nyomdász kell és lektor. A lektorra azért van szükség, hogy ne a
megjelenés után legyen elıször elolvasva a könyv. Ha a lektor nem ért valamit, akkor
valószínőleg az olvasó sem, az író nem köteles a lektor javaslatait figyelembe venni, de
érdeke, hogy érthetı legyen a mő. A szakértı kritikát mond, bírál, ettıl jobb lesz a kiadvány.
Egy könyv kiadásához szükség van szerzıre, lektorra, szerkesztıre, és a kiadó mondja meg,
hogy hány példányban és milyen minıségben jelenjen meg, ehhez jelentıs nyomdaköltség
társul. Tanácsokat is fog adni, hogy lehet olcsóbb ez a könyv. A megbízási díjas szerzıdést
módosítani lehet és a múzeum közbeiktatásával költségeket takaríthat meg a kiadó. Nem csak
kiadás, költség van, hanem egy érték, ami létrejön. Az a cél, hogy minél többen megismerjék
a könyvet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.
Szakál Aurél távozott az ülésrıl.
NAPIREND
2. Elıterjesztés ……/2009.(…..) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Az önkormányzat átvilágítása kapcsán fogalmazódott meg néhány javaslat az önkormányzat
SZMSZ-ének módosítására, amelyet az intézkedési terv is tartalmaz, ennek megfelelıen
készítette el az elıterjesztést.
Besesek Béla képviselı
A 2. §-nál javasolja, hogy „a döntésnél” szó törlésre kerüljön, a jegyzınek szót kell adni
bármilyen jogszabálysértésnél, fölösleges beleírni, hogy a döntésnél.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester a módosítással együtt szavazásra tette fel a
rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
17/2009.(……..) rendelete
Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.)
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §
(1) A R. 16. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) Az elıterjesztések csak az elızetes jogi kontrollt követıen vehetık napirendre.
(2) A R. 16. § (5) bekezdésének elsı mondata helyébe a következı rendelkezés lép:
(5) Rendelet-tervezetet csak polgármester és jegyzı terjeszthet elı.
2. §
A R. 24. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A szavazás elıtt a jegyzınek szót kell adni, ha jogszabálysértést észlel.
3. §
A R. 31. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
A titkos szavazás elrendeléséhez minısített többség szükséges.
4. §
A R. 32. § (3) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
A zárt ülés elrendeléséhez minısített többség szükséges.
5. §
A R. 51. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselı-testület „Szank Községi Polgármesteri Hivatal” elnevezéssel egységes
hivatalt hoz létre az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre
való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
6. §
E rendelet 2009. június 30-án lép hatályba.

NAPIREND
3. Elıterjesztés a Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét szintén az átvilágítási javaslatokat figyelembe véve és az
intézkedési tervben megfogalmazott pontok szerint módosította és kiegészítette, valamint
beépítette a szakfeladatokat is a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ébe, hogy megfeleljen az
alapító okiratban foglalt feladatoknak is.
Besesek Béla képviselı
Az alaptevékenysége 2010. január 1-jétıl címszó alatt az elsı tétel: vadgazdálkodás és
vadászati szolgáltatás, volt eddig is, vagy ez új? Ezzel kapcsolatban lesz valami teendınk,
mert eddig ilyesmivel az önkormányzat nem foglalkozott?
Mit jelent 841403-as jelzıszámnál város-, községgazdálkodásnál az m.n.s. szolgáltatások?
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Két sorral lejjebb a gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása nem azt jelenti, hogy
egészségügyi alapellátás?
A 3. oldalon temetési segély nincs, ezt most kötelezı visszahozni?
Vincze Jánosné jegyzı
Az alaptevékenységeknél jogszabályi változás miatt vannak ilyen megnevezések, Nagy Klára
készítette ezeket a besorolásokat. A vadgazdálkodás eddig valóban nem volt, a mezııri
szolgálatot ide kell besorolni, ezért került bele. A város, községgazdálkodás volt eddig is.
Nagy Klára fıtanácsos
Az m.n.s. szolgáltatások a máshová nem sorolható szolgáltatásokat jelenti, a gyógyítómegelızı ellátás a védınıi szolgálat finanszírozása. A temetési segély azért van benne, mert
az átmeneti segély határozatokban mindenütt szerepel az indoklás részben, hogy temetési
segélyrıl van szó, ezért a szakfeladatot meg kell kérni, hogy a törzskönyvi bejegyzéshez ne
kelljen a késıbbiekben csak ezért alapító okiratot módosítani.
Patkós Zsolt polgármester
Ezek a TEOR-ok azért szükségesek, hogy a normatíva igénylés és elszámolás kapcsán ne
legyenek problémák.
Nagy Klára fıtanácsos
A könyvelés szempontjából fontos a részletes felsorolás, hogy a felmerült költségek minél
jobban elkülöníthetıek legyenek.

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

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

65/2009.(VI.30.) ÖH.
Szank Községi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosításáról, a korábbi módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 13/A. § alapján – Szank Községi Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát módosítja, és a korábbi módosításokkal
egységes szerkezetben 2009. július 1. napi hatállyal az elıterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Vincze Jánosné – jegyzı
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Szank Községi Polgármesteri Hivatal
SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 38. § (1)
bekezdése alapján egységes hivatalt hoz létre – Szank Községi Polgármesteri Hivatal
elnevezéssel – az önkormányzat mőködésével, a közigazgatási ügyek döntésre való
elıkészítésével és végrehajtásával, szociális alapellátással és az egészségügyi ellátással
kapcsolatos feladatok ellátására - és annak szervezeti- és mőködési szabályzatát a
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
1. A képviselı-testület mőködésével kapcsolatos feladatokat, a közigazgatási feladatokat, a
szociális alapellátással, az egészségügyi ellátással és a mezei ırszolgálattal kapcsolatos
feladatokat Szank Község Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) látja el.
2. A hivatal megnevezése és címe:
Szank Községi Polgármesteri Hivatal
6131 Szank Béke u. 33.
3. A hivatal önálló jogi személy. A hivatalt a polgármester irányítja, a jegyzı vezeti és
képviseli.
4. A hivatal alapító okiratának száma: 48/2009.(V.26.) ÖH
kelte: 2009. május 26.
Alapítás éve: 1990.
számlaszáma: 51700021-10008858
5. 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
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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
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
Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás
360000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
382101
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
522110
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
811000
Építményüzemeltetés
812100
Általános épülettakarítás
813000
Zöldterület kezelés
841112
Önkormányzati jogalkotás
841114
Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115
Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117
Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841127
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841226
Vízügy területi igazgatása és szabályozása
841402
Közvilágítás
841403
Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
841901
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
843044
Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása
851011
Óvodai nevelés ellátás
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
855911
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
882111
Rendszeres szociális segély
882112
Idıskorúak járadéka
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115
Ápolási díj alanyi jogon
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882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889921
889922
889928
890121
890441
890442
890443
910123
910502
931102

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
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

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
Kiegészítı tevékenysége: (2010. január 1-jétıl)
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
6. A hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.
7. A feladatok forrásai:
7.1. mőködési bevételek
7.2. támogatások
7.3. felhalmozási és tıkejellegő bevételek
7.4. támogatásértékő bevételek
7.5. véglegesen átvett pénzeszközök
7.6. támogatási kölcsönök visszatérülése
7.7. hitelek
7.8. pénzforgalom nélküli bevétlek
8. Feladatmutatók megnevezése és köre:
8.1. Közterületek, zöldterületek gondozása
8.2. Köztisztaság és hulladékkezelés
8.3. Közvilágítás
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8.4. Szennyvíz elvezetés és kezelés
8.5. Vízkárelhárítás, vízkezelés
8.6. Községgazdálkodás
8.7. Helyi utak és hidak kezelése
8.8. Ingatlanok hasznosítása
8.9. Önkormányzati igazgatás
8.10. Sportlétesítmények mőködési és fenntartási kiadásai
8.11. Választások kiadásai
8.12. Védınıi szolgálat
8.13. Házi segítségnyújtás
8.14. Szociális étkeztetés
8.15. Családsegítés – tanyagondnoki szolgálat
8.16. Iskolaegészségügyi ellátás
8.17. Háziorvosi szolgálat
8.18. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
8.19. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
8.20. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
8.21. Munkanélküli ellátások
8.22. Eseti pénzbeli szociális ellátások
8.23. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
8.24. Intézményi közétkeztetés (óvodai, iskolai, munkahelyi vendéglátás)
8.25. Oktatás (óvodai nevelés, általános iskolai oktatás)
8.26. Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek (Napköziotthoni és tanulószobai
foglalkozás)
8.27. Közösségi-mővelıdési tevékenység (mővelıdési központok, házak
tevékenysége)
8.28. Könyvtári tevékenység (közmővelıdési könyvtári tevékenység)
9. Költségvetési szerv szervezeti felépítése és mőködési rendszere:
9.1 A hivatal engedélyezett létszáma (jegyzıvel együtt): 14,5 fı
9.2 A hivatal belsı szervezeti tagozódása:
1 fı
jegyzı
pénzügyi csoport
7,5 fı
igazgatási csoport
3 fı
titkárság
2 fı
fizikai alkalmazottak 1 fı
9.3 A hivatal munkarendje:
A munkaidı hétfı 7, 30 órától 16 óráig
kedd 7,30 órától 16 óráig
szerda 7,30 órától 17 óráig
csütörtök 7,30 órától 16 óráig
pénteken 7,30-tól 12 óráig tart.
A munkaidıt hétfıtıl péntekig 12-12,30 óráig szakítja meg az ebédidı.
10.1. A hivatal gazdasági szervezetének felépítése:
A pénzügyi csoport létszáma: 7,5 fı, amelybıl
1 fı adóügyi igazgatási, pénztárosi, bizonylatkezelési feladatokat,
5,5 fı létszámgazdálkodási, könyvelési, vagyongazdálkodási, számlázási stb.
1 fı költségvetési tervezési, beszámolási, bevallási feladatokat lát el.
A részletes feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák.
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10.2. A hivatal gazdasági szervezetének feladata:
A hivatalnál a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre,
munkaköre:
a tervezéssel, az elıirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elıirányzat-módosítással,
az üzemeltetéssel, fenntartással, mőködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával,
hasznosításával, a munkaerı-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a
beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos
összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedı feladatok ellátása, amely - a FEUVE kivételével
- részben történhet vásárolt, a felügyeleti szerv által engedélyezett szolgáltatással, a felelısség
átruházása nélkül.
11. A hivatal képviseletében a jegyzı jár el.
12. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elıírások,
feltételek:
A költségvetési elıirányzatok kialakítását a jegyzı látja el.
A hivatalban a bérgazdálkodási jogkört a jegyzı gyakorolja.
Az intézmény költségvetési ellenırzését a jegyzı a belsı ellenır útján gyakorolja.
13. A hivatal feladatai:
A hivatal alapvetı feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. , a
feladatokról és hatáskörökrıl szóló 1991. évi XX. törvény és más feladatokat megállapító
jogszabályok határozzák meg. Ennek megfelelıen a hivatal ellátja:
13.1. a polgármester és a jegyzı által meghatározott,
13.2. a képviselı-testület és a bizottságok mőködésének elıkészítésével, döntéseinek
végrehajtásával összefüggı feladatokat.
A hivatal által ellátott feladatok részletezését, valamint a hivatal mőködésének
részletes szabályait e szervezeti és mőködési szabályzat függelékét képezı
ÜGYREND tartalmazza.
14. Az Általános Mővelıdési Központ költségvetési kiadási keretének, létszámkeretének
és egyes bevételeinek tervezését a Polgármesteri Hivatal látja el.
15. A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri
Hivatal feladatait az errıl szóló megállapodás szerint látja el.
NAPIREND
4. Elıterjesztés …../2009.(…..) rendeletre a helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(V.31.)
ÖR. számú rendelet módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A helyi építési szabályokról szóló 2000-es rendeletet módosítani kell azokkal a szabályokkal,
amelyek a településszerkezeti terv módosítása kapcsán szükségesek. Nemcsak módosítások,
hanem kiegészítések is történtek, korrigálásra kerültek olyan szövegrészek, amelyek eddig
hibásan szerepeltek a rendeletben.
Patkós Zsolt polgármester
Ezt már a Képviselı-testület és a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság több
alkalommal tárgyalta, véleményezte.
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Tabajdi Gábor TMB tag
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag
elfogadásra javasolta.
Besesek Béla képviselı
A hulladékgazdálkodási fejezetre rákérdezett bizottsági ülésen és választ kapott, hogy jövıre
esedékes lesz az egész rendelet módosítása és akkor fog megtörténni ennek is az átvezetése.
Az egyebek napirendi pontban a hulladékgazdálkodással kapcsolatban lesz még kérdése.
Több kérdés, hozzászólás nem volt polgármester szavazásra tette fel a rendeletet-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
18/2009.(……) rendelete
a helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(V.31.) ÖR. számú rendelet módosításáról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján a
14/2000.(V.31.) ÖR. számú rendeletét (továbbiakban: R) a következı szerint módosítja:
1. §
A R 2. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik
az építési telek, az út tulajdonosát azonnali bontásra, telekalakításra, kisajátításra, a
szabályozással érintett telkeken azonban telekalakítási (meglévı kubatúrán belüli építési
munka kivételével) építési engedély nem adható ki, csak a tervezett szabályozás
figyelembevételével.
2. §
A R 18. § felsorolása a következı 5. ponttal egészül ki:
5. Termálfürdı (TEK jelő)
3. §
(1) A R a következı címmel egészül ki:
Termálfürdı
(2) A R a következı 22/A §-sal egészül ki:
22/A § (1) (TEK) jellel a termálfürdı lehatárolt, ahol az alapfunkcióhoz kapcsolódó
létesítmények helyezhetık el.
(2) Az építésügyi elıírások:
a) telek: min. 900 m2
b) beépítés módja: szabadonálló min. 5 m-es elıkerttel, min. a
homlokzatmagasságnak megfelelı elı-, oldal-, és hátsókerttel
c) beépítettség: max. 10 %
d) építménymagasság: max. 7,5 m, ami technológiai szükségszerőségbıl
változhat.
e) zöldfelület: min. 40 %
f) környezetterhelési határértékként az üdülıterületre vonatkozó hatályos
rendelet szerintiek tartandók be.
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4. §
A R 23. § (1) bekezdésének felsorolása a következı f) ponttal egészül ki:
f) Különleges beépítésre nem szánt terület
5. §
A R 24. § (7) bekezdés b) pontjának felsorolása a következı bekezdéssel egészül ki:
-Vörösmarty Mihály utca
6. §
A R 26. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
(4) EV jelő védelmi erdıövezetben a természetvédelmi kezelést és fenntartást szolgáló
kivételével építmény nem helyezhetı el.
7. §
(1) A R 27. § (3) bekezdésének felsorolásában az „M3 jelő üdülıtanyás övezet” szövegrész
helyébe „M3 jelő általános övezet” szövegrész lép.
(2) A R 27. § (5) bekezdésének c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
c) M3 jelő általános övezetre a mezıgazdasági területre vonatkozó általános elıírások
vonatkoznak.
(3) A R 27. § (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
d) M4 jelő övezetben
da) elhelyezhetı: a terület fenntartását szolgáló legeltetı állattartó építmények és azok
kiszolgáló szociális helyiségei
db) Építmény szélessége: max. 8 m,
tetıidom: nyeregtetı,
tetıhajlásszög: 40-45 fok
dc) Építménymagasság: max. 4,5 m
dd) Tetıhéjazat anyaga: nád, cserép
8. §
(1) A R a következı címmel egészül ki:
Különleges beépítésre nem szánt terület
(2) A R a következı 27/A §-sal egészül ki:
27/A § (1) ÖK jelő összetett funkciójú szabadidıs területen:
a) szabadidıs tevékenységi célú építmények helyezhetık el.
b) a szabadidıs tevékenységet is szolgáló vízgyőjtı kialakítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elhelyezésének elıírásai:
a) beépítettség: max. 2 %
b) építménymagasság: max. 4,5 m
c) beépítési mód: szabadonálló

9. §
(1) A R 30. § (1) bekezdése a következı h-i) pontokkal egészül ki:
h) óvoda (Béke u. 30 hrsz.)
i) baptista imaház (Rákóczi u. 542 hrsz.)
(2) A R 30. § (3) bekezdés d) pontja a következı rendelkezéssel egészül ki:
- óvoda (Béke u. 30 hrsz.)
- baptista imaház (Rákóczi u. 542 hrsz.)
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10. §
(1) A R a következı címmel egészül ki:
Régészeti értékek védelme
(2) A R a következı 30/A-sal egészül ki:
30/A. § (1) A következı régészeti lelıhelyeken belül építési munka csak a kulturális
örökségvédelmi szakhatósági közremőködéssel végezhetı:
a) Banó dőlı (hrsz: 066/1)
b) Banó dőlı II. (hrsz: 065/22)
c) Kisasszonydőlı, Tímár tanya (hrsz: 056/8)
d) Szanktól DNY-ra (Sz-4) (hrsz: 01133/39)
e) Dongéri fıcsatorna, Haladás Tsz. (hrsz: 020/375)
f) Kápolnahely (hrsz: 020/23, 020/24, 020/25)
g) Horgásztó (hrsz: 026/5)
h) Banó halom (hrsz: 066/1)
i) Kıkút, Csatornapart (hrsz: 027/41-55)
j) Belterület ÉK-i széle (hrsz: 027/57)
11. §
A R 33. § (1) bekezdése a következı k) ponttal egészül ki:
k) tanya: külterületi lakóházhoz tartozó telek „kivett” udvar nyilvántartású része.
12. §
(1) R 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) R 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
13. §
(1) E rendelet 2009. június 30-án lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben a
folyamatban lévı kérelem kedvezıbb elbírálását teszi lehetıvé.
(3) E rendelet kihirdetésével egyidejőleg hatályát veszti:
a) A R 7. § (2)-(3) bekezdése
b) A R 10. § (3) bekezdés g) pontja
c) A R 13. §
ca) (1) bekezdés g) pontja
cb) (2) bekezdés h) pontja
cc) (3) bekezdés f) pontja
cd) (4) bekezdés h) pontja
d) A R 14. § (4) bekezdés a) ah) és b) bg) pontjai
e) A R 16. § (2) bekezdés c) ch) és d) di) pontjai
f) A R 22. §-a
g) A R 1-2. melléklete
NAPIREND
5. Elıterjesztés Szank község településszerkezeti tervének módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A településszerkezeti terv módosítása elkészült, amely tartalmazza az érintett területek
kirészletezését, szöveges leírását, a TMB által megfogalmazott és kért módosítások
átvezetésre kerültek. A településszerkezeti tervet határozattal lehet módosítani. Ezt
tartalmazza az elıterjesztés.
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Patkós Zsolt polgármester
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést.
Tabajdi Gábor TMB tag
A TMB tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
66/2009.(VI.30.) ÖH.
Településszerkezeti terv módosítása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja:
1.) Szank község településszerkezeti tervének módosítását
2.) Az 1) pontban foglaltak átvezetését tartalmazó T-1 és T-2 jelő településszerkezeti
terveket.
Határidı: azonnal
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı
NAPIREND
6. Elıterjesztés intézményi alapító okiratok módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A képviselı-testület az elmúlt ülésén fogadta el az intézmények alapító okiratait, amelyeket
határidıben benyújtottunk a törzskönyvi nyilvántartáshoz és a Magyar Államkincstártól olyan
jelzés érkezett vissza, hogy az alapító okiratoknak még tartalmazni kell egy-egy szakágazat
számot. Mindkét alapító okiratba a 11. pontba került bele az alaptevékenységi szakágazat
szám. Ez az egy módosítás került bele a Polgármesteri Hivatal alapító okiratába és az
Általános Mővelıdési Központ alapító okiratába is.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
67/2009.(VI.30.) ÖH.
Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról szóló
2008. évi CV. törvény alapján a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítja, és az 1. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.
Határidı: azonnal
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı
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1. számú melléklet
(67/2009.(VI.30.) 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:
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
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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
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

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
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882113
882114
882115
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889921
889922
889928
890121
890441
890442
890443
910123
910502
931102

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
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.
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11. Típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közhatalmi
Feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó
költségvetési szerv
Alaptevékenységi szakágazat: 841105
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.
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

Polgármester szavazásra tette fel az ÁMK alapító okiratát.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
68/2009.(VI.30.) ÖH.
ÁMK alapító okiratáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról szóló
2008. évi CV. törvény alapján az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratát módosítja,
és az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Határidı: azonnal
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı
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1. számú melléklet
(68/2009.(VI.30.) 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
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:
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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
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
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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.
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)
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
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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
Alaptevékenységi szakágazat: 852010
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.

2.sz. melléklet
(68/2009.(VI.30.) 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
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Mővelıdési Központ igazgatója a költségvetés kiemelt elıirányzatait önállóan nem
módosíthatja, a kiemelt elıirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthat végre. Ha a
költségvetési évben a kiemelt elıirányzatok közötti vagy kiemelt elıirányzaton belüli
átcsoportosítás válik szükségessé, az Általános Mővelıdési Központ igazgatója köteles azt a
polgármesternek bejelenteni.
Elıirányzat-módosítás: Az Általános mővelıdési Központ elıirányzatainak változtatását a
polgármester kezdeményezi az igazgató egyetértésével a képviselı-testületnél. Az elıirányzat
módosítás a polgármesteri hivatal költségvetési rendelet módosításába beépülve kerül a
Képviselı-testület elé, elıterjesztésre.
Üzemeltetés, fenntartás, mőködtetés, karbantartási feladatok koordinálását az Általános
Mővelıdési Központ igazgatója látja el. A karbantartási munkák, üzemeltetés, fenntartás
mőködtetés felmerülı kiadásairól az intézményvezetı az éves költségvetésben jóváhagyott
kiadásai elıirányzatok összegéig rendelkezhet.
Beruházás, felújítás, vagyon használat, hasznosítás: A beruházások célját a Képviselıtestület határozza meg. A megvalósításhoz szükséges bevételi és kiadási elıirányzat az
önkormányzat éves költségvetési rendeletében szerepel feladatonként.
Az önkormányzat képviselı-testülete határozza meg évente a felújításokat. A költségvetési
rendelet felújítási célonként tartalmazza a költségvetési évben tervezett felújítások
elıirányzatát. A beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos feladatokat a polgármesteri
hivatal végzi. A vagyon használata során az Általános Mővelıdési Központ igazgatójának
biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló vagyon hatékonyan, célirányosan, a lehetıségekhez
képest a legjobb minıségben szolgálja a közszolgáltatások ellátását. Az önkormányzat a
vagyonrendeletében szabályozza a hasznosítás, értékesítés feltételeit, szabályait. A vagyon
használattal, hasznosítással kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.
Munkaerı-gazdálkodás: Az Általános Mővelıdési Központ éves létszám elıirányzata az
önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. A létszám-elıirányzat
magában foglalja a személyi juttatások elıirányzatából foglalkoztatható és a feladatok
ellátásához a felügyeleti szerv által, illetve jogszabályok alapján a költségvetés tervezésekor
meghatározott létszámkeretet. A munkaerı-gazdálkodással kapcsolatos adminisztratív
feladatokat a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja látja el az igazgató egyetértésével.
Az Általános Mővelıdési Központ dolgozóinak személyi anyagai a polgármesteri hivatalban
találhatók, a másolatokat az ÁMK igazgatója ırzi. A munkaügyi iratok elkészítését a
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.
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Pénzellátás: Az intézmény finanszírozására külön pénzforgalmi bankszámla szolgál. A
bankszámla felett a polgármester, a jegyzı és a jegyzı által megbízott gazdálkodásért felelıs
köztisztviselı rendelkezhet. A polgármesteri hivatal finanszírozási terv szerint teljesít
átutalást az Általános Mővelıdési Központ pénzforgalmi bankszámlájára. Az intézmény
részére érkezı átutalásos kifizetési számlákat az igazgató vagy az általa megbízott dolgozó
átadja a számla kézhezvételétıl számított 2 munkanapon belül a polgármesteri hivatal
gazdálkodásért felelıs köztisztviselıje részére, aki gondoskodik a számla határidıben való
kiegyenlítésérıl.
Kötelezettségvállalás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult, az éves
költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása
esetén a polgármester jogosult kötelezettségvállalásra, az Általános Mővelıdési Központra
vonatkozóan.
Utalványozás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult, a költségvetésben
jóváhagyott elıirányzatok összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása esetén a
polgármester jogosult utalványozásra, az Általános Mővelıdési Központra vonatkozóan.
Szakmai teljesítésigazolás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult,
akadályoztatása esetén a polgármester jogosult a szakmai teljesítés igazolására az intézmény
tekintetében.
Ellenjegyzés: a jegyzı feladata, akadályoztatása esetén a polgármesteri hivatal Ügyrendben
megbízott köztisztviselıje az ellenjegyzésre jogosult.
Érvényesítés: a polgármesteri hivatal- Ügyrendben megbízott – gazdálkodásért felelıs
köztisztviselıje végzi. Akadályoztatása esetén a polgármesteri hivatal megfelelı képesítéssel
rendelkezı köztisztviselıje végzi.
Könyvvezetés: a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi. Az Általános
Mővelıdési Központ számviteli rendje, részét képezi a polgármesteri hivatal számviteli
rendjének.
Analitikus nyilvántartás: Az étkeztetéssel kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetését a
polgármesteri hivatal végzi. A közoktatási alap és kiegészítı normatív támogatások igénylését
alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetése az intézményben történik. Az igazgató vagy
az általa megbízott dolgozók szükség szerint és teljes körően nyújtanak információt a
Polgármesteri Hivatal részére az analitikus nyilvántartások adatairól. Az állami támogatások
és normatívák elıirányzat lemondását és pótigénylését alátámasztó analitikus
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
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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.

NAPIREND
7. Elıterjesztés a közbeszerzési terv módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A közbeszerzési terv módosítására azért van szükség, mert a Vörösmarty utca pályázat
kapcsán a támogatási szerzıdés megkötése elıtt kötelezı a közbeszerzési tervet módosítani és
abban feltüntetni a Vörösmarty és Bem utcák szilárd burkolatának kiépítését.
Besesek Béla képviselı
A közbeszerzés fajtája itt ugyanaz, mint az elızı beruházásnál volt?
Vincze Jánosné jegyzı
Április 1-jétıl a közbeszerzési törvény és az eljárási szabályok módosultak, ez is egyszerő
eljárás, de viszont közzétételes. Nem olyan, mint a játszótér.
Patkós Zsolt polgármester
Közbeszerzési értesítıben meg kell jelentetni, minimum kettı érvényes közbeszerzési
ajánlattevınek kell szerepelni, nem lehet egy érvényes ajánlattevıvel szerzıdést kötni. Sokkal
inkább hosszabb idıt vesz igénybe ez a rendszer.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a közbeszerzési tervet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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69/2009.(VI.30.) ÖH.
Közbeszerzési terv módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat 2009. évre
vonatkozó közbeszerzési tervének módosítását az elıterjesztés szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI
KÖZBESZERZÉSI TERVE

Tervezett beruházás
Játszó
és
pihenıpark
létesítése a Pongrátz Gergely
téren

Vörösmarty Mihály utca és
Bem utca szilárd burkolatú út
kiépítése

Közbeszerzés
megkezdésének
tervezett idıpontja

2009. március 30.

2009. augusztus

Közbeszerzés fajtája
Kbt. 299. § (1) bek. b) pontja
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélküli
egyszerősített közbeszerzési
eljárás
Egyszerő közzétételes
közbeszerzési eljárás

NAPIREND
8. Beszámoló a 2008/2009-es tanévrıl
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Megkérdezte Szabóné Szatmári Katalint, az ÁMK igazgatóját, hogy kívánja-e szóban
kiegészíteni az írásban kiküldött beszámolót.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni, a beszámolóban minden pontra kitért, az Oktatási,
Mővelıdési és Sport Bizottság ülésén elhangzott kérdésekre válaszolt.
Varga Ferencné OMSB elnök
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tárgyalta a beszámolót és egyhangúlag
elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek.
Besesek Béla képviselı
Milyen hangszer oktatása folyik az iskolában kihelyezetten? Eszközbeszerzés során a
megrendelt eszközök folyamatosan érkeznek, milyen eszközökkel gazdagodott az iskola? A 6.
évfolyamon is bevezetésre kerül a nem szakrendszerő oktatás, ez mit jelent?
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Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A zeneiskola kihelyezett tagozatában néptánc oktatás folyik és az alsó tagozaton, kezdı
évfolyamokon furulya, zongora, kürt és szolfézs oktatás. Az oktatók kijárnak Szankra hetente
két alkalommal.
A beszerzett eszközök hiánytalanul megérkeztek, ilyen például a fizika és kémia
tantárgyakhoz szükséges felszerelések, térképek, új táblák, a sajátos nevelési igényő tanulók
fejlesztéséhez eszközök, az óvodába új fektetı ágyak, bábparaván, konyhaszekrény
felszereléssel stb.
A nem szakrendszerő oktatás felmenı rendszerben valósul meg, ez volt az elsı év az 5.
évfolyamon. A következı tanévben az 5. és 6. évfolyamon is meg fog valósulni. Azt jelenti,
hogy be kell illeszteni plusz órákat képességfejlesztés, felzárkóztatás céljából, amely
óraszámon belüli módosítással valósul meg, elsısorban matematika, idegen nyelv, magyar és
számítástechnika tantárgyakból. Ez kötelezı elıírás.
Varga Ferencné képviselı
Örül annak, hogy az idegen nyelv oktatása az 1-3. évfolyamon szakköri formában
megvalósul. Jó lenne, ha majd elkezdıdne olyan formában is, hogy az önkormányzat
biztosítana rá keretet.
Patkós Zsolt polgármester
Vannak a jelenlegi intézményi óraszerkezetben is olyan lehetıségek, amelyekbıl mindez
megvalósítható, ha a nevelıtestület ügy dönt, hogy a többletórák egy részét idegen nyelv
oktatására fordítja. Pozitívnak tartja, hogy az idegen nyelvhez szoktatás az óvoda után nem
szakad meg, és elindul már elsı osztályban a szülık kérésére.
A közmővelıdés, közgyőjtemény kapcsán szeretné azt kérni, hogy Szank ne maradjon
könyvtár nélkül egy hónapra. Ha lehetséges, igazgató asszony úgy ütemezze a nyári
szabadságolást, hogy aki hozzá akar férni könyvekhez, annak legyen lehetısége, ne kelljen
elmenni a településrıl.
Az anyag ÁMK igazgató által készített, de inkább iskolaigazgatói szemlélető. Nagyon sok
minden történt az óvodában, ami nem nagyon jelenik meg a beszámolóban. Kérte, hogy a
következı évben sokkal bıvebb legyen az óvodára vonatkozó rész is.
Nagyon fontosak a beszámoló után, az utolsó oldalakon megfogalmazott összegzı
vélemények, értékelések. A következı év munkatervének megfogalmazásakor ezekre a
véleményekre figyelemmel kell lenni.
Hiányolta az anyagból az önkormányzat által kért, elvárt, kiemelt oktatásról szóló beszámolót,
amelyre többletórákat biztosított. Az idegen nyelvoktatás, teke, fejlesztés, felzárkóztatás
tekintetében hiányoznak a számszerősíthetı eredmények. Látnia kell a képviselı-testületnek,
hogy van-e értelme ezeket preferáltan támogatni. Szó volt korábban arról, hogy a sajátos
nevelési igényő gyermekek száma csökkent. Az idegen nyelv oktatása kulcskérdés a szülık
tekintetében, és az iskolából elmenı diákok esetében is.
Az Oktatási Bizottság ülésén felmerült, hogy valami új arculat jó volna, ha megjelenne itt az
intézményben. A bevezetendı iskolaotthonos oktatás, mennyire fogja sikerre vinni az
intézményt, lát-e igazgató asszony más területet, például a környezeti nevelés, alapfokú
mővészeti iskola, képzımővészeti oktatás, mint új dolog bevezetése, amely sikeresebbé teszi
az iskolát?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A beszámoló legvégén van a jövıkép, intézkedési terv. Az iskolaotthonos oktatás a jövı
évben derül ki, hogy mennyire lesz eredményes, reméli, hogy jobb lesz. Ezzel kapcsolatban a
tájékoztatás a szülık, pedagógusok részére teljes körően megtörtént. Jászszentlászlón régóta
folyik az iskolaotthonos rendszerő oktatás, tılük kért segítséget, és az érintett négy
pedagógussal az induláshoz további segítséget fog kapni. Az elsı osztályosok esetében az
óvodából az iskolába történı átmenetet is megkönnyíti ez a módszer.
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Minden, ami pluszt nyújt a gyerekeknek, szülıknek, azt meg kell valósítani. Nyitott volt az
intézmény arra, hogy a zeneiskola kihelyezett tagozatot indítson Szankon, ugyanígy támogatja
azt is, hogy mővészeti tagozat is megvalósulhasson.
Pályázatot nyertünk a kompetencia alapú oktatásra, ezért új dolgokat kell megvalósítani, új
tankönyvek lesznek, amely ehhez szükséges, és továbbképzések.
Az óvodával kapcsolatos beszámolóját részletesebben leírta, mint tavaly. Az óvodában
színvonalas, jó munka folyik.
A közmővelıdésben nyáron bevett szokás városokban is, hogy bezárnak egy idıre, ıket
igénylik a községi rendezvények is, és most a két községi rendezvény között szerettek volna
szabadságra menni. Nem tudja, hogyan lehet megoldani, hogy bizonyos idıszakban nyitva
legyen a könyvtár.
Patkós Zsolt polgármester
Nem csak nyáron lehet a könyvtáros szabadságát kiadni, nem kötıdik a munkájuk annyira a
nyári szünethez.
Az óvodai beszámolóból sokkal többet kellene beemelni, ezek a dolgok maradnak meg írott
formában, szükséges ezeket az értékeket rögzíteni.
Varga Ferencné képviselı
Radvánszki Tibor, aki rajztanár a szanki iskolában legalább 25 éve, megkereste azzal, hogy a
Kiskunhalasi Mővészeti Iskola kihelyezett tagozatot indítana Szankon már a 2009/2010-es
tanévben. Az Oktatási Bizottság támogatta az ötletet és javasolta a képviselı-testületnek, hogy
jóváhagyását biztosítsa, plusz pénzbe nem kerül. A tehetséggondozás tekintetében kihelyezett
tagozata mőködik nálunk a zeneiskolának, és a mővészeti tagozat is jó lenne. Ez olyan
lehetıség, amelyben azok a gyerekek is sikeresek lehetnek, akiknek egyébként a tanulás nem
fog sikert hozni, viszont jó képességük van a képzımővészet, festészet vagy egyéb mővészet
területén. Most 4 órában indulna, ez jövıre emelkedhet, ehhez a személyi feltételek
biztosítása az igazgató feladata.
Besesek Béla képviselı
Támogatja a mővészeti tagozat indítását, örül minden plusznak, pénzbe nem kerül az
önkormányzatnak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a 2008/2009. évi
tanévrıl szóló beszámolót.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
70/2009.(VI.30.) ÖH.
2008/2009-es tanévrıl szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Község Önkormányzat
Közoktatási Intézkedési Tervének 4. feladatában meghatározottak alapján az Általános
Mővelıdési Központ Igazgatójának 2008/2009-es tanévrıl szóló beszámolóját az elıterjesztés
szerint elfogadja.

Polgármester szavazásra tette fel a mővészeti tagozat indítását a 2009/2010-es tanévtıl.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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71/2009.(VI.30.) ÖH.
Mővészeti iskola kihelyezett
tagozatának indításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy a 2009/2010-es tanévtıl
kezdıdıen a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskunhalasi Zene- és Mővészeti Iskolája
kihelyezett tagozatot indítson Szankon. A képzés megvalósításához a Gy. Szabó Béla
Általános Iskolában térítésmentesen tantermet biztosít.
Felkéri az ÁMK igazgatóját, hogy az oktatáshoz a személyi feltételeket biztosítsa.
Határidı: 2009. augusztus 25.
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Radvánszki Tibor pedagógus
Megköszönte a lehetıséget.
Radvánszki Tibor távozott az ülésrıl.
NAPIREND
9. Tájékoztató az általános iskola alsó tagozatán idegen nyelvoktatás bevezetésérıl
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte igazgató asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet a nevelıtestületi döntésrıl.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Az óratervi óraszámokba most nem nyúlt bele a nevelıtestület, mert csak úgy mőködik, ha a
plusz idegen nyelvi órát be kell iktatni, akkor valahonnan valamit el kell venni. Angol és
német nyelvet is felkínálja az iskola szakkör formában. Október 1-jétıl létszámtól, a szülıi
igényektıl függıen több csoport is indulhat.
Patkós Zsolt polgármester
Jó lett volna tantárgyi órakeretbe illeszteni, de majd meglátjuk a következı évben.
Varga Ferencné képviselı
Szabadidejükben fogják a pedagógusok végezni az oktatást?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Igen. Több ilyen is van, nem csak ez, felajánlott órák vannak.
Varga Ferencné képviselı
Az orosz nyelvoktatást is meg lehet hirdetni hasonló, szakköri formában, mert korábban
felmerült ez a kérdés is.
Besesek Béla képviselı
Fenntartásokkal el tudja fogadni a nyelvoktatás indulását, mert a 30 perc olyan kevés, hogy
mire hozzáfognak valamihez, már le is telik. A szakköri jellegő foglalkozás után mi a
következı lépés, hogy illeszthetı ez tanrendbe, ha egy osztályból 12 gyerek jár három éven
keresztül, 4. osztálytól kötelezı az idegen nyelv, hogyan illeszkedik a többi gyerek ehhez,
akik nem járnak szakkörre?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A pedagógusnak meg kell oldani a differenciált oktatást. Aki már többet tud, azokkal külön
csoportban foglalkoznak. Nem csak idegen nyelvórán van ilyen. Vannak olyan gyenge
tanulók, akik nem képesek csak az alapokat elsajátítani.
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Patkós Zsolt polgármester
Akkor van ennek igazán értelme, ha 2. osztálytól kezdve az idegen nyelvoktatás óratervi
keretben megvalósulna. Majd megnézzük a következı tanévben, hogy mit tudunk még tenni.
Régi bevált gyakorlatokat próbálunk továbbvinni, az újakat a pedagógusok gondolkozásába
nehéz bevinni. A korrepetálásra fordítandó órákat lehetne erre fordítani. Belátja, hogy a
differenciált oktatás nehezebb, de szükséges.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Bevezetınek, próbaképpen játékos jelleggel a 2 szaktanár mondta, hogy 30 perc legyen az
idegen nyelvoktatás, a következı tanévben módosíthatunk rajta.
Sok új dolog lesz a következı idıben, az iskolában a kompetencia alapú oktatásra nyert
pályázat miatt is, például az iskolaotthon, 7 embernek 120 órás képzésre kell járni tanítási
idıben, az ı helyettesítésüket is meg kell oldani és sok más problémát is. Próba elé állítják a
feladatok a pedagógusokat, ha sikerül mindent tisztességes alapon végigvinni, akkor boldogok
lehetünk.
Patkós Zsolt polgármester
Köszönjük a tájékoztatást és a felajánlásokat. Az idegen nyelv bevezetése, a következı tanév
indítása, pici arculatbıvítés kapcsán még sokat fogunk beszélni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.
Szünet.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta a következı két napirendi pont cseréjét, mivel a kitüntetés adományozásáról szóló
napirendet zárt ülésen kell tárgyalni.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontok
cseréjével.

NAPIREND
10. Egyéb kérdések
10/A. Elıterjesztés Szank község története c. könyv szerkesztésérıl
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt testületi ülésen már tárgyalta a képviselı-testület a szerkesztı megbízását és a
vállalkozói szerzıdés tervezetét, amely arról szól, hogy a 2009. évi költségvetésben a
képviselı-testület biztosít 60 e Ft + ÁFA összegő elıleget az általános tartalék terhére, és
megbízza a Jel-Mőhely Bt-t, hogy a szerkesztıi feladatokat lássa el. Akkor a képviselıtestület elhalasztotta döntést. Informális ülésen meghallgatta a képviselı-testület Dr. Forczek
Zoltán urat, a könyv íróját, illetve a két ülés közti eseményeknél Szakál Aurélt, akitıl
közvetlenül is kaptak információkat. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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72/2009.(VI.30.) ÖH.
Szank község története c. könyv szerkesztésérıl
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank község története c. könyv
kiadásához szerkesztıi feladatok elvégzésére megbízza a Jel-Mőhely Bt-t (6400
Kiskunhalas, Zsigray u. 10.).
2. A képviselı-testület a 2009. évi költségvetésben biztosítja a 60.000,-Ft+ÁFA elıleget az
általános tartalék terhére.
3. A vállalkozási szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

10/B. Elıterjesztés mezei ırszolgálat megalakításáról
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztésre.
Vincze Jánosné jegyzı
A képviselı-testület a 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotásakor döntött egy
mezıır alkalmazásáról 2009. május 1-jétıl. A költségvetésben szerepel az erre vonatkozó
tétel. Kiírtuk a pályázatot, a mezıır személye kiválasztásra került, május 1-jétıl nem tudtuk
kinevezni, mert jogszabály szerint a mezıırnek elıször le kell tennie a mezııri vizsgát, majd
ezt követıen tehet a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál esküt, és utána lehet kinevezni.
Bács-Kiskun megyében nem szerveztek ilyen vizsgát, ezért Pécsen tudott eleget tenni
kötelezettségének és sikeres vizsgát tett. Budapestrıl megérkezett a vizsgabizonyítványa,
bejelentettük eskütételre, amelyre akkor kerülhet sor, ha elküldtük üzemorvoshoz, aki beutalta
pszichológiai vizsgálatra. Hogy el tudjon indulni a munkába, be kell szerezni a jogszabály
szerinti kötelezı felszerelését. Július 1-jétıl szeretnénk elindítani a szolgálatot. Az
elıterjesztésben benne van, hogy a jogszabály szerint hogyan lehet a mezei ırszolgálat
költségeit, valamint a fenntartással és a mőködéssel kapcsolatos költségeket az állami
költségvetésbıl visszaigényelni. A létrehozási költségbıl legfeljebb 300 e Ft-ot, a fenntartásra
és mőködési költségeihez pedig havonta 50 e Ft-ot tudunk visszaigényelni, amit utólag fogunk
megkapni.
Patkós Zsolt polgármester
Ez változott, úgy volt, hogy a fenntartási költségek 50 %-át vissza lehet igényelni, azonban
május 22-tıl régebbi szabályozást hoztak vissza, és csak maximum 50 e Ft-ot lehet. Október
1-jén tudunk elıször visszaigényelni, utána pedig majd csak a következı évben.
Vincze Jánosné jegyzı
A képviselı-testületnek határozatban kell a mezei ırszolgálat felállításáról rendelkezni,
amelyben meg kell határozni az ırszolgálat létszámát, mőködési területét, felszereltségét és
költségeit. Jogszabály szerint rendeletben kellene mezııri járulékot meghatározni a
képviselı-testületnek, e rendelet megalkotását nem javasolja.
Patkós Zsolt polgármester
Ez arról szólna, hogy a mezei ırszolgálat felállításához járuljanak hozzá a földtulajdonosok
tulajdonuk arányában, ezt most nem kívánjuk kivetni.
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Nyerges Zoltán képviselı
A mőködtetéssel kapcsolatban annak idején arról volt szó, hogy egy mezıır kevés, a
tanyagondnoki szolgálat segíti majd ezt a munkát.
Patkós Zsolt polgármester
A tanyagondnoki feladatok közé nem lehet beépíteni azt a tevékenységet, amit szerettünk
volna. A gyakorlatban segítséget fognak adni.
Varga Ferencné képviselı
Felmerül, hogy nem törvénytelen-e, mert a tanyagondnok letölti a munkaidejét és éjszaka,
este ezen túl még mezııri feladatokat is ellát?
Patkós Zsolt polgármester
Ezt így nem lehet, jogszabálysértı intézkedéseket nem hozunk.
Besesek Béla képviselı
Arról szó volt, hogy egy mezıır tulajdonképpen nem jelent semmit, a segítés úgy valósulhat
meg, hogy a tanyagondnoknak van egy programja, hogy mikor melyik területen jár, és nyitott
szemmel jár, és ha olyan dolgot észlel, akkor jelenti, a mezıır pedig pont akkor nem arra,
hanem más irányba megy, vagy nem akkor, hanem éjszaka. Valahogy így lehet összehangolni
és segíteni ezt a tevékenységet.
Patkós Zsolt polgármester
Beszéltünk errıl a rendırség, a vadásztársaság, az erdészet, a polgárırség képviselıivel,
megpróbáljuk összehangolni az ellenırzéseket és erısíteni a külterületen a jelenlétet.
Viszonylag nagy terület a külterület, egy mezıır valóban nem mezıır.
Besesek Béla képviselı
A tervezett költségvetésbıl megvalósítható a felszerelés, a bér- és az üzemanyagköltség?
Patkós Zsolt polgármester
Úgy gondoljuk, hogy igen, még nem látjuk teljesen.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
73/2009.(VI.30.) ÖH.
Mezei ırszolgálat megalakításáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 1-jétıl mezei ırszolgálatot
állít fel. Az ırszolgálat létszámát 1 körzetben 1 fı közalkalmazotti munkavállaló teljes
munkaidıben történı folglalkoztatásával határozza meg.
Mőködési területe: Szank község közigazgatási területe.
2. A Képviselı-tesület felkéri a Polgármestert, hogy a mezei ırszolgálat megalakulását a
Megyei Földmővelésügyi Hivatalnak jelentse be.
3. A Képviselı-tesület felkéri a Jegyzıt, hogy a mezıır alkalmazását a Megyei
Földmővelésügyi Hivatalnak és a Kiskunhalasi Rendırkapitányságnak jelentse be.
4. A mezıır felszerelését, egyéb szükséges költségét a Képviselı-testület az alábbiak szerint
határozza meg:
- formaruha,
- nevet tartalmazó jelvény, igazolvány Szank község címerével
- sörétes lıfegyver, fegyverszekrény
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- könnygázszóró palack,
- elsı-segélynyújtó felszerelés
- mobiltelefon
- távcsı
- fényképezıgép
- vadriasztó lámpa
- jármő (vagy jármőhasználat megtérítése)
- védıoltások, alkalmassági vizsgálatok, vizsgadíjak, tandíjak, oktatási anyagok.
5. A mezei ırszolgálat felállításának és mőködtetésének költségeit a 2009. évi
költségvetésben elkülönített 2.065.000,- Ft összeg terhére kell megvalósítani.
Határidı: 30 nap
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester
Vincze Jánosné - jegyzı
10/C. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratára
Patkós Zsolt polgármester
A két ülés közötti eseményeknél elmondta, hogy a VAKÁCIÓ KHT. ügyében ma fog dönteni
Zsana Községi Önkormányzat Képviselı-testülete. Szünetben értesült róla, hogy számunkra
nem született kedvezı döntés. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
határozatában szereplı összegnél lényegesen kisebb összegért vásárolnák meg a VAKÁCIÓ
KHT-ban lévı üzletrészünket, így az értékesítést nem javasolja. A másik lehetıség, hogy
önkormányzatunk részt vesz a kht. átalakításában és benyújtja a táborok tekintetében a
tulajdonszerzésre vonatkozó kérelmét az MNV Zrt. felé. Ezt a lehetıséget is elıterjesztette a
június 24-i rendkívüli ülésen. A kht. a mai nappal megszőnik, ezért javasolja a nonprofit kft.
alapító okiratának, majd a Balatonakali tábor tekintetében a tulajdonszerzésre vonatkozó
határozat elfogadását, a szerint, mint ahogy a Sikondán lévı tábor esetében a június 10-i
ülésén már döntött a testület.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a VAKÁCIÓ Kft. alapító
okiratát.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
74/2009.(VI.30.) ÖH.
VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratára
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft.
alapító okiratát az elıterjesztés szerint elfogadja.
Az alapító okirat aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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Polgármester szavazásra tette fel a Balatonakali tábor ingyenes átruházásáról szóló
határozatot.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
75/2009.(VI.30.) ÖH.
Balatonakali gyermek-és ifjúsági tábor
ingyenes átruházása önkormányzat részére
HATÁROZAT
1./ Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c.) pontja alapján állami tulajdonban lévı Balatonakali
186/1 helyrajzi számú 8848 m2 ingatlanon található gyermek- és ifjúsági tábor területének
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a táborok üzemeltetésében részt
vevı önkormányzatokkal, 2009. január 01. napján a KSH által megállapított lakosságszám
arányában.
2.) Az ingatlant az önkormányzat gyermekek táboroztatására céljából az Ötv. 8.§-ában
meghatározott gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás érdekében kívánja
tulajdonba venni.
3.) Az önkormányzat saját költségén tulajdonrész arányában vállalja az ingatlan tulajdonba
adásával kapcsolatos felmerülı valamennyi költséget, ideértve a mővelési ág
megváltoztatásának költségét is.
4.) Szank Községi Önkormányzat a tulajdoni hányada arányában vállalja a tulajdonosi
jogokhoz kapcsolódó összes kötelezettségeket, terheket.
5.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Vakáció Kht. taggyőlésén az önkormányzatok ingyenes tulajdonba kerülésének kérelmét az
1.) pontnak felelıen támogassa.
6.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél az ingatlan tulajdonjogának ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatosan eljárjon.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
10/D. Tájékoztató az ivóvízminıség javító programról
Patkós Zsolt polgármester
Hamarosan meg fognak születni a talán véglegesnek mondható megvalósíthatósági
tanulmányok után a gazdaságossági számításon alapuló alternatív javaslatok, hogy az önálló
vízmő fejlesztés vagy a kistérségi vízellátás lesz-e megfelelıen hatékony egy – egy település
vonatkozásában. Ezt a tervezıknek július 15-ig kell megvalósítani. Bízunk benne, hogy az
önálló vízmő fejlesztés jobb lehetıség. Két dologban gondolkodnak, az egyik szerint, hogy mi
egy projekttársaságot alakítanánk Kiskunhalassal, és még vagy 40 településsel együtt, a
Halasvíz Kft. lenne a társaság munkaszervezete. Feladata lenne a tervek, elızetes
megvalósíthatósági tanulmány kapcsán az engedélyeztetés, kiírja a közbeszerzést, a
megvalósítás során létrehozna egy munkaszervezetet, a vízmő felújítás folyamatát
koordinálja, közbeszerezéseket lebonyolít.
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Másik lehetıség, hogy önálló munkaszervezet valósuljon meg, nem Kiskunhalassal, hanem
azzal a több mint 10 településsel, ahol a Gázépszerker Kft. az üzemeltetı. A
kistelepüléseknek hasonlóak az érdekeik.
A következı lépés a július 15-e, ameddig a tervezık megmondják, hogy melyik megoldás a
gazdaságos, mert csak azt támogatja az Európai Unió, amely gazdaságilag alátámasztott
projekt, nem pedig társadalmilag fontos.
Valószínőleg, hogy az ország további haladékot nem fog kapni, az ivóvízminıség-javításnak
jövı év végéig meg kell valósulnia, várható, hogy fel fognak gyorsulni az események.
Amennyiben további információ lesz, tájékoztatni fogja a képviselı-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.
10/E. Tájékoztató a hulladékgazdálkodásról (szeméttelep ügye)
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt héten levelet kaptunk az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıségtıl, hogy véleményezzük a Homokhátsági Kft. által benyújtott ütemtervet a
szeméttelep kapcsán. Illés Tibortól, a Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezetének
vezetıjétıl megkérdezte, hogy áll a szeméttelep felszámolására vonatkozó projekt. Mi úgy
tudtuk, hogy a rekultivációs projektet megnyerte valaki, kötelességük lenne a felszámolást
elvégezni. A határidı már többször tolódik. Megkeresett bennünket egy cég képviselıje, akik
még nem nyerték el alvállalkozóként a rekultivációt, de már kérelmet adtak be a felügyelı
hatósághoz úgy, hogy az utolsó három év szemetét szelektálás után elszállítják a kiskunhalasi
hulladéklerakóba. A többi szemetet szétrostálás után az itt Szankon kialakítandó depóban
helyeznék el, az inert hulladékot és a mőanyagot, amelyet utána lefednek, és a befüvesítik, a
környezetet mentesítik. Mi úgy tudtuk, hogy van egy 2006-os terv, amelyet a hatóság
engedélyezett, amely szerint el kell vinni innen a szemetet, hogy ne kerülhessen be a
talajvízbe szennyezıdés. A terv létezik, de a probléma az, hogy a felügyelı hatóság
megtiltotta a kiskunhalasi hulladéklerakónak, hogy a rekultiválásra kijelölt települések
szemetét befogadja, mert a 30 éves tervezett élettartama emiatt 3-5 évvel lerövidül. Innen
kezdve kényszerpálya van.
Besesek Béla képviselı
Hogyan gondolják azt meghatározni, hogy melyik a három évesnél nem öregebb szemét?
Patkós Zsolt polgármester
Megmondják, hogy hány köbméter szemét keletkezik három év alatt.
Besesek Béla képviselı
Legegyszerőbb az volna, ha szépen letakarnák az egészet, ha nem fogadják be sehol a
szemetünket.
Tabajdi Gábor képviselı
Valaki elnyerte a rekultivációs tendert, akkor hajtsa is végre.
Patkós Zsolt polgármester
A kiinduló helyzet az, amit Tabajdi Gábor képviselı úr mond, valaki elnyerte a rekultivációs
tendert annak minden költségével, ha más megoldások vannak, akkor nézzük meg, hogy ezért
mi, mint a terület tulajdonosai milyen más ellenszolgáltatást kapunk, nyitottak vagyunk sok
mindenre.
Besesek Béla képviselı
A szeméttelep még nyitva van?
Patkós Zsolt polgármester
Nincs.
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Besesek Béla képviselı
Akkor miért nem tudjuk elejét venni annak, hogy oda szállítsák a hulladékot, és ha nem oda,
akkor hova lehet rakni a zöldhulladékot?
Nyerges Zoltán képviselı
Jön befelé a szeméttelep a faluba, sokkal rosszabb állapotok vannak, mint eddig bármikor.
Patkós Zsolt polgármester
Furcsa helyzetben vagyunk, mert bezárt a szeméttelep tavaly, de nincs hová vinni az építési
törmeléket és a zöldhulladékot, még mindig jobb, ha oda viszik, mint a dőlıutak mellé. Ha
majd rendezıdik a szeméttelep, és be lesz zárva, tart az illegális hulladéklerakóktól, ezért a
mezıırnek egyik kiemelt feladata lesz ez is, hogy ezt megakadályozzuk.
A zöldhulladékot, a fát, a gallyat a vásártér mellé raktuk egyelıre, idıközönként ledarálják és
elviszik. A régi dögtemetıt gondoltuk az inert- és zöldhulladék lerakóhelyének, de kiderült,
hogy nem az önkormányzat tulajdona, elindult a póthagyatéki eljárás, és az egyik tulajdonos
nem adja el a területét, így másik ingatlant kell keresni. Kiskunmajsán létesült egy telep,
amely befogadja az inert hulladékot, megfelelı ellenszolgáltatásért. Ha további
információkhoz jut, küldeni fogja a képviselıknek. Javaslatot kér a képviselıktıl olyan
ingatlanra vonatkozóan, ahol megoldható lenne az inert- és a zöldhulladék ideiglenes
elhelyezése.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.
10/F. Tájékoztató a helyi adókról
Vincze Jánosné jegyzı
A költségvetésben 122 millió forint iparőzési adót terveztünk, június 26-ig 73,5 millió forint
befizetés érkezett, volt visszautalás is, mert önrevízió kapcsán több adózó kért vissza pénzt,
amelynek összege 2,1 millió forint, maradt 71,4 millió forint. Vannak olyan tételek, amelyek
még nincsenek feldolgozva, ez 1,1 millió forint, így összesen 72,5 millió bevételünk van elsı
félévre az iparőzési adóból. A második félévben várható összeg 50 millió forint, így a
tervezett összeg valószínőleg reális.
A gépjármőadónál 17 milliót terveztünk, eddig 7,6 millió forint bevételünk keletkezett, a
második félévre valószínőleg ennyi nem lesz, nem fog teljesülni a tervezett összeg.
Patkós Zsolt polgármester
Az adókiesésnek mi az oka?
Vincze Jánosné jegyzı
Több az idısebb autó, törvény rendelkezik az adó mértékérıl, ebben az évben nem volt
emelés.
Nagy Klára fıtanácsos
A legnagyobb kiesés a nagy adózó telephely megszőnése, valamennyi gépjármővét elvitte
innen. A gépjármőadó bevételünk 80 %-át ez tette ki. Azóta is idejárnak a településre a
gépjármővek, csak nincs itt a telephelyük.
Besesek Béla képviselı
Nem lehet valamit tenni?
Vincze Jánosné jegyzı
Itt nincs telephelyük.
Nyerges Zoltán képviselı
Nem innen indulnak a gépjármővek, kevesebb jármő jön be a településre, mint korábban, csak
az, amelyik Szankon van foglalkoztatva, másfelé is mennek, ez a cég szolgáltatást végez.
Patkós Zsolt polgármester
Megnézzük lehet-e valamit elérni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.
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EGYEBEK
Besesek Béla képviselı
A közhasznú foglalkoztatottak tekintetében nem folyamatos munkavégzés folyik, egy kicsit
jobban odafigyelve lehetne-e hatékonyabb munkavégzést elvárni?
Patkós Zsolt polgármester
Átalakítottuk a közhasznú foglalkoztatást, Zelei Béla helyett Molnár Pál lett a közhasznú
foglalkoztatottak koordinátora, felelıse. Tapasztaljuk, hogy a dolgozók feszegetik a határokat,
a 100 %-os, 6 órás munkavégzést nem tudjuk megvalósítani. Lehet, hogy minimális
programnak tőnik, de ez sem kevés. Ellenırizni is kell ıket, ebben részt vesz Zelei Béla is, de
nem ı a koordinátor.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Az iskolánál a riasztóval kapcsolatban probléma van, viharok idején, villámláskor, dörgéskor
bekapcsol a riasztó, a szakember szerint meg kellene nézetni. Ebbıl probléma lehet, ha nincs
itthon és nem tud bemenni.
Patkós Zsolt polgármester
Ki fogjuk hívni a szakembert. A Polgármesteri Hivatalban is felmerülnek ilyen problémák.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Szó volt korábban arról, hogy a nyár folyamán az iskolában bizonyos bontási munkák
elkészülnek, az iroda és a német terem közti kis fal és az épülethez hozzátoldott helyiség
bontása megtörténik, amelynek funkciója nincs, és mögé bújnak a gyerekek, nem lehet rájuk
látni, teljesen fölösleges, hogy ott legyen.
Patkós Zsolt polgármester
A két terem közti falnak problémája van, rengeteg vezetéket tartalmaz, és az épülethez
hozzátoldott kis helyiség bontását is megnézzük.
Probléma az iskolában, hogy a felújított tantermekben egy tanév alatt a gyerekek jelentıs
károkat okoznak. El kell várni a gyerekektıl, hogy ilyen problémák folyamatosan ne
jelentkezzenek, mert nem egyedi esetrıl van szó. A nyár folyamán a tornacsarnokban az
öltözıket és a vécéket tesszük rendbe.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Amikor kiderül a rongálás, nyomozást tartunk, de sajnos nagyon sokszor nem derül ki a tettes
személye.
NAPIREND
11. Elıterjesztés kitüntetés adományozására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
A képviselı-testület ezt a napirendet az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 órakor bezárta az ülést.
K. m. f.
Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Besesek Béla
jkv. hitelesítı

Timár Zsolt
jkv. hitelesítı
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