SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

23/1/2009.

JEGYZİKÖNYV
a képviselı-testület 2009. december 8-án
megtartott ülésérıl

Határozatok száma: 111-122.
Rendelet száma: 23-24.

TARTALOMJEGYZÉK
HATÁROZATOK:

111/2009.(XII.08.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatról szóló beszámolóról
112/2009. (XII.08.) ÖH.
Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl
113/2009.(XII.08.)
Szank Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról
114/2009.(XII.08.) ÖH.
Önkormányzat tulajdonában lévı
lakások és üzlethelyiségek bérleti díjairól
115/2009.(XII.08.) ÖH.
ÁMK helyiségbérleteinek meghatározásáról
116/2009.(XII.08.) ÖH.
Szanki Római Katolikus Plébánia részére
finanszírozási elıleg biztosításáról
117/2009.(XII.08.) ÖH.
Költségvetési rendeletben átcsoportosítás engedélyezése
118/2009.(XII.08.) ÖH.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsában végzett tevékenységrıl
119/2009.(XII.08.) ÖH.
VAKÁCIÓ KFT. 2010. évi üzleti tervérıl
120/2009.(XII.08.) ÖH.
Szavazásból történı kizárásról
121/2009.(XII.08.) ÖH.
VAKÁCIÓ KFT. Felügyelı Bizottságába tag megválasztásáról
122/2009.(XII.08.) ÖH.
Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosításáról, a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról

4. oldal
10. oldal
13. oldal

17. oldal
18. oldal

18. oldal
19. oldal

21. oldal
22. oldal
22. oldal
23. oldal

23. oldal

RENDELETEK:
23/2009.(…..) rendelet
a helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatáról szóló
4/1994.(VII.15.) ÖR. sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
24/2009.(…...) rendelet
az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
22/2008(X.01.) rendelet módosításáról

9. oldal

16. oldal

2

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2009. december 8-án 13 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla
Mucsi László
Tabajdi Gábor
Timár Zsolt és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
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, Csertı István, Nyerges
Zoltán és Rácz Izabella képviselık bejelentették távolmaradásukat az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Tabajdi Gábor és Timár Zsolt képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirendek megtárgyalását
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy az egyéb kérdések elıtt három új napirend felvételére
tett javaslatot:
10. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett
tevékenységrıl
11. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. 2010. évi üzleti tervérıl
12. Elıterjesztés Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosításáról, a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról.
A képviselık egyetértettek a napirendi pontok felvételével. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatról és tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés …../2009.(….) rendeletre a helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és
használatáról szóló 4/1994.(VII.15.) ÖR. sz. rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
3. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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5. Elıterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet
módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti díjának
emelésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés ÁMK helyiségeinek bérleti díjainak emelésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Elıterjesztés a Szanki Római Katolikus Plébánia részére finanszírozási elıleg biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Elıterjesztés költségvetési rendeletben átcsoportosítás engedélyezésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett
tevékenységrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
11. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. 2010. évi üzleti tervérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
12. Elıterjesztés Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosításáról, a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról.
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
13. Egyéb kérdések
14. Elıterjesztés pályázat benyújtására a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételre (zárt ülés)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatról és tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Szank-Jászszentlászló összekötı út felújítására a pályázatot határidıben benyújtottuk.
Jelenleg várjuk a hiánypótlást, benyújtásának a határideje 2010. január 4.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
111/2009.(XII.08.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 110/2009.(XI.12.) ÖH. számú lejárt
határidejő határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.
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Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Patkós Zsolt polgármester
- November 5-én a buszvárók mőszaki átadása az iskola elıtti buszváró kivételével
megtörtént.
- November 6-án informális megbeszélés volt Kiskunmajsán a Polgármesteri
Hivatalban. A hulladék begyőjtését végzı cég firtatta volna, hogy az önkormányzat
melyik változat mellett kíván voksolni a Zrt. ülésén. Ott is a maximum 8 %-os
emelésrıl volt szó, bár annak a megalapozottságát sem teljes mértékben látjuk.
- November 10-én volt Csongrádon a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Konzorcium
majd a Zrt. ülése. Az 5. napirend errıl is szól. Ott sem tudtunk magasabb mértékő
emelést elfogadni.
- November 18-án az Ivóvízminıség-javító Konzorcium ülése volt, amely több mint
200 települést fog össze. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség azt mondta, hogy amely
projekttársulás december 15-ig nem alakul meg, annak nem lesz a KEOP-ból
elkülönített rész. Ezért szükséges lesz rendkívüli testületi ülést tartani addig. A
konzorciumnak van egy munkaszervezete, amely a DARFÜ-n belül dolgozik,
elkészítettek egy elvi megállapodás-tervezetet, a számok, a mögöttes tartalmak
kerülnek most megfogalmazásra. Változott idıközben a projekt struktúra, mert
Sándorfalva idıközben kinyilvánította, hogy önállóan fogják a projektet
megvalósítani. Szentesen elmondta a minisztérium ott lévı képviselıje, hogy nagyon
veszélyes vizekre eveznek azok a települések, amelyek most eldöntik, hogy önállóan
oldják meg a fejlesztést, mert nem tudják honnan elıteremteni erre a fedezetet.
Megváltoznak a vízminıségre vonatkozó határértékek, amelyek szigorodnak.
Elıfordulhat néhány településen, hogy év végétıl zacskós vizet osztanak majd a két év
alatti gyerekeknek és a kismamáknak. Szankon nincs ekkora gond. De az biztos, hogy
saját erıbıl ezt a fejlesztést sokkal drágábban tudnánk megvalósítani, mint
társulásban. Mindenkit elkeserített az, hogy nagyon nagy vízdíj növekmények lesznek
a fejlesztés megvalósulás után. Szankra vonatkozóban maximum 116, jó esetben 80 Ft
vízdíj növekménnyel kell számolni 2010-tıl vagy 2013-tól, attól függ, hogy mikor
valósul meg a beruházás. Holnap küldeni tudjuk a képviselıknek a társulási
megállapodást. A vízmő üzemeltetınket megkérte, hogy az önrész biztosításában
segítsen.
Tabajdi Gábor képviselı
Mibıl keletkezik a vízdíj növekmény?
Patkós Zsolt polgármester
Vízmő fejlesztés lesz és 20 %-os hálózat rekonstrukció (pld.: tolózárcsere, vezetékszakasz
csere). A projekt része még egy teljes körő átmosatás és járulékos elszámolható költségek,
projektmenedzsment. Szank esetében kb. 153 milliós beruházásról van szó. Közbeszerzést
kell majd kiírni.
Tabajdi Gábor képviselı
Végül is velünk fizettetik meg a fejlesztést?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, ugyanúgy, mint ahogy a szemétszállításnál is. Az európai uniós pályázatok kapcsán az
amortizációba kötelezı tartalékképzést építenek bele. A szeméttelepet, amikor 30 év múlva
bezárják, akkor a mőködtetınek lennie kell annyi pénzügyi tıkéjének, hogy abból egy újat
tudjon építeni. Nem akarja az EU, hogy többször menjünk hozzájuk pénzért. Erre a feladatra
egyszer ad pénzt, és úgy kell mőködtetni, hogy önmagát fenntartó rendszer legyen, soha
többet ne legyen uniós költség. Minden uniós pályázatnál ez kötelezı elvárás.
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Besesek Béla képviselı
A rendszert idınként most is átmosatják, a mőködéshez hozzátartozik, hogy karbantartják, ezt
eleve bele kellett kalkulálni a vízdíjba.
Patkós Zsolt polgármester
Vannak olyan települések, ahol ez jobban probléma, mint nálunk. Településünkön gond a
magas hálózati veszteség is. Most van egy szakmailag elıkészített anyag, amelyet egy
szakértı cég, az Aquaprofit Kft. készített el. A két körös pályázat után, következı lépcsıben
történik meg az egyeztetés, hogy Szankon pontosan milyen fejlesztés valósul meg. A
vízminıséget a település minden pontján biztosítani kell a beruházás után.
Tabajdi Gábor képviselı
Támogatja a beruházásokat, csak könnyen kényszerhelyzetbe kerülhetünk.
Patkós Zsolt polgármester
Kényszerhelyzetben vagyunk az önkormányzati törvénybıl adódóan. Vannak kötelezıen
ellátandó feladatok, amelyhez nem biztosítják a mőködtetési normatívát, ilyen az egészséges
ivóvíz biztosítása is. Többek között ennek is állami feladatnak kellene lennie, áthárították az
önkormányzatokra. Az állam nem oldja meg helyettünk a feladatot, ezért ebben a dologban is
lépnünk kell. Nincs jó megoldás, kiválasztjuk a lehetıségekbıl a legkevésbé rosszat. Utána
kénytelenek vagyunk valamennyien ennek a költségeit viselni.
Besesek Béla képviselı
Az ivóvizünknek milyen paramétere nem megfelelı?
Patkós Zsolt polgármester
A vízmő üzemeltetıje adatokat szolgáltatott erre vonatkozóan, errıl a következı ülésen lesz
szó.
Mucsi László képviselı
Mi lesz azoknak a sorsa, akik nem szálltak be a konzorciumba?
Patkós Zsolt polgármester
Elıírás, hogy 2009. december 26-ra biztosítani kell az egészséges ivóvizet. 2006-ban már kért
az ország határidı módosítást. Elcsúszott a megvalósítás, nem tudjuk, hogy mi lesz. Elmondta
a minisztérium munkatársa Szentesen, hogy késıbb nem lehet projekttársulást létrehozni, nem
támogatják azokat a településeket, amelyek ebbıl a projektbıl kimaradnak. Késıbb nem lesz
lehetıség.
- November 19-én volt egy tanyagondnoki fórum, amelyet a II. körzetben Balasi Tibor
tartott, nem olyan nagy számban megjelenı tanyasi lakosságnak, a mőködésrıl, a
mőködési területrıl, a tanyagondnoki feladatokról. A külterületi lakosság részére
szükséges a tanyagondnoki ellátás és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás. Sok
esetben a tanyasi lakosság kommunikációs lehetıségei szőkösek. Bármilyen
(egészségügyi, közbiztonsági vagy egyéb) probléma esetén segítséget tudnak kérni.
Volt már néhány riasztás a külterületrıl.
Besesek Béla képviselı
Kérte, hogyha a jövıben lesz ilyen tájékoztató, akkor a képviselı-testület vagy legalább a
Szociális Bizottság kapjon meghívást. Nem árt, ha legalább a Szociális Bizottság
információhoz jut arról, hogy milyen problémák vannak a tanyán, vagy a tanyagondnoki
munkával kapcsolatban.
Patkós Zsolt polgármester
- November 20-án Falk Miklós szervezésében volt egy találkozó a MOL RT. elıdjének
vezetıi, szakemberei részvételével, akik a szanki olajipart kialakították. A rendezvény
Szankon kezdıdött és Kiskunhalason szakestéllyel zárult.
- Megkereste a MOL RT. Kiskunhalasi Üzemének vezetıjét, és jelezte, hogy értékesítés
esetén igényt tartanánk a Szank II-es tankállomásra, a Bányászparkra. Úgy hallottuk,
hogy a szakszervezet és egy magánszemély bejelentette tulajdonszerzési igényét a
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Bányászparkra. Az önkormányzatnak fontos, hogy ez az objektum ne kerülhessen el
más kézbe, és a lehetıségeinket ezzel gyarapítsuk. Egyeztetések után az Olajipari
Szakszervezet is támogatja az önkormányzat tulajdonszerzési igényét.
- November 26-án jegyzı asszonnyal megbeszélést folytatott a településen diszkót
üzemeltetı vendéglátósokkal. Örülünk annak, hogy a szanki embereknek, fiataloknak
van szórakozási lehetısége, de tekintettel kell lenni a pihenni vágyó emberekre is, az
együttélés szabályait be kell tartani. Lakossági bejelentés érkezett és tapasztaltuk is,
hogy a zene túl hangos kint az utcán. Újabb bejelentés esetén be kell méretniük,
bizonyítaniuk, hogy azt a decibelt tartják, amely este 10 óra után megengedett. Az
utcai rendzavarás is gyakori a rendezvények után. Ennek megoldását nem érzik
feladatuknak. Kértük a rendırség, polgárırség, településırök segítségét.
Mucsi László képviselı
Halottak napján is volt diszkó, ilyen korábban sosem fordult elı, ezt eddig mindenki
tiszteletben tartotta.
Vincze Jánosné jegyzı
Errıl nincs tudomásunk.
Patkós Zsolt polgármester
Minden héten szombaton van a Sörharang Vendéglıben, minden második héten a Korona
Vendéglıben diszkó. Csak bejelentési kötelezettségük van, ellenırizhetjük a hangerıt, ezen
túl beleszólásunk nincs. Végsı esetben lehetıségünk van a vendéglátó egységek nyitvatartási
idejének lekorlátozására.
Vincze Jánosné jegyzı
A mőködési engedélyt lehet még visszavonni.
Patkós Zsolt polgármester
További egyeztetések szükségesek.
Varga Ferencné képviselı
Az óvodáról ellopták a zászlót, majd újat helyeztek ki és azt is.
Patkós Zsolt polgármester
Ha ilyen esemény történik a településen, akkor mielıbb jelzést kér. Vannak olyan pontok még
a településen, ahová szükséges lenne kamerákat felszerelni.
Varga Ferencné képviselı
Az iskolába is betörtek, meglett-e a tettes? Igaz-e, hogy a kamera nem volt bekapcsolva?
Patkós Zsolt polgármester
Nem tudunk róla, hogy meglett volna a tettes, nem értesítettek bennünket. A rendırök
megnézték, hogy a kamera nem rögzített. Akkor még nem volt átadva mőszakilag a rendszer,
azóta átalakításra is került, jó minıségő jeleket rögzít. Az iskolában három kamera került
elhelyezésre, a rögzítı eszköz levédése megtörténik.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Hozzáférési lehetıséget kér, az iskolában is történnek olyan események, amelyeket jó volna
megnézni.
Besesek Béla képviselı
Errıl nem kell rendeletet alkotni, hogyan történik a tárolás, hozzáférés, ki jogosult?
Vincze Jánosné jegyzı
A rendırség javaslatára lehet kamerát kihelyezni, egyeztetni fog ez ügyben.
Patkós Zsolt polgármester
Az iskola kamerái által felvettekbe szükség esetén jó volna betekinteni, ha másként nem lehet,
akkor le kell választani a többirıl, bárki nem nézheti meg, ezt korlátozni kell. A következı
ülésre errıl jegyzı asszony készítsen elıterjesztést.
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Besesek Béla képviselı
A szanki honlapról soha nem volt szó, hogy ki csinálja, mi kerülhet oda föl, ezek a dolgok
rendezetlenek.
Vincze Jánosné jegyzı
A honlapról van egy régi képviselı-testületi határozat, elıkeressük.
Patkós Zsolt polgármester
- November 24-én megtörtént, illetve, december 4-én ünnepélyesen is megtörtént a
Vörösmarty utca átadása. December 14-én zár az Államkincstár, eddig be kell, hogy
érkezzék a számla úgy, hogy elıtte a DARFT szakemberei szakmailag és
pénzügyileg ellenırizzék. Azon vagyunk, hogy ez mielıbb megtörténhessen, és
visszaigényelhessük még ebben az évben, amit lehet és a pénzügyi elszámolás
mielıbb meg tudjon valósulni. A folyószámla hitelkeret szerzıdés is most,
decemberben került aláírásra.
- December 1-jén a járdák egy részének megtörtént a mőszaki átadása.
A képviselı-testület tudomásulvette a tájékoztatót.

NAPIREND
2. Elıterjesztés …../2009.(….) rendeletre a helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és
használatáról szóló 4/1994.(VII.15.) ÖR. sz. rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatáról szóló rendelet módosítására azért
van szükség, mert ebben az évben az Államigazgatási Hivatal felmérte a települési
önkormányzatok hatályos rendeletei alapján, hogy mely rendeleteket kell jogharmonizálni. A
rendeletben nincs módosítás, a címer zászló használatáról szóló rendelkezésekben nem talált
eltérést, ezért a rendeletmódosítás arról szól, hogy a záró rendelkezésekbe bele kell illeszteni,
hogy megfelel az Európai Parlament és a Tanács irányelvének.
Mucsi László képviselı
Október 23-án nem látta az országzászlót felhúzva a zászlótartóra. A képviselı-testületnek az
volt az álláspontja, hogy a nemzeti ünnepek alkalmával legyen kint.
Vincze Jánosné jegyzı
Legközelebb jobban odafigyelünk.

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

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
23/2009.(…..) rendelete
a helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatáról szóló
4/1994.(VII.15.) ÖR. sz.
önkormányzati rendeletének módosításáról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság nemzeti
jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi
LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi címer, zászló
és pecsét alapításáról és használatáról szóló 4/1994.(VII.15.) ÖR. sz. önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. az alábbi 9. §-sal egészül ki:
1. § E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

NAPIREND
3. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Összességében a bevételek és a kiadások teljesülése idıarányos. Jelentıs többletbevételünk
van az iparőzési adó bevételbıl, nem realizálódott háromnegyed évre a gépjármőadó
bevételünk. Igyekeztünk a költségvetési egyensúly megtartása érdekében a kiadásokat
visszafogni. Vannak feladatok, amelyek idıarányosan többletteljesítést mutatnak, azonban a
teljesítés fontos és szükséges volt. Azzal, hogy megvalósítottuk a LEADER beruházást a
játszó- és pihenıpark vonatkozásában és ebben az évben 31 millió támogatást nem tudunk
realizálni, az év végi helyzetet elıre vetítve kb. 30 millió forint negatív pénzmaradvánnyal
számolunk. A Vörösmarty utca pénzügyi rendezését ebbe még nem kalkuláltuk bele, ezért a
negatív pénzmaradvány lehet, hogy több lesz.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolta a
tájékoztatót.
Mucsi László képviselı
Mennyi idı múlva kapjuk meg a támogatást a Vörösmarty utcára?
Patkós Zsolt polgármester
December végéig utalni kell az önkormányzati önrészt és a fordított ÁFÁ-t, abban az esetben
kapjuk meg, ha az ÁFA bevallást benyújtjuk januárban, február végéig visszajön a fordított
ÁFA fele. Az önrész tekintetében sikeres volt az önkormányzat a pályázaton, az EU Önerı
Alapból 14,5 millió támogatást kaptunk, ezt nem tudjuk, hogy mikorra utalják ki, reményeink
szerint április végére a folyószámlánkon nem lesz annyi hitel, mert megérkeznek a
támogatások. Igyekszünk gyorsan lebonyolítani mindent, de ez nem csak rajtunk múlik.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a tájékoztatót.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
112/2009. (XII.08.) ÖH.
Önkormányzat gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete alapján az önkormányzat gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetérıl szóló tájékoztatót az elıterjesztés szerint elfogadja.

NAPIREND
4. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A következı költségvetési év ismételten nagyon nehéz év lesz az önkormányzatok számára.
Javasoljuk, hogy minden tekintetben óvatos költségvetést alakítsunk ki, és próbáljuk
megırizni az intézményrendszert és a jelenlegi struktúrát. Felül kell vizsgálni a saját, vagy
önkormányzati kiegészítést igénylı kiadásokat.
A bevételek kapcsán az üzletek és lakások bérleti díjára vonatkozóan inflációt meghaladó
emelést javasolunk, a lakások vonatkozásában 15 %, üzlethelyiségek esetében pedig 10 %-os
bérleti díj növekményt javasolunk. A piac üzlethelyiségeinek újra kell gondolni a kiadását
vagy eladását, mert több mint féléve üresen állnak. Jó lenne, ha a Kisbíró újság bevétele,
amirıl szó volt, megérkezne és csökkentené a kiadásokat, mert az értékesítésbıl származó
bevételek sajnos alacsonyak.
Az önkormányzatnak saját bevételei nem nagyon vannak. A jövı év szeptemberében esedékes
iparőzési adót már nem az önkormányzat adócsoportja fogja beszedni, hanem az APEH. Nem
ismerjük, hogy mikor és mennyivel kevesebb összeget ad tovább nekünk, ez jelentıs
bizonytalansági tényezı. A gépjármőpark öregszik, ezért a gépjármőadó bevételünk nem fog
emelkedni.
Kiközlésre került, hogy milyen támogatásra számíthatunk, látszik, hogy az oktatás
tekintetében közel 10 %-os csökkenés lesz, még abban az esetben is, ha csökkennek a bérek
járulékai, ennyivel nem csökken az önkormányzati szerepvállalás szükségessége. Az egységes
óvoda és bölcsıde feladattal kiegészül a feladatellátás, mert igény van rá, de még így sem
várható jelentısebb normatíva emelkedés.
A szociális ellátás tekintetében szintén normatíva csökkenés lesz. Megnéztük, hogy abban az
esetben, ha bevinnénk a jelenleg még önkormányzati fenntartásban lévı szociális feladatokat
kistérségi ellátásba, akkor sem lenne kedvezıbb a helyzet, mert a 2010. év ezen a téren egy
moratóriumi év, ebben az évben nem javasoljuk a szociális ellátó rendszer átalakítását. A
szociális ellátásoknál felül kell vizsgálni a lakásfenntartási támogatást, amely helyi, és a
méltányossági közgyógyellátást, amely kiegészített normatívát tartalmaz. A házi
segítségnyújtásnál szeretnénk bevezetni egy olyan díjat, amely 2006. elıtt volt, megfizethetı
összeggel.
A kiadások tekintetében minden téren mérséklésre kell törekedni. A bérjellegő költségeknél a
közszolgálatban dolgozók részére meg kell határozni a Cafetéria rendszert, a
közalkalmazottaknál is szeretnénk, hogyha valami hasonló megoldással megmaradna a
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melegétkezés támogatása, nem magasabb összeggel, mint idén. Még ebben az évben kap
mindenki vásárlási utalványt, amelyet Szankon lehet beváltani. A következı évben január és
február hónapra nem kapnak sem a köztisztviselık, sem a közalkalmazottak étkezési
támogatást. A költségvetés elfogadása után márciustól kezdve lesz étkezési támogatás.
Közalkalmazottak esetében azt javasolta, hogy kapjanak segélyt. Jegyzı asszony utánanézett,
hogy erre nincs lehetıség.
Vincze Jánosné jegyzı
A segélyezésnek meg vannak határozva a törvényi feltételei, a segélyezési formák mindenkire
vonatkoznak, olyan jogcím nincs, hogy csak a közalkalmazottak kaphatnának ilyet.
Patkós Zsolt polgármester
A Cafetéria rendszer bevezetése kötelezı a közszolgálati szférában. Minimum ötszörösét kell
biztosítani az illetményalapnak, ezt 25 % adó terheli.
Mucsi László képviselı
Van olyan önkormányzat, ahol motivációs támogatást kapnak, utána lehetne nézni.
Patkós Zsolt polgármester
Ez valószínőleg vezetıi döntéshez kötıdı kereset kiegészítés, amely ugyanúgy adóköteles.
Törekedni fogunk valamilyen juttatási rendszer kialakítására, amely pluszjuttatást nyújt.
A mőködési kiadások tekintetében az energiaköltséget be kell tervezni, az összes többi kiadás
tekintetében 10 %-os kiadáscsökkentést javaslunk.
Abban az esetben, ha csökken a gyermeklétszám az iskolában, a korábbi irányelv alapján elı
kell terjeszteni az osztályok összevonását és a létszámcsökkentést. Változik a közoktatási
törvény, 30 %-kal meg lehet haladni az azonos évfolyamon tanulók esetében a maximális
osztálylétszámot.
A költségvetés elkészítéséhez az ÁMK-tól is, és a Pénzügyi Bizottságtól is javaslatokat
várunk.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a koncepciót, megállapította, hogy nagyon sok a
bizonytalanság a jövı évi költségvetéssel kapcsolatban, a finanszírozás tekintetében
mindenütt csökkenés, megvonás van, ehhez alkalmazkodni kell, ennek megfelelıen készült el
a koncepció. A bizottság a koncepciót egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Varga Ferencné képviselı
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság visszavonult a koncepció megbeszélésétıl, mert
egyelıre a leirat mindenütt elvonást és csökkentést tartalmaz, még hiányoznak a költségvetés
tervezése elıtti egyeztetések. A szociális juttatásokat újra át kell gondolni (ápolási díj,
szociális étkeztetés, méltányossági közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás). Van, amit
meg kellene tartani (méltányossági közgyógyellátás), van, amelynek a mértékét lehetne
csökkenteni, visszaszorítani (lakásfenntartási támogatás).
Patkós Zsolt polgármester
Meg kell nézni, hogy mit ír elı a törvény, tudunk-e szigorítani.
Varga Ferencné képviselı
A pedagógus továbbképzésekre sajnos pályázat útján lehet hozzájutni támogatáshoz.
Patkós Zsolt polgármester
Meg fogjuk nézni, hogy milyen lehetıségek vannak, megpróbáljuk a támogatásokat központi
forrásból megoldani.
Varga Ferencné képviselı
Mindent csökkenteni kell, de a dologi kiadásoknál is vannak olyanok, melyeket muszáj
betervezni.
A közalkalmazottak részére, ami adható juttatás volt, az az elmúlt egy hónapban elvonásra
került, a gyógypedagógiai pótlék, a munkáltatói döntésen alapuló támogatás. Ezt is át kell
gondolni, mert ezekkel a gyerekekkel nem könnyő foglalkozni.
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Patkós Zsolt polgármester
A költségvetés tervezése kapcsán ezt meg kell beszélni. Miért került elvonásra a
gyógypedagógiai pótlék?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Mert létszámhatárhoz kötötte a költségvetési törvény.
Patkós Zsolt polgármester
Januártól megváltozott a pótlékok fizetésének feltételrendszere. A gyereklétszámnak legalább
30 %-át kellene tanítani, ez nem teljesül. Nem adható pótlékot vettünk el, hanem a
kritériumoknak nem felelünk meg gyógypedagógiai pótlék tekintetében.
Mucsi László képviselı
Akik gyógypedagógiai végzettséggel rendelkeznek és ilyen csoporttal is foglalkoznak, a
törvény értelmezését vitatják, hogy a 30 %-ot hogyan kell nézni, a csoport 30 %-a vagy az
iskolai összlétszám 30 %-a. Az már nem normál általános iskola, ahol a tanulók egyharmada
gyógypedagógiai alany.
Patkós Zsolt polgármester
Kérünk állásfoglalást arra, hogyan számítandók a gyereklétszámok. Visszamenıleg biztosítja
az önkormányzat, ha mégis jár, ha nem, akkor nem.
Mucsi László képviselı
Egy kolléga elvesztette a képzettséghez járó pótlékát. Ne büntessük a jobban képzett
kollégákat.
Patkós Zsolt polgármester
Ez tantárgyfelosztás kérdése, figyelembe kell venni a felhasználás mértékét.
Mucsi László képviselı
A szociális támogatási rendszerrel kapcsolatban van-e olyan tapasztalat, hogy a bevándorlás
nıtt-e a városok irányából, és emiatt nı a község szociális terhe?
Patkós Zsolt polgármester
Jönnek és mennek, folyamatos a vándorlás.
Vincze Jánosné jegyzı
Nincs lakosságszám emelkedés, sajnos inkább fogyunk.
Varga Ferencné képviselı
Az „Út a munkába program”-ban foglalkoztatottakkal kapcsolatban, ha a jövıben is lesz ilyen
lehetıség, akkor talán meg kellene valamilyen szempont szerint válogatni, akik bekerülnek.
Patkós Zsolt polgármester
Tanulságos volt számunkra, a jövıben nem a mennyiségre, hanem a minıségre fogunk
törekedni.
Mucsi László képviselı
Meg kellene kérdezni, hogy a motivációs támogatást milyen adófeltételek mellett fizetik a
közalkalmazottaknak.

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

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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113/2009.(XII.08.)
Szank Községi Önkormányzat
2010. évi költségvetési koncepciójáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testület a 2010. évi tervezési irányelveket az
alábbiak szerint határozza meg:
1)

A 2010. évi költségvetést a jogszabályokban meghatározott tartalommal és szerkezettel
intézményenként, feladatonként és kiemelt elıirányzatonként részletezve kell
elkészíteni. A 2010. évi költségvetés részletes tervezésére vonatkozó alapelveket úgy
kell meghatározni, hogy az a községi önkormányzat hosszú távú érdekeit szolgálja. Az
alapelvek lehetıség szerint minél kevésbé érintsék hátrányosan rövidtávon az
önkormányzat dolgozóinak és intézményének érdekeit.

2)

A bevételeket a költségvetés készítésekor ismert mértékben kell számba venni.

3)

Mőködési kiadásoknál a 2009. évi módosított költségvetéshez viszonyított változásokat
számszerően és szöveges indoklással részletesen be kell mutatni.

4)

A személyi juttatásokat intézményenként csökkenteni kell a megszőnı és növelni a
képviselı-testület által engedélyezett új feladatok elıirányzataival. Önkormányzati
szinten az illetmények, pótlékok, munkabérek, tiszteletdíjak és költségtérítések a
törvényekben elıírt minimumszinten tervezhetıek. Többletként a jogszabályok szerinti
kötelezı illetmény elemeket: a soros elırelépık, jubileumi jutalmak, a képviselı-testület
által a polgármester javadalmazásának és egyéb jogszabály által elıírt növekedéseket
lehet figyelembe venni. A béren kívüli juttatásokat a 2009. évi eredeti költségvetési
szinten kell megtervezni. Személyi juttatás többlet a 2010. évi költségvetési törvényben
meghatározott mértékben és kifizetési jogcímen a képviselı- testület döntése alapján
tervezhetı meg.

5)

A munkaadókat terhelı járulékokat a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben kell
tervezni.

6)

A dologi kiadásoknál számba kell venni, és rangsorolni kell az ellátandó feladatokat.
Bizonyítani kell a célok és feladatok indokoltságát. Tételesen be kell mutatni a 2009.
évi költségvetésben egyszeresen felmerülı kiadásokat. A 2010. évi költségvetésben az
elızı évi egyszeres kiadások közül csak az ismét felmerülı kiadások tervezhetık,
melyek indokoltságát a szöveges elıterjesztésben kell alátámasztani. Az idıközbeni
központi és helyi jogszabályok miatti változások hatása a forrás biztosításával
együttesen kerülhet többletként a költségvetésbe. Új feladatok tervezése a 2009. évi
eredeti elıirányzathoz képest csak részletes indoklással, a szükségességre rámutatva
lehetséges. Önkormányzati szinten a dologi kiadások elıirányzatát átlagában 10 %-kal
alacsonyabb szinten kell megtervezni a 2009. évi módosított elıirányzatok szintjéhez
képest. A dologi kiadások tervezésénél elsıként a 2009. évi felhasználás alapján a
közüzemi díjak (gáz, villany, víz, szennyvíz) elıirányzatait kell megtervezni. A többi
dologi kiadás mértékének tervezésére ennek függvényében kerülhet csak sor. A
költségvetés tervezésénél rangsorolni kell a feladatokat, a kötelezıen ellátandó feladatok
tervezhetıek a képviselı-testület döntése nélkül. A nem kötelezı feladatok ellátásáról
dönt a képviselı-testület. Meghatározza, hogy milyen többlet feladatokat tud felvállalni
az önkormányzat a 2010. évben.
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7) A 2010. évi költségvetésben elıirányzatot kell biztosítani a Többcélú Kistérségi
Társulással való együttmőködésbıl (feladatátadás) következı mőködési célú pénzeszköz
átadásokra.
8)

A 2010. évi költségvetésben elıirányzatot kell biztosítani a központi orvosi ügyelet
településre lakosságszám arányosan jutó kiadásaira.

9)

A korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében vállalt
kötelezettségek tekintetében biztosítani kell az ezekkel összefüggı törlesztések
tervezését.

10) A költségvetés tervezése során csökkenteni kell az önkormányzat által biztosított
normatíva feletti támogatások összegét. Az intézményi térítési díjak megállapítása során
az önköltséget teljes körően figyelembe kell venni és ez alapján úgy kell a térítési
díjakat megállapítani, hogy azok a lehetséges legmagasabb összegő bevétel elérését
tegyék lehetıvé, csökkentve az önkormányzat által – a normatívák felett – nyújtott
támogatás összegével.
11) A feladatmutatók számának csökkenéséhez igazodóan kell csökkenteni a mőködtetési
költségeket.
12) A képviselı-testület elvi szándéka alapján a munkahelyteremtésre, vállalkozások
támogatására lehetıség szerint elıirányzatot kell képezni a 2010. évi költségvetésben.
13) A mőködési céltartalékok intézményenként 2009. évi eredeti költségvetési szinten
tervezhetık. A társadalmi szervezetek támogatása a 2009. évi eredeti költségvetési
szinttıl 10 %-kal alacsonyabb mértékben tervezhetı. A támogatások, pénzeszköz
átadásokon belül a szociális pénzbeli ellátások elıirányzatának csökkentése szükséges.
14) A nyertes pályázatok megvalósítására fejlesztési célú hitelkeret biztosítja a forrást.
Újabb pályázatok benyújtása elıtt minden esetben vizsgálni kell a finanszírozhatóság
feltételeit mind a fejlesztési források terheltsége, a likviditás biztosíthatósága, mind a
késıbbi mőködtetési kiadások nagysága tekintetében. A Képviselı-testület olyan
pályázatok benyújtását engedélyezi a 2010. költségvetési évben, amelyek esetében nincs
elıírás az alkalmazotti létszám növelésére, továbbá a mőködtetés többletkiadással nem
jár.
15) A felhalmozási kiadásoknál elıirányzatot kell képezni a 2009. évben benyújtott
pályázatok és a 2010. évben benyújtásra kerülı pályázatok saját erı részére. A
beruházási saját erıt fejlesztési célú hitelkeretbıl kell biztosítani. Forrást szükséges
biztosítani a pályázatokkal kapcsolatosan felmerülı egyéb kiadásokra, amelyek a
pályázatokban nem elszámolhatók (szakértıi díjak, tervezıi költségek, szakhatóságok
engedélyének díjai). A kizárólagosan hazai forrásokra épülı pályázati lehetıségek 2010.
évre szinte teljesen megszőnnek. Az Európai Uniós pályázatok lehetıségek jelentısen
szőkülni fognak.
16) Javítani kell az önkormányzati vagyon hasznosításának a hatékonyságát és az
értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésének eredményességét.
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17) A 2010. évi költségvetés egyensúlyát mőködési célú hitelfelvétel nélkül kell biztosítani.
Ha a 2010. évi költségvetés egyensúlya a koncepcióban leírtak alapján nem biztosítható,
úgy elıtérbe kell helyezni azokat a szervezeti és szerkezeti formákat, amelyben a feladat
ellátás a leggazdaságosabb formában történhet meg.

NAPIREND
5. Elıterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet
módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztést a polgármesterek a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Zrt. közgyőlésén
kapták. Nagyon sok, és indokolatlannak tőnı a 8 %-os emelés. A többség elfogadta a Zrt.
ülésén ezt a változatot, amely ezen kívül még olyan kritériumot is tartalmazott, hogy az
önkormányzatok korlátozzák le a településen a 80 literes győjtıedényzet számát 5 %-ban. Ez
azt jelentené, hogy Szankon 43 db 80 literes kuka lehetne. Kétoldalú jogviszonyok jöttek létre
a közszolgáltatási szerzıdéssel, amelyet kívülrıl nem kíván szabályozni. A Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Kft. kötött minden egyes lakossal szerzıdést az edényzetekre. A
konzorciumban ezt a többség elfogadta. Ezt nem terjesztette a képviselı-testület elé, ezért 8 %
emelésre tesz javaslatot, másról nincs szó.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Sokallta a bizottság is a 8 %-ot. A
közbeszerzési kiírásban az volt, hogy az emelés mértéke az infláció mértéke vagy legfeljebb 8
%. Felvetıdött, hogy a polgármesterek kit képviselnek a konzorciumban, mert ez mind a
lakosság ellen van. A tárgyalás után a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta az
elıterjesztést.
Patkós Zsolt polgármester
A polgármesterek egyik oldalon a lakosságot képviselik, a másik oldalon pedig létrehozott 82
önkormányzat egy olyan rendszert, amit mőködtetni kell. Ha a Zrt. veszteséges, akkor azt a
tagönkormányzatoknak kell kifizetni. A 8 %-ot még el tudja fogadni, de további
megszorításokat már nem.
Mucsi László képviselı
Az a lakosság tapasztalata, hogy a 80 literes kukákat sem töltjük meg minden héten. A falusi
lakosság nem gyárt annyi szemetet, mint egy városi, és ez jó is, mert nem az a cél, hogy minél
több szemét legyen.
Tabajdi Gábor képviselı
Felülvizsgálja-e a koncepcióját a Hulladékgazdálkodási Kft., mert rosszul kalkulálták a
keletkezı hulladék mennyiségét, nincs annyi, innentıl kezdve folyamatosan veszteséges lesz
a mőködés.
Patkós Zsolt polgármester
A közbeszerzési szerzıdésre hivatkoznak, amelyben tényleg volt egy limit, hogy 5 %-nál több
nem lehet a kismérető edényzetek száma. A közbeszerzést megelızıen, még 2006. év elıtt
pecsétes papíron megkapták, hogy mennyi hulladék képzıdik, és ık ezek alapján méretezték a
közbeszerzési kiírást. Szank vonatkozásában nem volt ennek a rendszernek elızménye, mert
nem volt szervezett hulladék begyőjtés. Most már benne vagyunk a rendszer közös
mőködtetésében, a lehetı legjobb megoldást kell megtalálni. Talán ez a legjobb megoldás. A
méretezési problémák kiküszöbölésére azt javasolták, hogy emeljük föl 3,19 Ft-ra a díjat és
akkor nem kérnek korlátozást, megvan a bevételük. Ezért volt több alternatíva.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
24/2009.(……) rendelete
az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
22/2008(X.01.) rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. Törvény 23. §-ában kapott felhatalmazásra – figyelemmel a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.)
Korm. Számú rendelet elıírásaira – az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd
hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.)
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 1. számú mellékletének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A helyi teljeskörő közszolgáltatás egységnyi díjtételei:
Tulajdonosok (lakossági szolgáltatás) esetében:
Az elszállított hulladék térfogat szerint számított győjtıedényzet egyszeri ürítési díja:
a.) 70 l-es győjtıedényzetben:
edénybiztosítás nélkül:
2,59 x 70 = 181,3 Ft
b.) 80 l-es győjtıedényzetben:
edénybiztosítás nélkül:
2,59 x 80 = 207,2 Ft
c.) 110 l-es edényzetben:
edény biztosítás nélkül:
2,59 x 110 = 284,9 Ft
d.) 120 l-es győjtıedényzetben:
edénybiztosítás nélkül:
2,59 x 120 = 310,8 Ft
e.) 240 l-es győjtıedényzetben:
edénybiztosítás nélkül:
2,59 x 240 = 621,6 Ft
6. 1100 l-es győjtıedényzetben:
edénybiztosítás nélkül:
2.849 Ft
g.) 3000 l-es győjtıedényzetben:
edénybiztosítás nélkül:
7.770 Ft
h.) 4000 l-es győjtıedényzetben
edénybiztosítás nélkül
10.360 Ft
6. 5000 l-es győjtıedényzetben:
edénybiztosítás nélkül:
12.950 Ft
j.) 7000 l-es győjtıedényzetben:
edénybiztosítás nélkül:
18.130 Ft
Az ürítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
2. §
Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 28/2008.(XII.30.) rendelet
hatályát veszti.
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NAPIREND
6. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti díjának
emelésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A koncepcióban meghatározott mértékő emelést javasoltunk. Önkormányzati lakások
esetében 15 %-os, üzlethelyiségek esetén 10 %-os bérleti díj növekményt.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
114/2009.(XII.08.) ÖH.
Önkormányzat tulajdonában lévı
lakások és üzlethelyiségek bérleti díjairól
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993:LXXVIII. Tv.
34. és 36. § alapján – a Szank Községi Önkormányzat tulajdonában lévı lakások
lakbérének és az önkormányzati helyiségek bérleti díjainak mértékét 2010. január 1jétıl az alábbiak szerint határozza meg:
1.1. Komfortos lakás esetében
- belterületen
- külterületen
Komfort nélküli lakás esetében
- belterületen
- külterületen
1.2. Helyiségbérleti díjak
1.3. Garázsbérleti díjak

184,- Ft/m2/hó
132,- Ft/m2/hó
57,- Ft/m2/hó
40,- Ft/m2/hó
3399,- Ft/m2/év + ÁFA
98,- Ft/m2/hó + ÁFA

Határidı: 2010. január 1.
Felelıs: Vincze Jánosné – jegyzı

NAPIREND
7. Elıterjesztés ÁMK helyiségeinek bérleti díjainak emelésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Szintén a koncepcióban meghatározott mértékő, 15 %-os emelést terjesztettük elı.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
115/2009.(XII.08.) ÖH.
ÁMK helyiségbérleteinek meghatározásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. január 1-jétıl az Általános
Mővelıdési Központ helyiségeinek bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg:
-

tornacsarnok bérlete: 51.750,- Ft +ÁFA/alkalom + rezsi és eszközhasználati díj
termek bérlete:
1.035,- Ft +ÁFA/alkalom

Határidı: folyamatos
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı

NAPIREND
8. Elıterjesztés a Szanki Római Katolikus Plébánia részére finanszírozási elıleg biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Januárban már döntött a képviselı-testület arról, hogy a Szanki Római Katolikus Plébánia
részére a LEADER pályázat megvalósításához 7.032 e Ft finanszírozási elıleget biztosít.
Érsek úr levélben kéri azt, hogy a teljes összeget finanszírozza az önkormányzat, így közel
430 e Ft-tal több összegrıl van szó, mint amennyire kötelezettséget vállalt a képviselıtestület. Arra kérjük az egyházat, hogy év elején valósítsa meg a beruházást, hogy év végéig
mindenképpen vissza tudja fizetni az elıleget, mert csak így lehet szó finanszírozási elılegrıl,
mi nem vagyunk hitelintézet, kölcsönt nem tudunk biztosítani.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
116/2009.(XII.08.) ÖH.
Szanki Római Katolikus Plébánia részére
finanszírozási elıleg biztosításáról
HATÁROZAT
1. A Szanki Római Katolikus Plébánia sikeres pályázatot nyújtott be az Európai
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz, a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı
támogatás pályázati jogcím alatt „ A Szanki Katolikus Templom és Plébánia felújítása”
címen.
2. A felújítás összköltsége 7.465.339 forint. Szank Községi Önkormányzat Képviselıtestülete vállalja, hogy a felújítás megvalósításához finanszírozási elıleget nyújt a Szanki
Római Katolikus Plébánia részére.
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3. A finanszírozási elıleg biztosítása finanszírozási szerzıdés alapján történik.
A biztosításra kerülı finanszírozási elıleg visszafizetésének határideje 2010. 12. 31.
4. A Képviselı-testület a finanszírozási elıleg biztosításával összefüggı tevékenységekre, a
finanszírozási szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidı. 2010. december 31.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
9. Elıterjesztés költségvetési rendeletben átcsoportosítás engedélyezésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Részben technikai kérdésrıl van szó, három segélykeretrıl elfogyott a pénz, ezek a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, a normatív lakásfenntartási támogatás, az alanyi ápolási díj és a
rendkívüli segély. Átcsoportosítás történik ezekre a célokra, onnan, ahol még van forrás: az
átmeneti segély, a rendelkezésre állási támogatás és a katasztrófa helyzetbe jutottak támogatás
elıirányzatok terhére.
Besesek Béla PB elnök
Technikai kérdés, mert a költségvetésben a szociális kiadások nem nınek, csak egyik sorról
áttesszük a másikra az összegeket. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és
egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
117/2009.(XII.08.) ÖH.
Költségvetési rendeletben
átcsoportosítás engedélyezése
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul az önkormányzat és
intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló 6/2009.(II.27.) rendeletében a következı
átcsoportosításokhoz:
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elıirányzatának emelése 50.000,-Ft összeggel az
átmeneti segély elıirányzatának terhére.
- Normatív lakásfenntartási támogatás elıirányzatának emelése 1.000.000,-Ft összeggel a
rendelkezésre állási támogatás elıirányzata terhére.
- Alanyi ápolási díj elıirányzatának emelése 50.000,-Ft összeggel a rendelkezésre állási
támogatás elıirányzata terhére.
- Rendkívüli segély elıirányzatának emelése 50.000,-Ft összeggel a katasztrófa helyzetbe
jutottak támogatás elıirányzata terhére.
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Az átcsoportosításokat a költségvetésrıl szóló rendeletben következı rendelet módosításkor át
kell vezetni.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
10. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett
tevékenységrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Jászszentlászló és Móricgát csatlakozott, így életképesebb, 6 településbıl álló társulás jött
létre. Bıvültek a feladatok is. Jászszentlászló és Móricgát mikrotársulásaikkal lettek a
többcélú társulás tagjai.
Sok esetben nem is vesznek részt egyéb feladatokban, mint például a jelzırendszeres házi
segítségnyújtás, ami egy új feladat, a kistérségben több mint 200 jogosult számára biztosított
az ellátás, ez a társulás összlakosságszámának 1 %-a, ez jelentıs szám. Megpróbálunk a
meglévı feladatellátásban egymás segítségére lenni és egyre olcsóbban megvalósítani. A
megyével kötöttünk közoktatási szakszolgálati megállapodást, amely a logopédiai ellátást
biztosítja, ez már önkormányzati támogatást nem igénylı feladat, a megye teszi hozzá. Van
egy új feladatellátás január 1-jétıl, amely az ÁMK keretei között valósul meg, a gyógytestnevelési ellátás, amelyhez a normatíván fölüli mőködési költséget teljes egészében a
többcélú társulás biztosítja. Különbözı pályázatokon megpróbálunk együtt gondolkodni, ilyen
a KEF pályázat, amelybıl a kistérség valamennyi településén drog és alkohol problémák
megelızése érdekében elıadások lesznek, Szankon is három témakörben, a mi gyerekeink is
haszonélvezıi lesznek ennek a felvilágosításnak. Új feladat integrálódott a többcélú kistérségi
társulás munkaszervezetéhez, a vidékfejlesztési irodai ellátás. Szanki kötıdéső, bár nem itt élı
vezetıje van a HVI-nek. Ez a feladatellátás pénzügyileg segíteni tudja a munkaszervezeti
ellátást.
Magánvéleménye, hogy a kistérségi társulás a kezdeti nehézségeken túl tudott lendülni és
mind a feladatellátásban, mind pedig a társulás egyéb dolgaiban tudunk és akarunk is együtt
dolgozni.
Besesek Béla képviselı
Kistérségi társulásban mőködtetjük az İszirózsa Otthont, a normatívából tud-e mőködni,
várhatóan nem kell kiegészíteni?
Patkós Zsolt polgármester
A normatívából tudnak mőködni, azonban kiegészítésre szorul. Tavaly 3 millió forintos
bevétel kiesést eredményezett, hogy nem tudtuk egy hónapra a mőködési engedély hiánya
miatt a normatív támogatást igénybe venni, mindez lefogyott 700 e Ft-ra. A 2009. évi
költségvetés elfogadásával 1,5 millió támogatást nyújtottunk a szociális intézményünknek a
feladatellátáshoz úgy, hogy 700 e Ft eszközbeszerzést tudtak végrehajtani. Ez egy nagyon jó
összeg. Takarékosan gazdálkodnak, mi is biztosítjuk a lehetıséget, segítünk ügyek
elintézésében, szükség esetén innen kapnak embert, szállító jármővet. Létszám tekintetében
tudjuk azt, hogy a bentlakásos otthonban van még lehetısége a képviselı-testületnek 29-rıl
28-ra módosítani, ez 1 fı létszámcsökkentést jelentene, de ez nem szerepelt a koncepcióban,
ennek ellenére dönthet a képviselı-testület így, és ez már jelentıs, 2 millió forintos
megtakarítást eredményezhet.
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Besesek Béla képviselı
Tavaly nem történt meg a csökkentés?
Patkós Zsolt polgármester
Tavaly arra való hivatkozással nem történt meg a csökkentés, hogy így is meg vannak
terhelve, mert az ellátási igény a 4 órát meghaladó bentlakásosok esetében egyfajta elfekvı
intézménnyé kezd válni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
118/2009.(XII.08.) ÖH.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsában végzett tevékenységrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester által, a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3)
bekezdése, illetve a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján elıterjesztett beszámolóját a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsában végzett tevékenységrıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
11. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. 2010. évi üzleti tervérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztésbıl látni lehet, hogy több mint 90 %-os kihasználtság mellett ilyen mértékő a
bevételünk és a kiadásunk. A Felügyelı Bizottság ülésén azt kérte, hogy a Felügyelı
Bizottság határozza meg azt, hogy a mindenkori bevételek függvényében történhet csak a
kiadások realizálása, tehát nem az üzleti tervben megjelöltek szerint. Tájékoztatásul elmondta
még, hogy Kiskunhalas Város Képviselı-testülete döntött arról, hogy Szerencsés Ildikó
ügyvezetı visszahívását kezdeményezi, és rendkívüli taggyőlés létrehozását kéri, ez van most
folyamatban.
A képviselı-testület a polgármestert jelölte a KHT. Felügyelı Bizottságába tagnak, kérte,
hogy most a KFT. Felügyelı Bizottságába válasszon mást, ugyanis a település képviseletét
akkor nem láthatja el a KFT-ben. Javasolta, hogy Varga Ferencné OMSB elnök vagy Mucsi
László képviselı legyen a Felügyelı Bizottság tagja.
Mucsi László képviselı
Az árakat nézve, még mindig az olcsók közé tartozik.
Patkós Zsolt polgármester
Az igénybevétel tekintetében még Balatonakali sem tudja kihasználni a 90 napos nyári idényt.
Varga Ferencné képviselı
Ha csak a szállást nézzük, nem drága, de ha a szülı oldaláról nézzük, hogy mennyit kell
kifizetni egy hetes táborért összességében, szállással, étkezéssel, utazással, mindennel együtt,
akkor az látszik, hogy nem engedheti meg magának senki.
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Patkós Zsolt polgármester
Igen, nem nagyon fogják felvállalni a szülık.
Mucsi László képviselı
Lehetne szorgalmazni, hogy a Kft. elfogadhasson üdülési csekket, ez sokat segítene.
Varga Ferencné képviselı
Balatonakalin az étkeztetésnél elfogadják.
Mucsi László képviselı
A szállásnál is szorgalmazni kell.
Varga Ferencné képviselı
Probléma a csoport szervezésénél, hogy 3 segítıre van szükség, és mindenkinek ki kell fizetni
a teljes költséget, és dolgozni mennek, nem pihenésrıl van szó. Sokba kerül.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel az üzleti tervrıl szóló
határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
119/2009.(XII.08.) ÖH.
VAKÁCIÓ KFT. 2010. évi üzleti tervérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a VAKÁCIÓ KFT. 2010. évi üzleti tervét
az elıterjesztés szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Megkérdezte, hogy ki vállalja a Vakáció Kft-ben, hogy a Felügyelı Bizottság tagja legyen.
Varga Ferencné képviselı
Mucsi Lászlót javasolja.
Mucsi László képviselı
A feladatot vállalta. Hozzájárult a nyílt ülés tartásához.
Szavazás elıtt bejelentette személyes érintettségét.
Polgármester szavazásra tette fel, hogy a képviselı-testület ne zárja ki a szavazásból Mucsi
László képviselıt.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
120/2009.(XII.08.) ÖH.
Szavazásból történı kizárásról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Vakáció Kft. felügyelı bizottsági tag
megválasztásakor Mucsi László képviselıt nem zárja ki a szavazásból.

Polgármester szavazásra tette fel, hogy a Vakáció Kft. Felügyelı Bizottságába Mucsi László
képviselıt delegálja a képviselı-testület.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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121/2009.(XII.08.) ÖH.
VAKÁCIÓ KFT. Felügyelı Bizottságába
tag megválasztásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Vakáció Kft. Felügyelı Bizottság
tagjának megválasztja Mucsi László képviselıt.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
12. Elıterjesztés Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosításáról, a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról.
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Az Alapszolgáltatási Központ intézmény megszőnése után a Polgármesteri Hivatal
szakfeladatai közé bekerült a szociális alapszolgáltatás. Megvannak a megfelelı
dokumentumai, de mivel nem különálló intézmény, a dolgozókra külön SZMSZ-t nem javasol
megfogalmazni. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ébe javasolja a szociális
alapszolgáltatásban dolgozók létszámát, munkaidejét beilleszteni, valamint a Polgármesteri
Hivatalhoz tartoznak a két védını és a mezıır, így teljes lesz a hivatal SZMSZ-e.
Patkós Zsolt polgármester
Semmiféle létszámnövekményrıl vagy idıbeli eltolódásról nincs szó, csak lerögzítjük a jelen
állapotot.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
122/2009.(XII.08.) ÖH.
Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosításáról, a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 13/A. § alapján – Szank Községi
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát módosítja, és a korábbi
módosításokkal egységes szerkezetben 2009. november 1. napi hatállyal az 1. számú
melléklet szerint jóváhagyja.
2. A képviselı-testület az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC.
törvény alapján elrendeli a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának közzétételét.
Határidı: azonnal
Felelıs: Vincze Jánosné – jegyzı
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1. számú melléklet
Szank Községi Polgármesteri Hivatal
SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 38. § (1)
bekezdése alapján egységes hivatalt hoz létre – Szank Községi Polgármesteri Hivatal
elnevezéssel – az önkormányzat mőködésével, a közigazgatási ügyek döntésre való
elıkészítésével és végrehajtásával, szociális alapellátással és az egészségügyi ellátással
kapcsolatos feladatok ellátására - és annak szervezeti- és mőködési szabályzatát a
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
1. A képviselı-testület mőködésével kapcsolatos feladatokat, a közigazgatási feladatokat, a
szociális alapellátással, az egészségügyi ellátással és a mezei ırszolgálattal kapcsolatos
feladatokat Szank Község Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) látja el.
2. A hivatal megnevezése és címe:
Szank Községi Polgármesteri Hivatal
6131 Szank Béke u. 33.
3. A hivatal önálló jogi személy. A hivatalt a polgármester irányítja, a jegyzı vezeti és
képviseli.
4. A hivatal alapító okiratának száma: 67/2009.(VI.30.) ÖH
kelte: 2009. június 30.
Alapítás éve: 1990.
A költségvetési szervet az önkormányzat a 44/1992.(VI.24.) számú határozattal hozta létre.
Költségvetési szerv nyilvántartási száma: 339357
5. Alaptevékenysége: (2009. december 31-ig)
014034 Közterületek és zöldterületek gondozása,
902113 Köztisztaság és hulladékkezelés
751878 Közvilágítás
901116 Szennyvíz elvezetés és kezelés
751856 Vízrendezés
751834 Vízkárelhárítás
751845 Községgazdálkodás
751845 Mezei ırszolgálat
751164 Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat
631211 Helyi utak és hidak fenntartása
751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység
751153 Képviselı-testület és bizottságainak mőködése
851297 Védınıi szolgálat mőködése
924014 Sportlétesítmények fenntartása
751153 Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása
Szociális ellátások:
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
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853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
85320: Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül szakfeladat:
853233: Házi segítségnyújtás
853255: Szociális étkeztetés
853244: Tanyagondnoki szolgálat
A gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı intézményi étkeztetés
biztosítása az óvodásoknak és az általános iskola tanulóinak, szociális étkeztetés:
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
Oktatás:
801115 Óvodai nevelés
801214 Általános Iskolai oktatás
Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenység:
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
Közösségi-mővelıdési tevékenység
921815 Mővelıdési Központok, házak tevékenysége
Könyvtári tevékenység:
923127 Közmővelıdési Könyvtári tevékenység
5. Alaptevékenysége: (2010. január 1-jétıl)
017000
Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás
360000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
382101
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
522110
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
811000
Építményüzemeltetés
812100
Általános épülettakarítás
813000
Zöldterület kezelés
841112
Önkormányzati jogalkotás
841114
Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115
Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117
Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841127
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841226
Vízügy területi igazgatása és szabályozása
841402
Közvilágítás
841403
Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
841901
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
843044
Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása
851011
Óvodai nevelés ellátás
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
855911
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
882111
Rendszeres szociális segély
882112
Idıskorúak járadéka
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882113
882114
882115
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889921
889922
889928
890121
890441
890442
890443
910123
910502
931102

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Könyvtári szolgáltatások
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

Kiegészítı tevékenysége: (2009. december 31-ig)
751845 Piac, vásár, bucsu rendezése
701015 Ingatlanok hasznosítása
Az önkormányzati intézmények dolgozói részére munkahelyi étkeztetés, vendéglátás
biztosítása:
552411 Munkahelyi étkeztetés
Kiegészítı tevékenysége: (2010. január 1-jétıl)
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
6. A hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.
7. Költségvetési szerv szervezeti felépítése és mőködési rendszere:
7.1 A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi és közalkalmazotti engedélyezett létszáma
(jegyzıvel együtt): 21,5 fı
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7.2 A Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti tagozódása:
jegyzı
1 fı
pénzügyi csoport
7,5 fı
igazgatási csoport
3 fı
titkárság
2 fı
fizikai alkalmazottak
1 fı
szociális alapszolgáltatás
4 fı
védını
2 fı
mezıır
1 fı
7.3 A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
A munkaidı hétfı
730 órától 16 óráig
kedd
730 órától 16 óráig
szerda
730 órától 17 óráig
csütörtök 730 órától 16 óráig
pénteken 730 órától 12 óráig tart.
A munkaidıt hétfıtıl péntekig 12-12,30 óráig szakítja meg az ebédidı.
7.4. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfı
8-12 13-16 óráig
Kedd
8-12 óráig
Szerda
8-12 13-17 óráig
Csütörtök 8-12 óráig
Péntek
8-12 óráig
7.5. A szociális alapszolgáltatásban alkalmazottak munkarendje:
tanyagondnokok és házi szociális gondozó
Hétfı
715 -16 óráig
Kedd
715 -16 óráig
Szerda
715 -16 óráig
Csütörtök
715 -16 óráig
Péntek
720 -14 óráig
szociális segítı
Hétfı
640 -15 óráig
Kedd
640 -16 óráig
Szerda
640 -15 óráig
Csütörtök
640 -15 óráig
Péntek
640 -14 óráig
7.6. Védınık munkarendje:
Heti 40 óra, az anya-, és nıvédelmi, valamint a területileg illetékes csecsemıkisgyermek tanácsadáson adott idıpontban köteles megjelenni, munkaidejének
többi részét gondozottjai igényeihez igazodva kötetlen napi munkaidıben tölti le.
Rendelkezésre állás ideje: Hétfıtıl péntekig:
800 – 1600 óráig
Várandós anyák részére tartott tanácsadás: Szerda: 800 – 1000 óráig
Csecsemı-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: Szerda 1000 – 1200 óráig
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7.7. Mezıır munkarendje:
Heti 40 óra, melyet napi 8 órás munkaidıben tölt le.
Hétfı
715 -16 óráig
Kedd
715 -16 óráig
Szerda
715 -16 óráig
Csütörtök
715 -16 óráig
Péntek
720 -14 óráig
8.1. A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének felépítése:
A pénzügyi csoport létszáma: 7,5 fı, amelybıl
1 fı adóügyi igazgatási, pénztárosi, bizonylatkezelési feladatokat,
5,5 fı létszámgazdálkodási, könyvelési, vagyongazdálkodási, számlázási stb.
1 fı költségvetési tervezési, beszámolási, bevallási feladatokat lát el.
A részletes feladatokat a munkaköri leírásokat a helyettesítés rendjét az ügyrend
tartalmazza.
8.2. A hivatal gazdasági szervezetének feladata:
A hivatalnál a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre,
munkaköre:
a tervezéssel, az elıirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elıirányzatmódosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mőködtetéssel, beruházással, a vagyon
használatával, hasznosításával, a munkaerı-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a
könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az
adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedı feladatok
ellátása, amely - a FEUVE kivételével - részben történhet vásárolt, a felügyeleti szerv
által engedélyezett szolgáltatással, a felelısség átruházása nélkül.
9. A hivatal képviseletében a jegyzı jár el.
10. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elıírások,
feltételek:
A költségvetési elıirányzatok kialakítását a jegyzı látja el.
A hivatalban a bérgazdálkodási jogkört a jegyzı gyakorolja.
Az intézmény költségvetési ellenırzését a jegyzı a belsı ellenır útján gyakorolja.
11. A hivatal feladatai:
A hivatal alapvetı feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. , a
feladatokról és hatáskörökrıl szóló 1991. évi XX. törvény és más feladatokat megállapító
jogszabályok határozzák meg. Ennek megfelelıen a hivatal ellátja:
13.1. a polgármester és a jegyzı által meghatározott,
13.2. a képviselı-testület és a bizottságok mőködésének elıkészítésével, döntéseinek
végrehajtásával összefüggı feladatokat.
A hivatal által ellátott feladatok részletezését, valamint a hivatal mőködésének
részletes szabályait e szervezeti és mőködési szabályzat függelékét képezı
ÜGYREND tartalmazza.
12. Az Általános Mővelıdési Központ költségvetési kiadási keretének, létszámkeretének
és egyes bevételeinek tervezését a Polgármesteri Hivatal látja el.
13. A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri
Hivatal feladatait az errıl szóló megállapodás szerint látja el.NAPIREND

28

13. Egyéb kérdések
Patkós Zsolt polgármester
Megkérdezte, hogy legyen-e közmeghallgatás még decemberben, vagy majd jövı januárban a
költségvetés elfogadása elıtt.
Mucsi László képviselı
Legyen januárban.

Patkós Zsolt polgármester
Jelen pillanatban is folyó beruházás a járdaépítés, mindaddig, amíg rossz idık nincsenek

Elkészült a tetı az iskolában a kerékpártárolóra.

Közhasznú munkavállalónk már nincs, csak az „Út a munkába program” ad lehetıséget arra,
hogy embereket foglalkoztassunk és ez nagyon kevés (a minıséget tekintve). Ha lesz
lehetıség közhasznú foglalkoztatásra, akkor mindenképpen alkalmazunk, mert oda olyan
embereket tudunk fölvenni, akik értékes dolgokat tudnak megvalósítani.

A hóhelyzettel kapcsolatosan mindenkitıl kérte, hogy problémás útszakaszok, nem
hómentesített járdák, területek esetén a polgármesternek jelezzenek, hogy intézkedni tudjon.

A Közösségi Háznál a külsı munkálatok szépen lezajlottak, a belsı munkálatok is
folyamatosan készülnek (festés, világítás). Elkészülnek a tárlók is, az ott dolgozók már látták
és meg voltak vele elégedve.

A közvilágítás tekintetében a fı utcán teljes körő lámpa csere lesz, a település többi részén
pedig felújítás. A temetı felé a Szép utcán is teljesen megújul a közvilágítás. Ahol nincs
lámpa és közvilágítási hálózat sem, arra árajánlatot kért a DÉMÁSZ-tól, hogy mely utcákban
lenne szükséges szaporítás és új hálózat kiépítésére, például az iskolánál. Vannak olyan 70-80
méteres útszakaszok, ahol nincsen közvilágítási lámpa. Amit most megcsinálnak, több mint
13 millió forintos beruházás. Karokat szerelnek fel a fıutcán az oszlopokra, hogy az úttest
legyen megvilágítva és ne az út melletti zöld terület. Több helyen nagyon távol vannak az
oszlopok az úttól. A Halasi utcán a sportpálya mellett nem lehet mit csinálni, ott olyan távol
van a közvilágítási lámpasor a közúttól, hogy ott a közutat nem lehet megvilágítani.

Mucsi László képviselı
Az erdıvel szegélyezett külterületi utak mellett, Jászszentlászló és Szank között az út
tengelyétıl 8 méterig a bozótot ki kell vágni, mert az ızek vándorlása miatt nagyon veszélyes,
hogy nem lehet belátni az út melletti területet. Ugyanez a helyzet Felsı-Szank felé is, de ott
nem olyan nagy a veszély. Ez régebben meg volt csinálva, de megint szükség volna rá.
Patkós Zsolt polgármester
Intézkedni fogunk.
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Mucsi László képviselı
Már szó volt róla, hogy az új játszótér használhatósága érdekében kérték, hogy a Friedrichék
oldalán és a Posta felıl is meg kellene emelni a hálót, mert így labdajátékra nem használható,
nem a gyerekek hibája, ha átmegy a labda.
Patkós Zsolt polgármester
Tavasznál elıbb ezt nem tudjuk már megcsinálni.
Besesek Béla képviselı
Az aszfaltot is el kell simítani.
Patkós Zsolt polgármester
Ez már meg van beszélve.

Tabajdi Gábor képviselı
A hulladéklerakó rekultivációja hogy áll?
Patkós Zsolt polgármester
A teknı kialakítása folyik most, a szükséges földmennyiséget már elvitték. Márciusra
mondták a befejezés tervezett határidejét. Jelentıs mélységbe kell leásniuk, mert mély
szemétgödrök vannak, azokat teljes mértékben fel kell számolni. A terület teljes rekultivációja
után monitoring kutakat kell fúrni, a kutak vízminıségét idıszakonként ellenırizni. A
Környezetvédelmi Felügyelıség folyamatosan ellenırzi a munkát.

Az inert hulladék lerakóhely kialakításának engedélyeztetése folyamatban van. Az
engedélyezı hatóság ügyintézıje elmondta, hogy rajtunk kívül a Dél-alföldi Régióban az
önkormányzatok ilyen feladattal nem foglalkoznak, ezt pozitívan értékelik, azonban nagyon
magas illetékekkel kell számolni. Nekünk ez az engedély négy évre kb. 500 e Ft illetéket
jelent. Nagyon fontos, hogy legálisan győjtsük be az építési és beton törmeléket, így
megfelelı helyre tudjuk juttatni, a külterületi dőlıutak javítására. Ez is a következı évi
költségvetést terheli.

Mucsi László képviselı
A horgásztó építése milyen stádiumban van?
Patkós Zsolt polgármester
Jelenleg régészeti feltárások folynak, pici apró cserépedény darabokat találtak. Ennek jelentıs
költségei vannak, amelyet a horgászegyesületnek kellene viselni. Próbálunk segíteni úgy,
hogy az önkormányzat szerzıdik a múzeummal a megelızı ásatásokra (a próbafeltárást már
nem vállalta föl), mert így gyorsabb, utána pedig az egyesület nekünk befizeti. A régészek
mellé két közhasznú munkást adtunk. A horgászok is látják, hogy pénzeket kell befizetni
annak érdekében, hogy ami a pályázatba nem fért be, azt meg tudják finanszírozni, ilyen
például az áram lekötés, amely lekötésre került Kovács Zsuzsa területére is, így közösen
finanszírozták ennek a költségeit.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester lezárta a napirendet.

NAPIREND
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14. Elıterjesztés pályázat benyújtására a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételre
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Tabajdi Gábor
jkv. hitelesítı

Timár Zsolt
jkv. hitelesítı
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