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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2009. augusztus 31-én 11 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Csertı István
Mucsi László
Rácz Izabella
Timár Zsolt és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 6 fı jelen van, Dr. Folberth György alpolgármester, Besesek Béla, Nyerges
Zoltán és Tabajdi Gábor képviselık bejelentették távolmaradásukat az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Varga Ferencné 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. Más javaslat nem hangzott el.

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND
1. Elıterjesztés a 2009/2010. tanév indításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés belterületi csapadékvíz- és belvízelvezetı csatornahálózat beruházás
tervezésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

3

NAPIREND
1. Elıterjesztés a 2009/2010. tanév indításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A tanévindítás az engedélyezett létszám és a költségvetés módosítását eredményezi. Ezért
szükség van a képviselı-testület döntésére. A javaslat szerint egy részmunkaidıs
munkavállaló fıállású munkavállaló maradna, és az engedélyezett 35 óráról 22 órára
csökkenne a túlórakeret. Ez igazgató asszonnyal egyeztetve van és az Oktatási Bizottság is
támogatta.
A határozat-tervezet módosítását javasolta az elıterjesztéshez képest. A 4. pontot törölni kell,
mert a teke sportra, idegen nyelvre és a számítástechnikára a 10 órás órakeretet már az elmúlt
tanévben sem tudta a képviselı-testület biztosítani. Helyette a 4. pontba kerüljön be az, hogy
az ÁMK Napköziotthonos Óvodájában a 2009/2010. tanévben három óvodai csoport indítását
engedélyezi. Három csoport esetében jóval több normatívát kapunk a 75 beíratott gyermekre,
mint hogyha átlaglétszám alatti négy csoportot alakítanánk. Az óvodában a foglalkoztatottak
létszáma nem változik.
Varga Ferencné OMSB elnök
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és a módosított
határozat-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Több kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a módosított határozattervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
79/2009.(VIII.31.) ÖH.
2009/2010. tanév indításáról
HATÁROZAT
1.
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009/2010. tanévben 13 iskolai
osztályt engedélyez, melybıl az 1. és a 4. osztály iskolaotthonos oktatás keretében mőködik.
2.
Alsó tagozatban 1 napközis csoport indítását engedélyezi, felsı tagozatban 25 órát
biztosít tanulószobai ellátásra.
3.
Általános Mővelıdési Központ Gy. Szabó Béla Általános Iskolában az engedélyezett
pedagógus álláshely 23 fı, melybıl tanár 20 fı, napközis nevelı 3 fı, ÁMK ügyintézı 1 fı.
4.
Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodában a 2009/2010. tanévben 3
óvodai csoport indítását engedélyezi.
5.
Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodában az engedélyezett
pedagógus álláshely 7 fı, dajka 4 fı és 1 fı takarító.
6.
Az Általános Mővelıdési Központ közmővelıdési, közgyőjteményi feladatainak
ellátására engedélyezett létszám: 1 fı könyvtáros, 1 fı képtáros, 0,5 fı közmővelıdési
munkatárs.
7.
Amennyiben az óvoda vagy az általános iskola bármelyik évfolyamán a törvényi átlag
vagy minimális létszámkeret alá csökken a gyermekek, tanulók létszáma, akkor az
intézményvezetınek a képviselı-testületet errıl tájékoztatnia kell.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
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NAPIREND
2. Elıterjesztés belterületi csapadékvíz- és belvízelvezetı csatornahálózat beruházás
tervezésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A múlt héten kiküldött és bizottságok által megtárgyalt elıterjesztés ma már nem aktuális.
Héderné Dudás Ildikó tett egy elızetes tervezıi ajánlatot a belterületi bel- és csapadékvíz
elvezetı csatornahálózat tervezésére és vízjogi létesítési engedélyek beszerzésére. Így DAOP
pályázatot tudtunk volna benyújtani október 15-ig, amely 90 %-os támogatást biztosít, 10 %
önrésszel, amelybıl 5 %-ot meg tudtunk volna pályázni az önerı alapból.
Mivel nincs meg Szankon digitális formában a geodéziai felmérés - erre alapozta tervezı
asszony az ajánlatát -, az idı rövidsége miatt a tervezést nem tudja megvalósítani. A kiosztott
anyagban a szegedi cég is csak október 30-ra tudná a dokumentációt biztosítani, ezért nem
tudjuk a pályázatot benyújtani. Az elıterjesztést két bizottság is megtárgyalta.
Mucsi László TMB elnök
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta a beruházást a
támogatottság mértéke miatt. Hosszú távra megoldást jelentene a hirtelen lezúduló esıvíz
tekintetében akkor is, ha ez ritkán történik meg, jelenleg aszályos idıszakot élünk.
Maradandó, részben fedett csatornarendszer megvalósítása a falunak fontos településrendezési
szempontból is. A kialakítása ugyan elég nagy fölfordulással jár, de minimális költséggel
megvalósulhatna.
A Pénzügyi Bizottság tekintetében 1 fı igennel szavazott és 1 fı tartózkodott, mert a
beruházás kis százaléka az önerı, de így is jelentıs költséggel jár és nehezen finanszírozható.
Patkós Zsolt polgármester
Nincs kizárva, hogy a következı években még lesz valamilyen lehetıség csatornázásra,
jelenleg nem a víz a legnagyobb probléma, hanem annak a hiánya, de sokkal rendezettebb,
problémákra reagálni tudó rendszert tudnánk megvalósítani magas támogatással, amelyet
most a határidı rövidsége nem tesz lehetıvé.
Javasolta a napirendrıl történı levételt.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag levette a napirendi pontot a mai ülés
napirendjérıl.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 11,30 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Csertı István
jkv. hitelesítı

Varga Ferencné
jkv. hitelesítı
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