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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2009. szeptember 15-én 13 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella
Tabajdi Gábor
Timár Zsolt és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Serbán György Nonprofit Kft. igazgató
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 8 fı jelen van, Dr. Folberth György alpolgármester és Csertı István képviselı
bejelentették távolmaradásukat az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Besesek Béla és Mucsi László képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı
napirendet tárgyalja meg a testület azzal a módosítással, hogy a 2. napirend után kerüljön
megtárgyalásra a CÉDE pályázat mőszaki tartalom csökkentésérıl szóló napirend, mert
határidıben el kell küldenünk. A két ülés között történt fontosabb eseményekrıl az egyebek
napirendi pont keretében nyújt tájékoztatást. A képviselık egyetértettek a módosítással, más
javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirat
módosítására
Elıadó: Serbán György Nonprofit Kft. ügyvezetıje
3. Elıterjesztés CÉDE 2009. eszközbeszerzés mőszakitartalom-csökkentéssel történı
megvalósításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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4. Elıterjesztés …./2009.(….) rendeletre a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.)
rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
5. Elıterjesztés Általános Mővelıdési Központ alapító okirat módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
6. Elıterjesztés Ivóvízminıség-javító Konzorcium megállapodásának jóváhagyásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés HALASVÍZ KFT. használatában lévı ingatlanok tulajdonjog rendezése
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Elıterjesztés a közintézményekben energia racionalizálási pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Elıterjesztés Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történı
csatlakozásra
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Tájékoztató pályázati önrész és pályázati elıfinanszírozás biztosításának lehetıségérıl
(szóbeli)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
11. Egyéb kérdések
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A beszámolót írásban mindenki megkapta.
Besesek Béla képviselı
A mezııri szolgálatról két hónap elteltével van-e tapasztalat?
Patkós Zsolt polgármester
Egyebek napirendi pontban erre visszatérünk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
80/2009.(IX.15.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 50/2009.(V.26.)ÖH., a
71/73/2009.(VI.30.)ÖH. és a 78/2009.(VII.30.) ÖH. számú lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.
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NAPIREND
2. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirat
módosítására
Elıadó: Serbán György Nonprofit Kft. ügyvezetıje
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte Serbán Györgyöt, a Nonprofit Kft. ügyvezetıjét. A Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Centrum felépítésére, üzemeltetésére, mőködtetésére jött létre ez a kft. Az
elıterjesztést és a társasági szerzıdés módosítását a képviselık megkapták. Kérte, hogy
nyújtson tájékoztatást a képviselı-testületnek.
Serbán György Nonprofit Kft. ügyvezetıje
A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Centrum építése június végén megkezdıdött. Az ütemterv
szerint 2010. március 12-re kész kell lenni, az épületnek állnia kell és minden technikai
eszköznek rendelkezésre kell állnia. Az építkezés az ütemterv szerint halad. Átadás után két
hónapos próbaüzem lesz. Az üzemeltetés miatt kell a társasági szerzıdés módosítását az
összes tagtelepülés képviselı-testülete elé vinni. A kft-ben az összes tagtelepülés tulajdonos.
Jelentıs részben Kiskunmajsa város. Ha az üzemeltetés megkezdıdik, törekvés volt arra,
hogy központi irányítás alá kerüljön ez a járóbeteg szakrendelı, ne a Nonprofit Kft.
üzemeltesse, azon veszély elkerülése érdekében, hogy nehogy ne legyen rentábilis, és
veszteséget halmozzon fel, amely nem hiányzik egyetlen tagtelepülésnek sem. Ebbıl
kiindulva már megyei szinten elıkészülete van annak, hogy létrehoznak egy közös kft-t,
amely felszippantaná a kiskunmajsai, jánoshalmi, kiskırösi, keceli és a bácsalmási járóbeteg
szakellátót. Állásfoglalást kértek az irányító hatóságtól, amely a pénzügyi finanszírozást adja
a projekt megvalósításához, leírták, hogy a pályázat szerint ezt nem lehet jelenleg és az
üzemeltetés során 5 évig. Nem tudjuk, hogy a jövıben ez meg fog-e változni.
Azért van szükség a társasági szerzıdés módosítására, mert a pályázat meghatározta, hogy a
járóbeteg szakrendelıt Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a Nonprofit Kft. tulajdonába
kell helyeznie. Ennek technikai formája az apport, amellyel a kft. tulajdonjogot szerezne a
létesítményre. Ezt az apportot most már meg kell tenni, mert van ennek az ingatlannak egy
becsült értéke, ami kb. most ért abba a fázisba, hogy megegyezik azzal az értékkel, amit a
könyvvizsgáló ill. az értékbecslı is jóváhagyott. Ezt az értéket tartani kell, mert ez adja a
pénzügyi önerı mellett a természetbeni önerıt, ami hozzásegítette a pályázatot ahhoz, hogy a
90 %-os támogatás mellett a 10 % önerıt hozzá tudja rakni az önkormányzat, ill. a
tagtelepülések, 1 % pénzügyi önerı mellett. Ezért van szükség az apportra. Az apport miatt
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának tulajdonrésze nagymértékben megnı ebben a kft-ben,
ami egyrészt a tulajdoni arányokat és ehhez kapcsolódóan a szavazati arányokat is
nagymértékben eltolja Kiskunmajsa Város Önkormányzata felé. Ezzel a pénzügyi apporttal a
tulajdonrész 99,95 %-ot jelent Kiskunmajsa részérıl és 0,05 %-ot a tagtelepülések részérıl.
Ennek megfelelıen került beállításra a szavazati arány. A kötelezettségvállalást tekintve
maradt az eredeti arány, a 80 % Kiskunmajsa Város Önkormányzata 20 % a tagtelepülések
részérıl, Kiskunmajsa Város Önkormányzatát is beleértve. A szavazati arány
megváltoztatható, maradhat az eredeti 90 és 10 %-os szavazati arány, hogyha ebbe az irányba
akar elmozdulni a képviselı-testület. Igazából jelentısége ennek nincs, mivel a kisebbség
szavazata nélkül egyhangú szavazatot nem lehet létrehozni a kft-ben, ill. a taggyőlésben, és e
nélkül pénzügyi döntést nem lehet hozni.
A társasági szerzıdés módosításában is látható, hogy pénzügyi pótbefizetést csak a tagok
egyhangú szavazata alapján lehet megtenni. A legmagasabb összegő pótbefizetés elsı körben
Kiskunmajsa város részérıl 400 e Ft és a tagtelepülések 100 e Ft-tal kell, hogy
hozzájáruljanak. Erre lehet ıket kötelezni. Ha ettıl több pótbefizetésre van szükség, azt a
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tagoknak meg kell szavazni, és el kell dönteni, hogy mennyi legyen. Egyhangú szavazat
szükséges.
Patkós Zsolt polgármester
A mőszerbeszerzésrıl kért tájékoztatást, amely olyan jelentıs, mint maga az építés.
Serbán György Nonprofit Kft. ügyvezetıje
A projekt kapcsán az épület meg lett tervezve, ugyanaz a tervezı készítette az eszközlistát is,
viszont a specifikációk nem készültek el, általános sablont alkalmaztak. A nyár elején kértük a
specifikációt, mert az eszközökre a közbeszerzés szeptember elejére volt irányítva azért, ha a
közbeszerzéssel valamilyen probléma adódna, akkor is beleférjen még egy eljárás,
beszerezhetıek legyenek ezek az eszközök. A tervezı elkészítette a specifikációt, erre adott
egy árat, amely olyan magas, hogy egyelıre elfogadhatatlan és alku tárgyát képezi.
Az eszközbeszerzésnek van egy informatikai oldala is, amely az eszköztıl független, nincs
olyan cég Magyarországon, amely együtt tudná az informatikai hátteret és az orvosi
eszközöket biztosítani. Az informatikának és az orvosi eszközöknek összhangban kell lenniük
egymással. Ezért remélhetıleg a közbeszerzési kiírás mindkét vonatkozásban külön, de egy
idıpontban, október közepén kerülne meghirdetésre.
Zaka László nyugalmazott polgármester megérkezett az ülésre.
Patkós Zsolt polgármester
Látjuk, hogy megépül a szakellátó, és kb. mikorra tud elindulni. Az a kérdés, ha változnak a
tulajdoni hányadok, akkor változzon-e a kötelezettségvállalásnak a százalékos mértéke vagy
sem. Ha igen, akkor meg kell nézni, hogy milyen mértékkel, vagy van-e eltérı javaslat. Most
valamennyi település azonos alapító okirat módosító javaslatot kapott, egybehangzóan kell
dönteni.
Kiskunmajsa vállalta a természetbeni apportot, biztosította az ingatlant, amely a pályázat
önrésze, nem kért a településektıl tulajdonrész arányában hozzájárulást. A tulajdoni arány
lecsökken, viszont Kiskunmajsa szeretné, ha az esetleges pótbefizetéseknél változatlanul a 2
% mértékig állnánk helyt. Nem tudjuk, hogy milyen finanszírozás lesz, milyen mutatókkal fog
mőködni a létrejövı járóbeteg szakellátó centrum. Törekedni fogunk arra, hogy megfelelı
rendszer legyen, ne kelljen a településeknek semmiféle pótbefizetést eszközölni.
Besesek Béla képviselı
Ha változik a tulajdoni hányad, akkor a befizetési kötelezettségnek is változnia kell.
Tulajdonképpen nincs a kistelepüléseknek semmiféle befolyása az intézmény mőködésére, és
hogy mennyi a pótbefizetés. Van szakellátás Félegyházán, Halason, és ha odamegyünk,
nekünk ingyen van egyelıre, az önkormányzatnak nem kerül semmibe. Úgy néz ki, hogy
egyre többe fog kerülni, mert Kiskunmajsán lesz. Nem tudjuk, hogy mennyibe. Olyan
bizonytalan helyzetbe kerülünk, amikor egyre szorosabb a költségvetés, fölvállalunk olyat,
hogy „mőködtetünk” egy járóbeteg szakellátót, lehet, hogy 10 vagy 100 ezreket kell hozzá
fizetni a nincsbıl.
Patkós Zsolt polgármester
Azt már eldöntöttük, hogy járóbeteg szakellátó létrehozásában részt veszünk. Egyre inkább
látszik az, hogy hiába a racionális gazdálkodás, nem tudják biztosítani a finanszírozásból a
mőködést. Elıbb-utóbb valamilyen mértékben, arányban Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason
is fizetni kellene. Elhatároztuk, hogy közelebb, 8 km-re, Kiskunmajsán is elérhetı lesz ez a
lehetıség. Tudtuk azt, hogy a pályázathoz önerı szükséges, ehhez Kiskunmajsa nem kért
hozzájárulást. Szükséges volt a természetbeni apport. Ennek megtörténtét rögzíteni kell az
alapító okiratban. Ez borítja a kezdeti alkut, amely szerint mi 2 %-os tulajdoni hányaddal
szerepeltünk, nem 0,01 %-ossal.
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Ez a projekt a településünkön lakó állampolgárokért indult, és el fog készülni. Azon kell
gondolkodni, hogy a mőködtetés kapcsán milyen feltételek mentén tudunk a megvalósításban
részt vállalni. A kérdés az, ha a tulajdoni hányadunk csökkent, akkor az esetleges befizetési
kötelezettségünknek miért kell az eredeti mértéken maradnia.
Besesek Béla képviselı
Nem azt kérdıjelezi meg, hogy miért kell ezt megvalósítani, nem errıl van szó. Ha a tulajdoni
hányadunk lényegesen lecsökkent, akkor a mőködtetési költséget, pótbefizetést miért kell
eredeti tulajdoni arányon hagyni? Az a logikus, ha arányosan az is lecsökken.
Serbán György Nonprofit Kft. ügyvezetıje
A vezérelv az volt, hogy van egy együttmőködési megállapodás a tagönkormányzatok között,
ami ezt tartalmazza. Azért nem változtatták meg az eredeti szakaszt ebbıl a részbıl, hogy ez
ne okozzon fennakadást az irányító hatóságnál. Ugyanebben a 2. pontban le van írva, hogy ki,
mekkora pótbefizetésre kötelezett. Tehát adott esetben ez egy gazdasági társaság, ha tartósan
hiányt termel, akkor el kell gondolkodni, hogy más formában vagy máshogy kell üzemeltetni.
Nem kényszerítheti senki, az irányító hatóság sem az önkormányzatokat arra, hogy tartós
veszteséget termelı gazdasági társaságot fenntartsanak.
Patkós Zsolt polgármester
Ha megváltozik az irányító hatóság álláspontja a mőködtetés tekintetében, akkor
gazdaságosabban, közös adminisztrációs háttérrel, szervezeti struktúrában lehet mőködtetni.
Ez bizonytalan dolog, és az is, hogy szükséges lesz-e pótbefizetés és milyen mértékő.
Az alapító okirat módosítását valamennyi tagönkormányzat képviselı-testületének
egyöntetően kell elfogadni.
A Kistérségi Tanács ülésén, a Nonprofit Kft. taggyőlésén ugyanezeket a kérdéseket feltette.
Elmondták, hogy Kiskunmajsa Város Képviselı-testülete bizonyosan nem kíván egy
elızetesen megállapodásban rögzített arányszámot megváltoztatni a pótbefizetések
vonatkozásában. Részben kényszerpályán vagyunk, részben pedig nem. Dönthet úgy a
képviselı-testület, hogy változzon a befizetés aránya a módosított tulajdonrész arányához.
Nem látjuk, hogy az üzemeltetés a jövıben milyen költséggel jár.
Serbán György Nonprofit Kft. ügyvezetıje
Nem kellene leírni elindulása elıtt a járóbeteg szakellátót. Az OEP finanszírozáson kívül van
több lehetıség is, amellyel pénzt lehet szerezni a járóbeteg szakellátás mőködtetéséhez. Biztos
abban, hogy Kiskunmajsa Képviselı-testülete kompromisszumra képes. Amikor az anyagot
összeállította, olyan felhatalmazást kapott, hogy a módosításban a kötelezettségvállalás
arányát is megváltoztathatta volna, de azért nem tette, hogy az irányító hatóságnak
megfeleljen. Lehet dönteni errıl is. Az üzemeltetést a Nonprofit Kft-nek kell végeznie, és
hogyha lesz veszteség, azt az önkormányzatoknak kell pótolni. Senki nem kényszeríthetı ettıl
függetlenül sem, hogy olyan befizetést tegyen, amilyet nem akar. Majd adott helyzetben
dönteni kell az önkormányzatoknak.
Patkós Zsolt polgármester
Ha elkészül a beruházás, a kft. abban érdekelt, hogy megfeleljen az elıírásoknak és a
gazdasági elvárásoknak.
Az elıterjesztéshez két határozati javaslat van, az egyik a társasági szerzıdés módosításáról a
másik pedig az apport bevitelérıl szól.
Besesek Béla képviselı
Változtatná a hozzájárulás mértékét is a tulajdoni hányad szerint.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a társasági szerzıdés
módosításáról szóló határozat-tervezetet úgy, hogy ki kell egészíteni 2. ponttal, hogy a
pótbefizetés a létrejövı új tulajdoni hányad arányában történjék meg, a társasági szerzıdés
többi része változatlanul kerüljön elfogadásra.
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A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
81/2009.(IX.15.) ÖH.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. társasági szerzıdés módosításáról
HATÁROZAT
1. Szank Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés
mellékletét képezı Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. III. számú
Társasági szerzıdés módosítását.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a pótbefizetést a létrejövı új
tulajdoni hányad arányában kívánja szerepeltetni a társasági szerzıdésben.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Polgármester szavazásra tette fel az apport bevitelérıl szóló határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
82/2009.(IX.15.) ÖH.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft-be apport bevitelérıl
HATÁROZAT
Szank Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának 95.650.000.- Ft-os természetbeni apport beviteléhez a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-be.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Serbán György távozott az ülésrıl.
Szünet.
NAPIREND
3. Elıterjesztés CÉDE 2009. eszközbeszerzés mőszakitartalom-csökkentéssel történı
megvalósításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A CÉDE pályázaton az igényeltnél kevesebb támogatást kaptunk, 7,4 millió Ft-ról 5 millió
forintra csökkent. Ebbıl a pályázatból szeretnénk megvalósítani az iskolánál, óvodánál, a
gyermekjóléti szolgálatnál és a polgármesteri hivatalnál némi eszközfejlesztést. Mivel a
támogatási összeg csökkent, ezért a mőszaki tartalom csökkentésére tett javaslatot, így az
önrész is csökken. 2,4 millió forintos önrésszel, 5 millió forintos támogatással elfogadásra
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javasolta a határozat-tervezetet. Az egyeztetések a mőszaki tartalom csökkentésére
megtörténtek.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a kérdésekre választ kapott és egyhangúlag
támogatta az elıterjesztés elfogadását.
Több kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
83/2009.(IX.15.) ÖH.
CÉDE 2009. eszközbeszerzés mőszakitartalom-csökkentéssel
történı megvalósításáról
HATÁROZAT
1.)

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzati feladatellátás
színvonalának javítása keretében irodabútorok, informatikai eszközök, iskola bútorok
valamint óvodai bútorok beszerzésével a mőszakitartalom-csökkentése mellett egyetért.

2.)

A megvalósulásra kerülı fejlesztés bruttó összege 7.491.189 Ft, melybıl a beruházás
nettó összege 6.030.318 Ft, a vissza nem térítendı Áfa 25 % összege 1.460.871 Ft. Az
elnyert támogatás összege a fejlesztés 66,75 %-a, azaz 5.000.000 Ft.

3.)

Az önkormányzati fejlesztés megvalósulásához szükséges 2.491.189 Ft. Ft saját erı
összege a 2009. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások között rendelkezésre áll.

Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
4. Elıterjesztés …./2009.(….) rendeletre a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.)
rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A Pénzügyi és a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottságok indítványára elkészítette
az iparőzési adóról szóló rendelet módosítását. Az elıterjesztésben is leírta, hogy milyen
lehetıség van arra, hogy minden adóalanyra kiterjedıen csak adókedvezményt lehet
megállapítani, mentességet nem. Az adókedvezmény mértékét a rendelet-tervezetben úgy
javasolta megállapítani, hogy 2,5 millió forintos adóalapig minden vállalkozót 600 e Ft
adóalap csökkentı kedvezmény illessen meg. Ez minden vállalkozóra kiterjed. Az ıstermelık
vonatkozásában már a törvény ad annyi kedvezményt, hogy 600 e Ft bevételig az ıstermelı
nem alanya az iparőzési adónak.
Patkós Zsolt polgármester
Ma délelıtt a napirendet a bizottságok tárgyalták.
Mucsi László TMB elnök
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta,
egyhangúlag javasolja a kedvezmény 1,5 millió forintig való megadását. A bizottság
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tekintettel volt az új adózó réteg belépésére és arra, hogy a költségvetés ezzel ne váljon
finanszírozhatatlanná.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag a 1,5 millió forint
adóalap csökkentı kedvezményt javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek.
Az ıstermelık 600 e Ft-ig nem fizetnek iparőzési adót, és erre jön rá az 1,5 milliós
kedvezmény?
Patkós Zsolt polgármester
Akinek az árbevétele nem éri el a 600 e Ft-ot, ıstermelı, az nem alanya az iparőzési adónak.
Akinek az árbevétele a 600 e Ft-ot meghaladja, az már alanya az iparőzési adónak.
Nagy Klára fıtanácsos
Az ıstermelı 600 e Ft árbevételig nem adóalany, ha 600 e Ft-tól magasabb, viszont a 2,5
millió forintot nem haladja meg az adóalapja, akkor jogosult a 1,5 millió forint adóalap
csökkentı kedvezményre.
Varga Ferencné képviselı
Elmulasztott az önkormányzat egy döntéshozatalt elıterjesztés hiányában, ezért most
korrigálni kell az iparőzési adókedvezményt. Errıl van szó?
Patkós Zsolt polgármester
Nem döntött az önkormányzat arról, hogy 2007. december 31. után milyen kedvezményre
jogosultak az iparőzési adó alanyai. 2007. december 31. napján megszőnt az ıstermelıkre
vonatkozó, egyedi kitétel, mi szerint az ıstermelık mentességet élveztek az iparőzési adó
fizetése alól. Ezt követıen egységes szabályozással, valamennyi adóalanyra azonos iparőzési
adó rendelet vonatkozott. 2008. évben nem történt kedvezmény beépítése a helyi iparőzési
adó rendeletbe.
Az elıterjesztett bizottsági javaslatok szerint, akinek az adóalapja nem éri el a 2,5 millió
forintot, az 1,5 millió forint adóalap csökkentı kedvezményben részesül, ez nem csak az
ıstermelıre vonatkozik, hanem minden vállalkozóra, iparőzési adóalanyra. Akinek az
adóalapja meghaladja a 2,5 millió forintot, semmilyen kedvezményben nem részesülhetnek,
ezt magasabb szintő jogszabály mondja ki.
Besesek Béla képviselı
Korábban nem tárgyalta a képviselı-testület és nem adott kedvezményt, mert olyan
tájékoztatást kapott, hogy nem lehet mentességet megállapítani, egységesen kell adózni.
Kedvezményrıl szó sem volt. Nem arról van szó, hogy a képviselı-testület nem akart
kedvezményt adni.
Mucsi László képviselı
A TMB elıször azért javasolta a 2,5 millió forintos kedvezmény megadását, mert a mérték
tekintetében a maximális 2 % van kivetve. Több településen ettıl alacsonyabb a mérték.
Belátta a bizottság, hogy a költségvetésre ez a fajta kedvezmény nagyon komoly negatív
hatással lenne.
Zaka László ny. polgármester
Köszöntötte a képviselı-testületet. Örül, hogy megtörténtek a szükséges lépések és a
képviselı-testület döntés elıtt áll az iparőzési adó rendelettel kapcsolatban. Mindennek
ellenére a kezében van egy olyan államigazgatási határozat a jegyzıtıl, amely fizetési
meghagyásról szól, hogy a jegyzı iparőzési adót állapít meg. Ilyen nincs. Az iparőzési adó
bevallásos, ameddig az ıstermelı be nem vallja, addig nem lehet neki fizetési meghagyást
kibocsátani. Az adó nem kivetéses, hanem bevallásos. Itt a mulasztáson túl, amelyrıl Besesek
Béla beszélt, hogy nem kaptak kellı tájékoztatást, olyan probléma történt, hogy a mentesség
mellett a kötelezettségrıl nem döntött a testület és arról sem, hogy mit fogad be iparőzési adó
mentesség alapjául. Jegyzı asszony által kibocsátott fizetési meghagyás él most is, amíg
vissza nem vonja. Kérte a múlt héten, hogy saját hatáskörben vonja vissza, még megteheti, ha
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nem, akkor ezt meg kell fellebbezni, mert ez államigazgatási határozat, túl azon, hogy a
képviselı-testület most milyen döntést hoz. Arra kérte jegyzı asszonyt, hogy a fizetési
meghagyásokat vonja vissza, amíg a fellebbezési határidı le nem jár holnapután.
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatásul elmondta, hogy a következı képviselı-testületi ülésen, szeptember végén
szeretnénk beépíteni egy módosítást az iparőzési adóról szóló helyi rendeletbe. Beemeljük a
törvénybıl azokat a tételeket, amelyek csökkentik a nettó árbevételt. Az értelmezés
megkönnyítése érdekében kiegészítjük a törvényi szöveggel a helyi iparőzési adó rendeletet.
Vincze Jánosné jegyzı
Elhangzott, hogy az adó kivetése nem jogszerő. Az adózás rendjérıl szóló törvény alapján
nem csak bevallásra, hanem adatszolgáltatásra is kivethetı az adó, határozattal.
Az adó kivetése adatszolgáltatás alapján történt, benne van a határozat indoklás részében is,
hogy mi alapján történt az adókivetés, amely jogszerő.
A helyi rendeletbe be lehet építeni, hogy miket lehet levonni a bevételbıl, mi az anyagköltség,
ez eddig nem volt benne. A központi jogszabály rendelkezéseit helyi önkormányzati
rendeletbe csak szó szerint lehet beépíteni, és teljesen el kell különüljön a szövegrésze a helyi
rendelkezésektıl.
Patkós Zsolt polgármester
Az adókivetés jogszerő volt, az APEH-tıl kapott adatszolgáltatás alapján történt.
Vincze Jánosné jegyzı
Ez is benne van az adózás rendjérıl szóló törvényben, hogy az adóhatóság az állami
adóhatóságot megkeresheti, és az állami adóhatóság adatot szolgáltathat.
Patkós Zsolt polgármester
Ezt a témát helyi szinten megfelelı tapintattal és tájékoztatással fogjuk az elkövetkezendı
idıben kezelni. Látjuk, hogy milyen problémák léteznek, ha mindenki személy szerint nem
kap tájékoztatást a kötelezettségével kapcsolatosan. Tudjuk, hogy 2008. január 1-jétıl az
ıstermelık kötelezıen iparőzési adóalanyokká váltak. 2008. évre nem történt olyan
szabályozás, amely adóalap csökkentı kedvezményt biztosított volna. Most a képviselıtestület a bizottsági javaslatok szerint 1,5 millió forintban kívánja meghatározni a
kedvezményt. Nem biztos, hogy ezt megtették volna nálunk jobb helyzetben lévı
önkormányzatok, a jövı évi költségvetés helyzetére való tekintettel. Tudomásul vesszük a PB
és a TMB javaslatát. Van-e a módosító javaslatokhoz képest kérdés?
Zaka László ny. polgármester
Mi a rendeletben a módosítás határideje?
Patkós Zsolt polgármester
2009. január 1-jétıl visszamenılegesen állapítja meg a képviselı-testület a kedvezményt.
Varga Ferencné képviselı
2008. évre történt az iparőzési adó befizetési kötelezettség megállapítása kedvezmény nélkül.
2008. évre meg kell, hogy fizessék a megállapított iparőzési adót. Az lenne a vállalkozóknak,
ıstermelıknek a legszerencsésebb, ha a kedvezmény 2008. január 1-jétıl visszamenılegesen
élhetne. A megbeszélésen elhangzott, hogy visszamenıleges hatálya nem lehet, de ezek
szerint mégiscsak van, mert 2009. január 1-jétıl adja az önkormányzat a kedvezményt, 2008ra viszont nem. Van-e arra lehetıség, hogy 2008. január 1-jétıl legyen érvényben a
kedvezmény?
Patkós Zsolt polgármester
Milyen következményekkel járna, ha 2008. január 1-jétıl történne a rendelet-módosítás, lehete egyáltalán, hogy lezárt adóévet megbolygassunk ezzel az adókedvezménnyel? Ez nem csak
az ıstermelıket érinti, hanem mindenkit, aki iparőzési adót fizet. Akik 0-2,5 milliós sávba
tartoznak, ıket érinti, revíziót kellene végezni. Nem gondolja, hogy ennyi pénzünk van a
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költségvetésben, hogy ezeket helyre tudjuk tenni, sajnos. Ebben az évben a 2008. évre
vonatkozó iparőzési adót kellene befizetni az ıstermelıknek a 2008-as szabályok alapján.
Vincze Jánosné jegyzı
Visszamenıleges hatálya nem lehet a jogalkotási törvény szerint egyetlenegy helyi
rendeletnek sem, de a jogszabály magyarázatában olvasható, hogyha mindenkire nézve
kedvezményt állapít meg egy rendelkezés – ez pedig mindenkire kiterjed -, akkor lehet
visszamenıleges hatálya, ezért javasolta 2009. január 1-jét. Ha módosul 2009. évre a
szabályozás, akkor módosítani fogjuk a határozatokat, mert a 2009. évi elıleg már nem jól
van elıírva.
Varga Ferencné képviselı
Ha valaki fellebbez, akkor tulajdonképpen a jegyzı asszony tudja, hogy a törvényi
magyarázatban lehetıséget kapott arra, hogy 2009. január 1-jétıl kerüljön kivetésre ez a fajta
adócsökkentés.
Vincze Jánosné jegyzı
Igen.
Timár Zsolt képviselı
Azzal lehet problémájuk az adózóknak, hogy a fizetési meghagyás jogerıre emelkedik és
behajtható.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a 1.5 milliós
kedvezménnyel módosított rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
19/2009.(……..) számú rendelete
a helyi iparőzési adóról szóló
8/1991(V.13.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Tv.) 39/C. §-ban kapott felhatalmazás alapján az 8/1991.(V.13.) ÖR. számú
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. az alábbi címmel egészül ki:
Adókedvezmény
2. §
A R. az alábbi 7/A. §-sal egészül ki:
7/A. §
(1) Adóalap csökkentı kedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a Tv.
39. § (1) bekezdés, illetıleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási
szintő) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az adóalap csökkentı
kedvezmény mértéke 1.500.000,- Ft.
(2) Az adókedvezmény mértéke valamennyi vállalkozó számára azonos.
3. §
E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
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Patkós Zsolt polgármester
Kérte jegyzı asszonytól, hogy a lehetı leggyorsabban, jogszabályi keretek között, megfelelı
idıben és megfelelı módon, humánusan, legyenek tájékoztatva az ıstermelık, hogy a 2008.
évre vonatkozóan az iparőzési adó kötelezettségük változatlanul fennáll, amely a
támogatásokkal esetlegesen csökkenthetı, és a 2009. évre vonatkozóan a
rendeletmódosításnak megfelelıen módosul, és az elılegfizetési kötelezettség törlésre kerül.
Szeptember végén a képviselı-testület elé kerül a kiegészített iparőzési rendelet.
Zaka László megköszönte a képviselı-testület lojalitását és távozott az ülésrıl.

NAPIREND
5. Elıterjesztés Általános Mővelıdési Központ alapító okirat módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Az elmúlt képviselı-testületi ülésen arról döntött a képviselı-testület, hogy az ÁMK
Napköziotthonos Óvodát 3 csoporttal mőködteti a 2009/2010. tanévben. Ennek megfelelıen
módosítani szükséges az alapító okirat erre vonatkozó pontját. Csak ezt az egy módosítást
tartalmazza az elıterjesztés.

Kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

84/2009.(IX.15.) ÖH.
ÁMK alapító okirata egységes szerkezetben
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról szóló
2008. évi CV. törvény alapján az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratát módosítja,
és egységes szerkezetben az 1. és 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı
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1. számú melléklet
(84/2009.(IX.15.) 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: 3
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
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szakfeladat:
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás
Feladatmutató: tanulók létszáma (fı)
Teljesítmény mutató: tanulócsoportok száma (db)
80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása
Feladatmutató: tanulók létszáma (fı)
Teljesítménymutató: a tanulócsoportok száma (db)
80510 Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek
szakfeladat:
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
Feladatmutató: foglalkozásokon résztvevık létszáma (fı)
Teljesítménymutató: férıhelyek száma (db)
92180 Közösségi-mővelıdési tevékenység
szakfeladat:
92181-5 Mővelıdési központok, házak tevékenysége
Feladatmutató: mővelıdési központok, házak száma (db)
Teljesítménymutató: Könyvtári tevékenység
szakfeladat:
92312-7: Közmővelıdési könyvtári tevékenység
Feladatmutató: könyvtárak száma (db), beszerzett kötetek száma (db)
Teljesítménymutató: Intézményi közétkeztetés
szakfeladat:
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
Feladatmutató: intézményi étkeztetést igénybevevık létszáma (fı)
Teljesítménymutató: évi élelmezési napok száma (nap/év)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
Feladatmutató: intézményi étkeztetést igénybe vevık létszáma (fı)
Teljesítménymutató: éves élelmezési napok száma (nap/év)
5. Alaptevékenysége: (2010. január 1-jétıl)
851011 Óvodai nevelés ellátás
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az óvodában:
A Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. a) pontja alapján – különleges gondozás keretében
történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1))
a) testi, érzékszervi (látás-, és hallássérülés esetében utazótanári feladatellátás
keretében), értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a
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) )
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a) érzékszervi (látás-, és hallássérülés esetében utazótanári feladatellátás
keretében), értelmi (enyhe mentális retardáció), a megismerı funkciók vagy a
viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos
rendellenességével küzd.
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza
nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd.
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
- Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az iskolában:
A Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. a) pontja alapján – különleges gondozás keretében
történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1) )
a) érzékszervi (látás-, és hallássérülés esetében utazótanári feladatellátás
keretében), értelmi (enyhe mentális retardáció), a megismerı funkciók vagy a
viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos
rendellenességével küzd.
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza
nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd.
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényő általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulószobai nevelés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások (A nyilvános könyvtár iskolai könyvtári feladatokat is ellát.)
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és –támogatása (Gyógy-testnevelés ellátása)
6. Kiegészítı tevékenysége: (2009. december 31-ig)
55240 Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás:
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
Könyv- és zenemőkiadás:
22121-4 Lapkiadás (Kiadói tevékenység: közmővelıdési, közszolgálati és közéleti
információs kiadvány)
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
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Feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján: önállóan mőködı költségvetési szerv. Az
intézmény elsısorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett
kötelezettség-vállalási, teljes teljesítményigazolási joggal és felelısséggel bír. A költségvetési
kiadási keretének, létszámkeretének és egyes bevételeinek tervezését a Polgármesteri Hivatal
látja el. Pénzügyi-gazdasági feladatellátás az 2. számú mellékletben foglaltak szerint történik.
Típusa a közoktatási törvény szerint: többcélú, közös igazgatású intézmény
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.
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2.sz. melléklet
(84/2009.(IX.15.) ÖH. sz. határozat melléklete)

217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 14. § (5)-(6) bekezdés alapján
Az Általános Mővelıdési Központ államháztartás mőködési rendjérıl szóló
217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 17. § (1) bekezdésben meghatározott pénzügyigazdasági feladatait a polgármesteri hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el,
melyek az alábbiak.
Tervezés: A költségvetési tervezés munkaszakaszai a költségvetési irányelvek
meghatározása, a költségvetési koncepció elkészítése, költségvetési rendelettervezet
elkészítése, a költségvetési rendelet kiemelt elıirányzatainak lebontása a végrehajtásért
felelıs önkormányzati szervekre, személyekre. A költségvetési tervezés 217/1998. Korm
rend. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai feladatait az Általános Mővelıdési
Központ igazgatója által szolgáltatott információk alapján a polgármesteri hivatal
gazdálkodási csoportja végzi.
Elıirányzat felhasználás: Az Általános Mővelıdési Központ bevételi és kiadási
elıirányzatait a polgármesteri hivatal költségvetése tartalmazza. Az elıirányzatok felett más
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a polgármesteri hivatal rendelkezik. Az Általános
Mővelıdési Központ igazgatója a költségvetés kiemelt elıirányzatait önállóan nem
módosíthatja, a kiemelt elıirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthat végre. Ha a
költségvetési évben a kiemelt elıirányzatok közötti vagy kiemelt elıirányzaton belüli
átcsoportosítás válik szükségessé, az Általános Mővelıdési Központ igazgatója köteles azt a
polgármesternek bejelenteni.
Elıirányzat-módosítás: Az Általános mővelıdési Központ elıirányzatainak változtatását a
polgármester kezdeményezi az igazgató egyetértésével a képviselı-testületnél. Az elıirányzat
módosítás a polgármesteri hivatal költségvetési rendelet módosításába beépülve kerül a
Képviselı-testület elé, elıterjesztésre.
Üzemeltetés, fenntartás, mőködtetés, karbantartási feladatok koordinálását az Általános
Mővelıdési Központ igazgatója látja el. A karbantartási munkák, üzemeltetés, fenntartás
mőködtetés felmerülı kiadásairól az intézményvezetı az éves költségvetésben jóváhagyott
kiadásai elıirányzatok összegéig rendelkezhet.
Beruházás, felújítás, vagyon használat, hasznosítás: A beruházások célját a Képviselıtestület határozza meg. A megvalósításhoz szükséges bevételi és kiadási elıirányzat az
önkormányzat éves költségvetési rendeletében szerepel feladatonként.
Az önkormányzat képviselı-testülete határozza meg évente a felújításokat. A költségvetési
rendelet felújítási célonként tartalmazza a költségvetési évben tervezett felújítások
elıirányzatát. A beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos feladatokat a polgármesteri
hivatal végzi. A vagyon használata során az Általános Mővelıdési Központ igazgatójának
biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló vagyon hatékonyan, célirányosan, a lehetıségekhez
képest a legjobb minıségben szolgálja a közszolgáltatások ellátását. Az önkormányzat a
vagyonrendeletében szabályozza a hasznosítás, értékesítés feltételeit, szabályait. A vagyon
használattal, hasznosítással kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.
Munkaerı-gazdálkodás: Az Általános Mővelıdési Központ éves létszám elıirányzata az
önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. A létszám-elıirányzat
magában foglalja a személyi juttatások elıirányzatából foglalkoztatható és a feladatok
ellátásához a felügyeleti szerv által, illetve jogszabályok alapján a költségvetés tervezésekor
meghatározott létszámkeretet. A munkaerı-gazdálkodással kapcsolatos adminisztratív
feladatokat a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja látja el az igazgató egyetértésével.
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Az Általános Mővelıdési Központ dolgozóinak személyi anyagai a polgármesteri hivatalban
találhatók, a másolatokat az ÁMK igazgatója ırzi. A munkaügyi iratok elkészítését a
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi, az intézmény igazgatójával történı
elızetes egyeztetés alapján.
Készpénzkezelés: Az Általános Mővelıdési Központ házipénztárának vezetése a
polgármesteri hivatalban történik. A házipénztár kezelését a jegyzı által megbízott
köztisztviselı végzi. Az intézmény készpénz kezelésének szabályzata a polgármesteri hivatal
pénzkezelési szabályzatának része. A készpénzes vásárlásokat az Általános Mővelıdési
Központ igazgatója által megbízott közalkalmazottak végezhetik. Vásárlás céljára elıleg
kiadása az igazgató által megbízott közalkalmazottak részére lehetséges. A vásárlási elılegek
elszámolásának rendjét a polgármesteri hivatal pénzkezelésre vonatkozó szabályzata
tartalmazza.
Étkezési térítési díjak beszedésének módjai:
Az étkeztetés bonyolítását, az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetését a polgármesteri
hivatal végzi. Az étkeztetésrıl a számlákat a polgármesteri hivatal készíti el, az Általános
Mővelıdési Központ által szolgáltatott adatok alapján. Az ÁMK igazgató által megbízott
dolgozó napi rendszerességgel szolgáltat adatokat az étkezési nyilvántartások vezetéséhez. A
polgármesteri hivatal az étkeztetésrıl készült számlákat, tárgyhónapot követı 5. napig készíti
el. Az étkezési térítési díjakat a polgármesteri hivatal tárgyhónapot követı 15-ig szedi be az
étkezıktıl.
Pénzellátás: Az intézmény finanszírozására külön pénzforgalmi bankszámla szolgál. A
bankszámla felett a polgármester, a jegyzı és a jegyzı által megbízott gazdálkodásért felelıs
köztisztviselı rendelkezhet. A polgármesteri hivatal finanszírozási terv szerint teljesít
átutalást az Általános Mővelıdési Központ pénzforgalmi bankszámlájára. Az intézmény
részére érkezı átutalásos kifizetési számlákat az igazgató vagy az általa megbízott dolgozó
átadja a számla kézhezvételétıl számított 2 munkanapon belül a polgármesteri hivatal
gazdálkodásért felelıs köztisztviselıje részére, aki gondoskodik a számla határidıben való
kiegyenlítésérıl.
Kötelezettségvállalás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult, az éves
költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása
esetén a polgármester jogosult kötelezettségvállalásra, az Általános Mővelıdési Központra
vonatkozóan.
Utalványozás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult, a költségvetésben
jóváhagyott elıirányzatok összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása esetén a
polgármester jogosult utalványozásra, az Általános Mővelıdési Központra vonatkozóan.
Szakmai teljesítésigazolás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult,
akadályoztatása esetén a polgármester jogosult a szakmai teljesítés igazolására az intézmény
tekintetében.
Ellenjegyzés: a jegyzı feladata, akadályoztatása esetén a polgármesteri hivatal Ügyrendben
megbízott köztisztviselıje az ellenjegyzésre jogosult.
Érvényesítés: a polgármesteri hivatal- Ügyrendben megbízott – gazdálkodásért felelıs
köztisztviselıje végzi. Akadályoztatása esetén a polgármesteri hivatal megfelelı képesítéssel
rendelkezı köztisztviselıje végzi.
Könyvvezetés: a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi. Az Általános
Mővelıdési Központ számviteli rendje, részét képezi a polgármesteri hivatal számviteli
rendjének.
Analitikus nyilvántartás: Az étkeztetéssel kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetését a
polgármesteri hivatal végzi. A közoktatási alap és kiegészítı normatív támogatások igénylését
alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetése az intézményben történik. Az igazgató vagy
az általa megbízott dolgozók szükség szerint és teljes körően nyújtanak információt a
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Polgármesteri Hivatal részére az analitikus nyilvántartások adatairól. Az állami támogatások
és normatívák elıirányzat lemondását és pótigénylését alátámasztó analitikus
nyilvántartásokat minden év április 15-ig, július 15-ig és október 5-ig, tárgyévet követı január
31-ig az igazgató egyezteti a polgármesteri hivatal gazdálkodásért felelıs köztisztviselıjével.
Az igazgató a nyilvántartásokat szakmai jellegő ellenırzés és aláírás után adja át a
polgármesteri hivatal részére. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportja az analitikus
nyilvántartásokat az állami támogatások és normatívákat alátámasztó mutató számok
tekintetében ellenırzi, kiszámolja az állami támogatásokat és normatívákat megalapozó
mutatószámokat, ellátotti számokat, majd az igazgatóval egyezteti.
Az Általános Mővelıdési Központ valamennyi készletének nyilvántartását, analitikus
könyvelését a polgármesteri hivatal végzi. A készletgazdálkodással kapcsolatos feladatokat a
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi. Az intézményben felhasználásra kerülı
készletek megrendelését és kiadását a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportjával történı
elızetes egyeztetés után az iskolatitkár végzi. A tárgyi eszközök és kis értékő eszközök
nyilvántartása a polgármesteri hivatalban történik. A leltározással kapcsolatos feladatokat a
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja látja el, az igazgató és valamennyi dolgozó
közremőködésével és adatszolgáltatásával.
Információáramlás, szolgáltatás: Az igazgató a gazdálkodást és pénzügyeket érintıen, a
polgármesteri hivatal vezetıje által megbízott gazdálkodási ügyekért felelıs köztisztviselıvel
áll napi munka kapcsolatban. Az intézmény dolgozói szükség szerint állnak kapcsolatban a
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportjával. A polgármesteri hivatal az étkezési díj
hátralékosokról havonta tájékoztatja az Általános Mővelıdési Központ igazgatóját. Az
intézmény igazgatója együttmőködik a polgármesteri hivatallal a hátralékok behajtásában.
Óvoda- vagy iskolaváltást megelızıen az ÁMK igazgatója tájékoztatja a jegyzıt.
A szakmai együttmőködés a fenntartó által jóváhagyott intézményi szervezeti és mőködési
szabályzatban és a pedagógiai programban kerül részletes szabályozásra.
Beszámolási kötelezettség: Az Általános Mővelıdési Központ beszámolója a részben önálló
költségvetési szervekre vonatkozó szabályozás szerint része a polgármesteri hivatal
beszámolójának. A beszámolás félévente és évente történik. A Képviselı-testület elé kell
terjeszteni a féléves beszámolót és a három negyedéves helyzetrıl szóló tájékoztatót a
következı évi koncepcióhoz kapcsolódva. Az éves zárszámadásról a képviselı-testület
zárszámadási rendelet fogad el.
FEUVE kötelezettség: a FEUVE az intézményen belül az elsı szintő ellenırzést jelenti,
melynek mőködtetése a jegyzı felelısségi körébe tartozik. A jegyzı és az igazgató együttesen
felelıs azért, hogy az intézményen belül olyan szabályozást alakítson ki és olyan
folyamatokat mőködtessen, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos,
hatékony és eredményes felhasználását. Ezek a feladatok magukban foglalják:
pénzügyi döntések dokumentumainak elıkészítését (kötelezettségvállalások,
szerzıdések, kifizetések, szabálytalanul kifizetett összegek visszafizetése)
az elızetes pénzügyi kontrollt (a pénzügyi döntések szabályossági és törvényességi
szempontból történı jóváhagyása)
a gazdasági események könyvelését (megfelelı könyvvezetés, és beszámolás)
Az Általános Mővelıdési Központra a polgármesteri hivatal FEUVE kézikönyvébe foglaltak
vonatkoznak.
A Képviselı-testület évente november 15-ig elfogadja a belsı ellenırzési tervet, melyben a
polgármesteri hivatal ellenırzései között szerepel az intézmény ellenırzése. A zárszámadással
együtt a jegyzı évente beszámol a Képviselı-testületnek az intézmény belsı ellenırzésérıl.
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NAPIREND
6. Elıterjesztés Ivóvízminıség-javító Konzorcium megállapodásának jóváhagyásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Többször beszámolt már arról, hogy a szakértık véleménye alapján hogyan alakul Szank
vonatkozásában az ivóvízminıség-javító program. Augusztus elején arról tájékozódhattunk,
hogy a szakmai tanulmányt készítı cég úgy javasolta, hogy a leggazdaságosabb döntés az
önálló vízmő fejlesztés. A leggazdaságosabb projektre lehet pályázatot benyújtani. A 14
településnek a sikeres pályázat érdekében létre kellene hozni egy projekttársulást, amelyet
konzorciumi formában meg kellene erısíteni. Határozat-tervezet szerint elızetes jóváhagyást
kér a képviselı-testülettıl elızetes társulási megállapodás-tervezetre, mert a végleges szöveg
tekintetében valamennyi képviselı-testületnek ugyanazt kell elfogadnia. Az elıterjesztés
elkészítése óta eltelt információk alapján a határozat-tervezetet és a megállapodást ki kell
egészíteni Kistelek, Csengele és Sándorfalva településekkel. A társulási megállapodás
tervezetet az irányító hatósággal közösen a DARFT Munkaszervezete bocsátotta a
rendelkezésünkre.
Mucsi László képviselı
Ezt a konzorciumot azért kell létrehozni, mert így lehet pályázni az ivóvízminıség javítására.
A konkrét cél nem derül ki, hogy melyik településen milyen módon valósul meg az
ivóvízminıség javítás.
Patkós Zsolt polgármester
Ezt a melléklet fogja tartalmazni. A társulási megállapodás szerzıdésszerő felhatalmazás arra,
hogy e szerint tudjanak tárgyalni, és ennek a kiegészítése a konkrét tartalmi fejlesztés minden
egyes település vonatkozásában része kell, hogy legyen.
Mucsi László képviselı
Nem arról szól ez, hogy esetleg megpróbálják privatizálni a vízközmő vagyonokat?
Patkós Zsolt polgármester
Nem. Ennek a pályázatnak az a célja, hogy az önálló vízmőveket fel tudjuk újítani és a
vezeték-hálózatnak egy részét. Erre tudunk közös pályázatot benyújtani.
Tabajdi Gábor képviselı
Az arányt és a mértéket ki dönti el?
Patkós Zsolt polgármester
A megvalósíthatósági tanulmány. Augusztus végén már megvolt. Annyit láttunk belıle, hogy
az önálló vízmő fejlesztést tartja gazdaságosnak. A meglévı kutakat vastalanító,
arzénmentesítı és ammónia-mentesítı berendezéssel látják el.
Tabajdi Gábor képviselı
Szankon arzénmentesítı lesz-e, mert ez az Alföldön nem probléma.
Patkós Zsolt polgármester
Nem lesz arzénmentesítı, Szankon vastalanító és ammóniamentesítı lesz.
Tabajdi Gábor képviselı
A fejlesztés az önkormányzat tulajdonában marad?
Patkós Zsolt polgármester
A fejlesztés a konzorcium tulajdonában marad a fenntartási idıszak végéig, majd a
projekttársulás megszőnése után az önkormányzatok tulajdonába kerül, ugyanúgy, mint a
járóbeteg szakellátónál (Nonprofit Kft.).
Besesek Béla képviselı
A teljes vízmővet be kell vinni a társulásba kutastól, vezetékestıl? Mert ha nem marad
semmi, ettıl kezdve az árat sem mi szabjuk meg.
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Patkós Zsolt polgármester
Be kell apportálnunk a vízmő rendszerünket, úgy lesz lehetıség fejlesztésre.
Besesek Béla képviselı
A 14 település vonatkozásában 2,5 milliárd forint lehet a fejlesztés. Ha Kistelek ebbıl 1
milliárdos fejlesztést valósít meg, akkor annak az önrészét fizeti, mindenki a sajátját?
Patkós Zsolt polgármester
Mind a 14 önkormányzat esetében kiderült, hogy a saját vízmő fejlesztés a leggazdaságosabb
lehetıség, onnantól kezdve egyértelmő, hogy önálló projektek lehetnek csak. Valamennyi
önkormányzat csak az adott településre esı beruházás önrészét kell, hogy biztosítsa. Ez a mi
vonatkozásunkban kb. 80-90-100 millió forintot jelent. A számokat akkor tudjuk meg, ha a
megvalósíthatósági tanulmányok kapcsán a konkrét vízmő fejlesztések tartalma rendelkezésre
áll.
Besesek Béla képviselı
Ha egyedi pályázatok vannak a konzorciumon belül, akkor minek a konzorcium?
Patkós Zsolt polgármester
Nincs egyedi pályázat, a konzorcium a pályázó.
Besesek Béla képviselı
A konzorcium adja be a 14 település pályázatát egyben? Mert egyébként jól
különhatárolhatóak a településekre vonatkozó részek.
Patkós Zsolt polgármester
Erre a KEOP pályázatra csak konzorcium pályázhat, a települések nem.
Besesek Béla képviselı
Ha nem nyerjük el az igényelt támogatást, akkor ki mondja meg, hogy mi valósuljon meg és
mi nem, vagy nem lehet ilyen?
Patkós Zsolt polgármester
Nem lehet ilyen. A Magyar Kormány vállalta, hogy 2010. év végéig eleget tesz az EU-s
ivóvíz-minıségi kritériumoknak, erre a kötött forrás rendelkezésre áll.
Besesek Béla képviselı
Létrejön a társulás, a konzorciumnak van munkaszervezete, amelyet fizetni kell, az
önkormányzat költségvetésébıl meg kell-e támogatni?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, ez a pályázat része. Az elıkészítés költségei az elnyert pályázat nagyságától függenek.
A munkaszervezet fenntartási költsége is hasonlóképpen, ezt az önrész mértékével ki kell
egészíteni. Tehát nem csak a beruházásnak van költsége, hanem a mőködtetésnek is.
Elveszünk a részletekben, holott globális kérdésrıl kell most dönteni, hogy csatlakozunk-e a
konzorciumhoz. A konkrét konzorciumi megállapodás mindent fog tartalmazni, akkor majd a
képviselı-testület teljes mértékben rálát, és tudni fogja, hogy minek milyen pénzügyi hatása
van.
Besesek Béla képviselı
Arra nem kapott választ, hogy a vízdíjat a továbbiakban is mi fogjuk meghatározni?
Patkós Zsolt polgármester
Hasonlóképpen lesz ez is, mint más EU-s beruházásoknál, hogy az amortizációt
belekalkulálják a vízdíjba, a növekmény mindenképpen jelentıs dolog lesz, ez kötelezı EU-s
elıírás lesz, ezáltal nem lesz olcsóbb, megfelelı minıségő lesz. Az ármegállapítás joga a
képviselı-testületé.
Vincze Jánosné jegyzı
A szennyvíz és a hulladékszállítás díját is a képviselı-testület határozza meg, Ezt törvény
mondja ki.
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Mucsi László képviselı
Van egy kötelezettsége az államnak, amit teljesíteni kell. Azzal, hogy a konzorciumot
létrehozzuk, a vagyonunkat bevisszük, ki is húzza az önkormányzatok alól a vízmő vagyont.
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat, mint a konzorcium tagja ebben az évben, még ha benyújtja a pályázatot,
akkor sem tud támogatást kapni, csak leghamarabb jövıre valósulhat ez meg. Ha most
politikai átgondolás húzódna a háttérben, jövıre nem tudhatjuk, hogy mi lesz az álláspont.
Konzorciumot kell létrehozni ahhoz, hogy pályázhassunk. Az önkormányzat kötelessége az
egészséges ivóvíz biztosítása, saját hatáskörben, saját feladatai között, saját költségén mindezt
meg kellene valósítani.
Tabajdi Gábor képviselı
Az uniós szabványnak nem felel meg az ivóvizünk 2010-tıl?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, már most sem felel meg. Kormányrendeletben vannak meghatározva a határértékek
2001. év óta. 2006-2007-ben kérték az EU-t, hogy még ne, majd 2010-ben tehessünk ezeknek
a határértékeknek eleget. Ez egy módosított határidı.
Besesek Béla képviselı
A társulási szerzıdésbe nem lehet belevenni Mucsi László aggályainak csökkentésére, hogy
mőködtetés váltás, vagy tulajdonos váltás csak az önkormányzatok egyhangú szavazatával
lehetséges? A konzorciumban lévı eszközöket, ami a mi tulajdonunk volt, azt a képviselıtestület egyhangú hozzájárulása nélkül nem lehet más tulajdonosnak vagy szervezetnek
átadni, és akkor meg van akadályozva mindenféle eladás.
Patkós Zsolt polgármester
Rögzítve lesz a megállapodásban, hogy milyen mennyiségő, és értékő apportot viszünk be.
Besesek Béla képviselı
Azért kellene belevenni, hogy semmiképpen ne történhessen meg a vízi közmő eladása.
Patkós Zsolt polgármester
A konzorcium a létrehozott tagok döntése alapján jön létre, ha a tagok másképp nem
döntenek, ezek a dolgok nem valósulhatnak meg, a 14 önkormányzat az alapító tag.
Elsı körben nagyon elvi határozatról van szó, javasolja, hogy mondja ki a képviselı-testület,
hogy részt kívánunk venni az önkormányzati társulásban. Képviselni fogja a társasági
szerzıdés elızetes egyeztetésében, hogy szövegszerően legyenek rögzítve a mőködtetés,
tulajdonlás kérdése és az eszközök esetében, hogy a konzorcium a képviselı-testületi
döntéssel ellentétes megállapodást nem köthet mással a mőködtetés vonatkozásában.
Javasolja a határozat elfogadását úgy, hogy ki kell egészíteni a határozat-tervezetet három
településsel: Kistelek, Sándorfalva, Csengele, de hatalmazza fel a képviselı-testület a
polgármestert, hogy a felmerült kérdéseket, amelyek a tulajdonlás, mőködtetés, üzemeltetés
kapcsán felmerültek, a társasági szerzıdés végleges formájába próbálja az önkormányzat
érdekeinek megfelelıen belefogalmaztatni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel az elhangzottak alapján
módosított határozat-tervezetet.
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A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
85/2009.(IX.15.) ÖH.
Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Program
projekttársulás létrehozása
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete jelen határozatában kifejezi elvi
szándékát, hogy az Ivóvízminıség-javító Program megvalósítása céljából részt kíván
venni az alábbi települések (önkormányzatok) részvételével megalakuló önkormányzati
társulásban:
Balástya, Balotaszállás, Baks, Dóc, Csengele, Csólyospálos, Kistelek, Kömpöc,
Ópusztaszer, Pusztaszer, Sándorfalva, Szank, Szatymaz, Zsana
2. A Képviselı-testület elıszerzıdésként jóváhagyja a társulási szerzıdés elıterjesztésben
bemutatott tervezetét.
3. A végleges társulási szerzıdést az elıszerzıdésben rögzített feltételekkel kívánja megkötni
azt követıen, hogy ismertté válnak és a szerzıdésben településenként rögzítésre kerülnek
a Megvalósíthatósági Tanulmány alábbi eredményei:
−
beruházási költség,
−
megvalósuló mőszaki megoldás,
−
a társulás mőködéséhez biztosítandó önerı,
−
az önkormányzat tulajdonába kerülı vagyontárgyak.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza Patkós Zsolt polgármestert, hogy a vízmő további
mőködtetése során a tulajdonjog, az eszközök használata és a mőködtetés vonatkozásában
a társulási szerzıdés végleges formájának rögzítésekor Szank Községi Önkormányzat
érdekeit képviselje.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
7. Elıterjesztés HALASVÍZ KFT. használatában lévı ingatlanok tulajdonjog rendezése
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
2005-ben és most 2009-ben is megkeresett bennünket a Halasvíz Kft. képviseletében egy
ügyvédnı, aki kérte, hogy a földhivatali adatok alapján 70/10000-ed tulajdoni hányad
arányában tulajdonosok vagyunk egy ingatlanban, amelyet jelenleg is a Halasvíz Kft. birtokol.
A Halasvíz Kft. üzemeltette Szankon 2000-ig a vízmővet. A kft-ben lévı üzletrészünket
eladtuk, viszont nem rendelkezett a képviselı-testület arról, hogy az ingatlanok
vonatkozásában milyen álláspontot képvisel. Az ügyvédnı jelezte, hogy 15 éve birtokolja a
két helyrajziszámon lévı ingatlant a Halasvíz Kft. Azt kérte, hogy ismerjük el az elbirtoklás
tényét, és peren kívül állapodjunk meg. Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta ezt az
elıterjesztést, és ott javaslat született.
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Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, javasolta, hogy ne mondjunk le ellenérték
nélkül a tulajdonunkról, ne ismerjük el az elbirtoklás tényét. Az 1795 hrsz-ú ingatlan 1 ha
2988 m2 nagyságú, a másik 1800 helyrajziszámúról még nem kapott jegyzı asszony
tájékoztatást, valószínő, hogy hasonló nagyságú. Építmény is van rajtuk, jelentıs értéket
képviselı két ingatlanról van szó. Ezért a bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy ne
ismerje el elbirtoklás tényét, és hatalmazza fel a polgármestert, kezdeményezzen tárgyalást az
ügy peren kívüli megoldására.
Varga Ferencné képviselı
Mekkora értéket képvisel a részünk?
Patkós Zsolt polgármester
Nem tudjuk. Nem ismerjük az ingatlan 15 évvel ezelıtti értéket sem, azt sem ismerjük, hogy
milyen értéknövelı beruházások történtek ezen az ingatlanon, milyen fenntartási költségek
merültek föl. Ezeket a kérdéseket föltettük az ügyvédnınek, hogy tájékoztasson bennünket
errıl, nem kaptunk a kérdésekre választ Az ügyvédnı 81 települést keresett meg ugyanezzel a
tartalmú levéllel, de minden önkormányzatnak más a tulajdoni hányada. Javasolja, nézzük
meg, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik ez az ingatlan, és hátha az önkormányzatnak
lehet ebbıl bevétele.
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi
Bizottság javaslatát.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
86/2009.(IX.15.) ÖH.
HALASVÍZ KFT. használatában lévı ingatlanok
tulajdonjog rendezésérıl
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a kiskunhalasi 1795 és az 1800 hrsz-ú,
a HALASVÍZ KFT. (6400 Kiskunhalas, Kırösi út 27.) használatában lévı ingatlanok
tekintetében nem ismeri el az elbirtoklás tényét.
2. A képviselı-testület felhatalmazza Patkós Zsolt polgármestert, hogy kezdeményezzen
tárgyalást az ügy peren kívüli megoldására.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester
Szünet.
Tabajdi Gábor távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 7 fı.

NAPIREND
8. Elıterjesztés a közintézményekben energia racionalizálási pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a Sport-Infrastruktúra Kft. képviseletében Kozák Mártont és Veres Krisztinát. A
pályázat elıkészítésérıl és tartalmáról kérte, hogy tájékoztassák a képviselıket.
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Kozák Márton
A KEOP 5.3.0 pályázatra készítették elı, hogy az önkormányzat az intézményeiben energia
korszerősítést hajthasson végre elég magas támogatási intenzitással. Nyílászáró csere és külsı
hıszigetelés vonatkozásában 80 %-os, főtés korszerősítés esetében 30 %-os a támogatottság.
Szankon megvizsgáltak hat intézményt, elvégezték a szükséges felméréseket, elkészítették a
megvalósíthatósági tanulmányt. A hat intézménybıl háromnak (idısek otthona, általános
iskola, óvoda) az utolsó oszlopban látható belsı megtérülési rátája indokolja a beruházást.
Az idısek otthonánál a beruházás önrésze 10 év alatt térül meg, de ha figyelembe vesszük a
karbantartási költségeket, az energiaárak változását, akkor 8 éves megtérüléssel lehet
számolni.
Az általános iskola esetében a beruházás megtérülése 7 év, ha számolunk az elıbbi
költségekkel, akkor 6 év. A tornacsarnok a főtés és szigetelés miatt használhatóbbá válik.
Az óvodánál a megtérülési idı 9 év, mindent figyelembe véve 7 év.
Nem javasolják a pályázatba belevenni a polgármesteri hivatal, és a tekecsarnok épületeket,
mert a belsı megtérülési ráta nem annyira jó. Amennyiben a képviselı-testület úgy gondolja,
hogy nagyon fontos lenne az épületek közül még valamelyik energetikai korszerősítése, akkor
megpróbálják beledolgozni a támogatható csoportba.
Az idısek klubját semmiképp nem javasolják, mert itt nagyon rosszak a megtérülési mutatók.
Összegezve az idısek otthona, az általános iskola és az óvoda esetében az önrész 49,1 millió
forint, a támogatás 111,7 millió forint, a támogatás intenzitása 69 %. Tehát a bruttó beruházás
69 %-a jön be majd EU-s forrásokból, a fennmaradó 31 %-ot kell az önkormányzatnak fizetni.
A beruházások átlagos megtérülési ideje 8 év. Az energia megtakarítás több mint 50 %-os, az
energiaköltség 11,1 millióról 5 millióra esik vissza.
Veres Krisztina
Minden épületnél a főtésköltség a legmagasabb. A polgármesteri hivatalnál és az idısek
klubjánál azért jöttek ki ilyen nagyon rossz megtérülési mutatók, mert nagyon takarékosan
üzemeltetik az épületeket. A szabvány szerint kiszámolt szükséges éves energiaigény kb. 40
%-a a tényleges fogyasztás. Egyes épületekre az önkormányzatnak vannak felújítási tervei. A
számításokat ezekre a megvalósítási tervekre végezték el, nem a meglévı épület utólagos
hıszigetelését tervezték. Épületbıvítést nem lehet belevenni, mert semmiféle új létesítmény
megvalósítását nem támogatja a pályázat. De ha a meglévı szerkezet, pl. a tornacsarnok teteje
rossz minıségő, akkor nem kell a lapos tetıt újra szigetelni, hanem a tervek szerinti könnyő
tetıt vették bele.
Patkós Zsolt polgármester
Akkor a tornacsarnok vonatkozásában Lindab tetı, nyílászáró csere, központi főtés valósulna
meg.
Veres Krisztina
Minden épületnél hıszigetelés, nyílászáró csere valósulhat meg, és új programozható
szabályzót terveznek (iskola, tornacsarnok, óvoda, idısek otthona). Az idısek otthonánál
olyan technológiát találtak, amely falazó rendszer, 20 cm-es hıszigetelı, lélegzı falazó
elemmel körbe lenne az épület rakva, mert jelenleg olyan az anyaga, amelyre nem lehet
ragasztani.
Az óvodánál 2 db radiátor beépítés, radiátor szelep csere, új szivattyú, új kazán szerepel a
tervben.
Fajlagos értékeket és optimumot számoltak. A bekerülési költség, energia megtakarítás és a
fajlagos határértékeknek való megfelelés függvényében számolták ki az optimális
megoldásokat.
Patkós Zsolt polgármester
A pályázat kapcsán az iskola tekintetében milyen felújítások történhetnek?
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Veres Krisztina
Az iskolában homlokzat, lábazat, födém hıszigetelése, nyílászárók cseréje, szabályzó és
szivattyúk cseréje.
Besesek Béla képviselı
Az anyagban szerepel a kazán is.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Eddig mindig azt hallotta, hogy gond van a kazánnal, új kazánra van szükség.
Veres Krisztina
Az iskolában jó kazán van, a szabályzó és a szivattyú csere, lehet, hogy megoldja a problémát,
a tornacsarnokban lesz új kazán. Együtt szerepel az anyagban az iskola és a tornacsarnok. A
főtés korszerősítésnek alacsonyabb a támogatottsága, ezért nagyobb hangsúlyt helyeztek a
hıszigetelésre.
Patkós Zsolt polgármester
Nagyon fontos lenne még a tekecsarnokot is belevenni a pályázatba.
Nyerges Zoltán képviselı
A tekecsarnokban arra lenne szükség, hogy alkalomszerően, gyorsan fel lehessen főteni.
Veres Krisztina
Meg fogják nézni, hogyan tudják beledolgozni.
Patkós Zsolt polgármester
A polgármesteri hivatal és az idısek klubja épülete nem kerül be a pályázatba. Javasolta, hogy
az iskola, tornacsarnok, óvoda, idısek otthona mellett a tekecsarnok is legyen benne. Ha a
részletkérdések tisztázásra kerülnek, kérte, hogy a következı képviselı-testületi ülésre legyen
a birtokunkban olyan anyag, amit be tudunk nyújtani a pályázatra.

Szavazásra tette fel, hogy a tekepálya is belekerüljön ebbe a pályázatba.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a tekepálya is
kerüljön bele a pályázatba.

Patkós Zsolt polgármester
A pályázat készítıitıl olyan visszajelzést kér, hogy milyen tételek, milyen összeggel,
költségvetési vonzattal kerülhetnek ebbe bele. Számítani kell arra, hogy a következı évben
növekednek a kiadások, az önrészt biztosítani kell.
Besesek Béla képviselı
Ha a költségvetési helyzet úgy alakul, hogy mégsem vállalhatjuk föl ezt a beruházást, akkor
mi történik?
Veres Krisztina
Nem írják alá a támogatási szerzıdést, és megköszönik a lehetıséget.

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

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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87/2009.(IX.15.) ÖH.
Közintézményekben energia racionalizálási
pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szank Községi
Önkormányzat pályázatot nyújtson be a KEOP 5.3.0/A pályázati kiírásra épületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás korszerősítés racionalizálása tárgyában.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a beruházáshoz
szükséges saját erı összege a 2010. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások között
biztosításra kerüljön.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Veres Krisztina és Kozák Márton távoztak az ülésrıl.

NAPIREND
9. Elıterjesztés Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történı
csatlakozásra
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Minden évben csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz, ebben az évben is errıl szól az elıterjesztés. Tájékoztatásul elmondta,
hogy tavaly három személynek adtunk kiemelt, 5 ezer forintos ösztöndíj támogatást, a többi
pályázó 4 ezer forintot kapott. A megyei önkormányzat 16 személynek adott ezer forint
kiegészítést. Az 50 ezer forint 1 fıre jutó jövedelemhatár fölöttiek megyei támogatást nem
kaptak.
Kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
88/2009.(IX.15.) ÖH.
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási
hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott
BURSA
HUNGARICA
FELSİOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010. évi fordulójához.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a csatlakozásról szóló nyilatkozat aláírásával.
Határidı: 2009. szeptember 30.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
10. Tájékoztató pályázati önrész és pályázati elıfinanszírozás biztosításának lehetıségérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A Pénzügyi Bizottságot is tájékoztatta, hogy sikeres pályázatok esetében milyen
finanszírozási lehetıségek vannak. Annak érdekében, hogy a pályázatokat elı tudjuk
finanszírozni, vagy hitelt veszünk fel, vagy kötvényt bocsátunk ki. Az operatív programos
pályázatok esetén az önrész vonatkozásában van egy „Sikeres Magyarországért”
hitelprogram. Az ebben való részvétel esetén az önrészt finanszírozó bank tudja biztosítani. A
Vörösmarty utca DAOP-os pályázat, ennek az önrészét tudná biztosítani hitelként a bank. Az
ÁFÁ-t nem biztosítják, nekünk ezt az APEH felé be kell fizetni, ezt csak a pályázati
elszámolás kapcsán tudjuk érvényesíteni. Ez a hitelállományunkat jelentısen növeli, a
hitelképességünket jelentısen gyöngíti.
Másik megoldás lehet, amelyre nem érkezett írásos anyag, a kötvény kibocsátás, amely
korlátozott feltételek mentén, de még mindig lehetıség.
További finanszírozási lehetıség még a folyószámla hitelkeret növelése. Kb. 100 millióval
kellene megemelni a hitelkeretet, hogy ebben az évben meg tudjuk valósítani a beruházásokat,
amelyek jövıre nem tudjuk, hogy milyen költség növekedéssel járnának. Ezek a Vörösmarty
utca, TEKI, CÉDE, TIOP pályázat, TÁMOP pályázat elıfinanszírozási szükségletek, két
LEADER pályázat. A pályázatok megvalósulása után, ha a pályázati finanszírozások
megjönnek, a jelenlegi 25 milliós hitelállományunk mindösszesen további kb. 25 millió
forinttal fog növekedni a pályázatok önrésze miatt. Ez nem sok, ha a megvalósuló
beruházások összértékét megnézzük. Ha a beruházásokat eltolnánk, hogy egyik beruházást
most, másikat jövıre, és utána valósítanánk meg, olyan mértékben megnınek az árak, hogy ez
a megoldás sokkal több önrészt igényelne. Ezért még ebben az évben meg kellene valósítani a
beruházásokat, hogy minél elıbb megtörténhessenek az elszámolások, és megkaphassuk a
támogatást.
A konkrét számokat akkor tudja hozni, ha megjönnek az ajánlatok. Ezért most csak elızetes
tájékoztatást nyújtott a képviselı-testületnek.
A képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatást.
Szünet.

NAPIREND
11. Egyéb kérdések
A) Vörösmarty Mihály és Bem utca szilárd burkolatú út építése
Patkós Zsolt polgármester
A közbeszerzési eljárás során a beruházás megvalósítására három ajánlat érkezett be. A
bontási jegyzıkönyv szerint a KATÓ TRANSZ KFT. (Kiskunfélegyháza) 53 millió forintos, a
PROBART KFT. (Kistelek) 80 millió forintos és a PLACC Építıipari és Kereskedelmi Kft.
(Solt) 54.5 millió forintos árajánlatot adott be. A közbeszerzést a Lucsik és Társa Kft.
bonyolítja le. A határidıket egy kicsit el kell halasztani annak érdekében, hogy ne lehessen
megtámadni, ne legyenek teljesíthetetlenek a szoros határidık. A közbeszerzési eljárás
eredményhirdetése 2009. október 1-jén 11 órakor, a nyertes pályázóval a kiviteli szerzıdés
megkötése 2009. október 12-én 11 órakor lesz.
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B) Közösségi közlekedés komplex fejlesztése pályázat
Patkós Zsolt polgármester
Az összes buszváró lebontásra kerül. Szeptember 25-e után kezdıdnek a bontási munkák.
Október végéig reméljük, hogy kihelyezésre kerülnek az új buszvárók, és kialakításra kerül az
iskolánál az új buszöböl és a gyalogátkelıhely is.
A buszöböl kialakítása és a játszótér felújítása kapcsán a beláthatóság érdekében a Béke utca
melletti tuják helyett alacsonyabb növények kerülnének.
Mucsi László képviselı
Az iskola elıtti tuják porfogó, zajfogó, szerepet töltenek be, a gyerekek nem látják az úton
közlekedı autókat. Javasolja, hogy az iskola elıtt maradjon meg a tujasor, csak azt kell
kivenni, amelyet feltétlenül szükséges. A park melletti tuják kivételével egyetért.
Timár Zsolt képviselı
Javasolja, hogy a park mellıl a tujákat markolóval kiszedve próbáljuk meg áthelyezni a
majsai út melletti kerékpárút mellé, hátha megfognák.
Vincze Jánosné jegyzı
Parkosítás után marad-e ott akkora hely, hogy kocsival parkolni lehessen? Ha az iskolánál
nagyobb rendezvény van, akkor a Béke utcán a park mellett is szoktak parkolni, mert a Szegfő
utcában kevés a hely.
Besesek Béla képviselı
Úgy kellene kialakítani a növényzetet, hogy megmaradjon a parkolási lehetıség továbbra is a
Béke utca mellett. Amikor ballagás, évnyitó, évzáró van, akkor ott meg kell állni, nincs elég
hely.
Timár Zsolt képviselı
A növényzet csak addig érjen, hogy félig az úton, félig mellette meg lehessen állni.
Patkós Zsolt polgármester
Ezt figyelembe vesszük.
C) LEADER pályázatok
Patkós Zsolt polgármester
A Közösségi Ház felújítása és a játszó-és pihenıpark kialakítása pályázatok tekintetében még
nem kaptuk meg a támogatásról szóló határozatot. Az biztos, hogy megnyertük, a forrás
rendelkezésre áll. Ezért elkezdtük a játszó- és pihenıpark megvalósítását. Az október 23-i
ünnepség 22-én este lenne, és valószínőleg ez egy tér avató ünnepség is lesz egyben. A
terveink szerint a térfigyelı rendszer kialakítása is meg fog történni.
D) CÉDE pályázat
Patkós Zsolt polgármester
Döntött a képviselı-testület a mőszaki tartalom csökkentésérıl.
E) TEKI pályázat
Patkós Zsolt polgármester
A járdák felújítására vonatkozóan vállalkozót keres, aki a beruházást meg tudja valósítani.
Mucsi László képviselı
A Rákóczi utcának melyik oldalán valósul meg a járdafelújítás?
Patkós Zsolt polgármester
A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Baptista Imaház elıtti oldalon.

30

F) Szank-Jászszentlászló összekötı út felújítása
Patkós Zsolt polgármester
A tervezıvel, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal és a Magyar Közúttal egyeztetések folytak.
A Szank-Jászszentlászló összekötı út felújítása jelentıs költséggel fog járni. A tervezı azt
javasolja, hogy a hozzátoldott részt mőanyag ráccsal kell megerısíteni, hogy ne váljon el az
úttesttıl, nem elég a geotextília, amelyrıl korábban volt szó. Az engedélyezı hatóság a
tervezett körforgalom kialakítását nem engedélyezte, amely 4 méteres belsı sugárral és 2
méteres járható körrel volt tervezve, mert a nagyobb szerelvények sodrási része nagyobb.
Javasolta az 5 méteres belsı sugarú kört, de a forgalmat nem lehet bevinni a házak sarkához,
ezért nem lesz körforgalom. Más javaslat született, hogy forgalomlassító járdaszigetek
épüljenek. Szeptember végére készen lesznek a tervek, utána lehet a mőszaki tartalomról és a
költségbecslésrıl is beszélni.
Szabóné Szatmári Katalin és Nagy Klára távoztak az ülésrıl.
G) Egységes óvoda bölcsıde kialakítása
Varga Ferencné képviselı
A múlt héten jegyzı asszonnyal Szegeden voltak a Dél-alföldi Regionális Módszertani
Bölcsıde Központban, ahol elmondták, hogy milyen lehetıségei vannak az önkormányzatnak.
Kétféle lehetıség van, vagy egy új bölcsıdés csoportot indítani, vagy pedig egy vegyes
csoportot, ahol 5 fı 2 és 3 éves közötti gyerek lehet és maximum 15 fı kiscsoportos gyerek. A
10 fıs bölcsıdénél 140 %-ra fel kellene tölteni a férıhelyeket, mi a garancia arra, hogy a napi
10 fı meg fog jelenni. Ha bejön egy rosszabb idı nem fogják a gyerekeket behozni onnan,
ahol az anyuka otthon van.
Ezért abban gondolkodnak, hogy az egységes óvoda és bölcsıde kialakítható lenne. Az 5
gyerek normatívája duplája a jelenlegi normatívának, támogatás 20 fı helyett 25 fı után
igényelhetı.
Ennek a felnıtt létszám igénye 1 gondozónı, 2 óvónı és 1 dajka. Úgy kell kialakítani
munkaidejüket, hogy a három pedagógusból 2 mindig ott tartózkodjon a nyitástól a zárásig. A
gondozónınek valamivel más a juttatása, tehát nem csak az illeti meg, ami a
közalkalmazottat, más a munkaideje is. Az óvónınek heti 32 óra a csoportban eltöltendı
munkaideje, a gondozónınek napi 7 óra és 1 óra felkészülési idı.
A tárgyi feltételeket tekintve a kiscsoportban ki kell alakítani egy sarkot, új bútorzattal, ami a
bölcsıdések életkorának megfelel, ez a CÉDE pályázatból megoldható. Napi négyszeri
étkezést kell biztosítani a háromszori helyett. Abban a csoportban, ahol 3 évesek vannak,
praktikusabb, ha nem csak az 5 fınek, hanem a másik 15 fınek is biztosítani a négyszeri
étkezést. Az udvaron is biztosítani lehet az elkülönített részt.
A bölcsıdéhez szükséges képzést egy dolgozó bevállalta, az önkormányzat felét téríti meg.
Két óvónınek 60 órás képzést kell elvégezni, a felmenı rendszer miatt ezt mindenki el fogja
végezni.
A SULI-HOST-nak van gyakorlata a bölcsıdések étkeztetésében, ez nem okoz gondot.
Az óvodai létszámot tekintve jelenleg 75 gyerek után igényelhet az önkormányzat normatívát,
további 6-7 van, akik után nem igényelhetı le. Ha a létszám továbbra is csökken, 70 fı alá,
akkor a három óvodai csoport és az egy bölcsıdés csoport veszélybe kerül. A csoportokba
maximum 25 fı íratható be, a bölcsıdés csoportba 15 fı óvodás és 5 fı bölcsıdés.
A probléma mindig az szokott lenni, hogy szeptemberben íratják be a gyerekeket, most is 4
gyereket írattak be, holott a beiratkozás tavasszal volt. Júniusban határozzuk meg az óvodai
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csoportok számát, a maximális keretet nem lehet túllépni, csak egy csoportban, ott is csak
meghatározott százalékkal.
Patkós Zsolt polgármester
Nagyobb településen nem veszik fel a gyereket, ha a szülı idıben nem íratja be. Ha az
önkormányzat kimondja, hogy 75 fınél nem lehet többet felvenni, akkor azt nem lehet
túllépni.
Túl fogjuk lépni a továbbképzési keretet, mert az nem volt betervezve, hogy idén ez a képzés
el fog indulni. Az 50 %-ot az önkormányzat átvállalja.
Varga Ferencné távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 6 fı.
H) Településır foglalkoztatására pályázat
Patkós Zsolt polgármester
Szeptember 15-tıl lehetıség lesz pályázat benyújtására településır foglalkoztatására. 90 %-os
munkabér és járulék támogatással, 10 %-os önkormányzati hozzájárulással mőködik a
pályázat. A szociális támogatás is ilyen intenzitású, tehát ez érdekünk. Két olyan embert kell
választanunk, aki segélyezett. Napi 8 órában járırözni fog a településen a közrend,
közbiztonság megóvása érdekében intézkedési jogkör, fegyver nélkül, mobiltelefonnal
felruházva jelzéssel tud élni.
Kiskunmajsán ismételten felvetette, hogy hiányzik Szankon a rendıri jelenlét, azóta a körzeti
megbízott az iskolánál ott van reggel. A másik körzeti megbízotti helyre jelentkezett egy
kiskunmajsai lakos, aki szeretne Szankra költözni körzeti megbízottnak, ebben támogatja.
A következı képviselı-testületi ülésre valószínőleg hozni tudja a pályázatot, a képviselıtestület támogatását kérte, hogy két településırt tudjunk foglalkoztatni.
I) Mezıır foglalkoztatásával kapcsolatos tapasztalatok
Patkós Zsolt polgármester
A mezıır több nappali és éjszakai körutat tesz, már motorral rendelkezik. Több intézkedése
volt, igaz a fának a származását a beszállítók tudták igazolni. Mindig elkéri, ellenırzi a
papírokat. Jeleztük, hogy a veteményesekbıl tőnnek el dolgok, volt gyümölcsösökbıl
ládalopás, ennek mindig utánamegy. Ha megalapozott a gyanú, akkor a rendırséggel próbál
együttmőködni. Még nem látványos az eredmény. Biztonsági kamerákat helyezünk ki.
Településıri szolgálatot, külterületen mezııri szolgálatot állítunk fel. Próbáljuk kialakítani az
erdésszel, a vadırrel, a rendırséggel és a polgárırséggel a kapcsolatot, hogyha jelzés érkezik,
akkor tudjunk reagálni. Kiépítünk egy olyan rendszert, amely remélhetıleg egy nagyobb
biztonságérzetet, nagyobb közbiztonságot fog eredményezni, annak ellenére, hogy a
települések közbiztonságát a rendırségnek kellene biztosítani állami pénzbıl, és nem nekünk
kellene erre különbözı forrásokat elıteremteni.
EGYEBEK
Mucsi László képviselı
Jövıre nem kellene megvárni, hogy beérjen a királydinnye a község közterületein, mert
rengeteg defektet okoz a kerékpárokban. Főnyíráskor kiszáll a kerékpárútra és az úttestre is, a
szél is elfújja.
Patkós Zsolt polgármester
Ezért is szeretné a park melletti részt felújítani, ezzel a probléma megszőnne.
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Mucsi László képviselı
Az Arany János Programba Szankról már több tanulót eljuttattunk. Az egyik tanulót az
édesanyja kiíratta a programból, így legalább 6 millió forint támogatást eldob, amit az
államtól kapna, támogatást biztosítanának a sítábortól kezdve az országjárásig. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat vezetıjét is meglátogatta, segítséget kért tıle is és polgármester
úrtól, jegyzı asszonytól és a családgondozótól is, hogy próbáljanak a családdal beszélni, még
nem késı, visszamehet a programba, nagyon fontos, hogy a jó képességő gyerek ne kallódjon
el.
Patkós Zsolt polgármester
Össze fogunk hozni a családdal és a gyerekkel egy beszélgetést.
Mucsi László képviselı
A Bursa Hungaricával kapcsolatosan elmondta, hogy az önkormányzat dolgozói augusztusban
elküldik az önkormányzat támogatását, a fıiskolák, egyetemek csak decemberben osztják ki.
Ez nagy erkölcstelenség, szeptemberben van a legnagyobb kiadása a gyerekeknek, az
ösztöndíjat több hónapos késéssel adják oda. Nem azért küldi el az önkormányzat a pénzt,
hogy ott ık kamatoztassák. Utána kellene járni, hogy ennek mi az oka.
Patkós Zsolt polgármester
Jegyzı asszony meg fogja kérdeni.
Mucsi László képviselı
Az iskola melletti parkból elszállításra került az emlékmő, annak mi lesz a további sorsa?
Javasolta, hogy adjuk oda egy kıfaragónak, hogy alkosson belıle valami szépet Szanknak.
Patkós Zsolt polgármester
Az emlékmőnek a részei megvannak, elraktároztuk a volt gyógyszertár épületében. További
sorsát majd eldönti a képviselı-testület.
Rácz Izabella képviselı
A Csatorna utcában lakók már jelezték, ismét tolmácsolja, hogy az éjszakai, hajnali
állatszállító járatok a mérleghez nagyon zavarják a lakók éjszakai nyugalmát.
Vincze Jánosné jegyzı
Beszélt Seres Sándorral, akkor kell mérlegelni, amikor állatszállítás van. Elıtte le kell
mérlegelni az üres autót, utána az állatokkal ismét le kell mérni. Azt hallotta, hogy
mostanában lassabban és csendesebben járnak a jármővek.
Nyerges Zoltán képviselı
Meg kellene csinálni a vasúti átjárót, mert ott csattog nagyon.
Patkós Zsolt polgármester
Nem az önkormányzat feladata, de megnézzük.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18,30 órakor bezárta az ülést.
K. m. f.
Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Besesek Béla
jkv. hitelesítı

Mucsi László
jkv. hitelesítı
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