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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2010. május 5-én 15 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Tabajdi Gábor  
 Timár Zsolt és 
 Varga Ferencné képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Onhausz Mariann családgondozó 
Kovácsné Molnár Anikó védını 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 7 fı jelen van. Dr. Folberth György, Csertı István és Rácz Izabella képviselık 
igazoltan vannak távol.  
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Tabajdi Gábor és Timár Zsolt képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását 
javasolta azzal a módosítással, hogy a 9. napirendi pont ÁMK alapító okirat módosítása 
napirendrıl történı levételét javasolta, mert további egyeztetésekre van szükség, és a 
következı rendkívüli ülésen kerül sor a napirendi pont megtárgyalására. A képviselık 
egyetértettek a napirend módosításával. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról és tájékoztató a két ülés között történt  
    fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés …../2010.(……..)önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézményei  
    2009. évi zárszámadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló 
3. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2009. évben végzett belsı ellenırzési  
    tevékenységérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 



4. Elıterjesztés ……/2010.(……) önkormányzati rendeletre az önkormányzati tulajdonú vízi  
    közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Tájékoztató a Tiszta Víz Ivóvízminıség javító Önkormányzati Társulás által benyújtandó  
    KEOP-2009-1.3.0 pályázat tartalmáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Elıterjesztés .…./2010.(…..) önkormányzati rendeletre a helyi iparőzési adóról szóló  
    8/1991.(V.13.) rendelet módosításáról (ülés elıtt lesz kiosztva) 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
7. Elıterjesztés a HALASVÍZ KFT. használatában lévı ingatlan tulajdonjogának 
    rendezésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Tájékoztató az általános iskolai és óvodai beiratkozásról (szóbeli) 
    Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
9. Elıterjesztés út kiigazítás és helyrajziszám cseréjérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
10. Elıterjesztés Szank község sportkoncepciójáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Tájékoztató a Családsegítı Szolgálat 2009. évi munkájáról 
      Elıadó: Onhausz Mariann családgondozó 
12. Tájékoztató a Védınıi Szolgálat 2009. évi munkájáról 
      Elıadó: Kovácsné Molnár Anikó védını 
13. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról és tájékoztató a két ülés között történt  
    fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolót írásban mindenki megkapta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
30/2010.(V.05.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatokról  
szóló beszámolóról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 14/16/2010.(II.23.) ÖH. és a 
25/2010.(IV.13.) ÖH. számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az 
elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
 



Patkós Zsolt polgármester 
- A geotermikus energia hasznosítására vonatkozó elképzelés egy sikeres pályázat 

kapcsán már lehetıség. Kapcsolatban vagyunk a Save-Rema Kft-vel, velük, a szakmai 
befektetıvel és a Geofizikai Kutatóintézettel és önkormányzatunkkal közösen legalább 
egy hıkutat kíván elhelyezni Szankon. Ennek a kútnak a helyérıl egyeztetések 
folynak a MOL-lal. Az a cél, hogy egy meglévı kutat használjunk hıkút céljára. A 
héten történt egyeztetés egy ügyben a három érintettel. A pályázat csak a kútból 
történı kitermelést biztosítja. A kitermelt hıt hasznosítani kell, amelyrıl az 
önkormányzatnak kell gondoskodni. Fontos lenne egy tanmedence, tanuszoda 
megvalósítása, de fontos lehet a közintézmények főtése is ezzel a hıvel. Meg kell 
nézni az adottságokat, mi az, amit biztosítani tud a kút, utána el kell gondolkodni 
azon, hogy saját forrásból, pályázatból vagy befektetıvel próbáljuk a hıközmővet itt 
Szankon kiépíteni. A MOL-lal is folytattunk tárgyalásokat, az adatokat, háttér 
információkat biztosítani fogja. Véleménye szerint az önkormányzatnak majd 
tulajdonba kellene kerülnie a hıkút vonatkozásában az üzemeltetés és a mőködtetés 
kapcsán is. Most a tárgyalások zajlanak, megbízta a Geofizikai Kutatóintézet két 
munkatársát, hogy az önkormányzat nevében és az önkormányzat hozzájárulásával 
beletekintsen az adatokba, és találjon alkalmas kutat arra, hogy ott 
megkezdıdhessenek a különbözı mérések, vizsgálatok. 

Mucsi László képviselı 
Hıcserélıs technológiával valósulna meg? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen. Tapdiban van már egy ilyen kút, 1000-1100 méter mély, ezt az a cég fúrta, aki a 
pályázat kapcsán a SAVE-REMA KFT-nek részben szakmai, részben pénzügyi befektetıje 
egy saját maga által fejlesztett szabadalommal. Megmutatták a fúrótornyot, a csövezést is, 
hogy mi hogyan zajlott. Gyomaendrıdön is csináltak már egy dísznövénykertésznél egy ilyen 
hıkutat, 1000 méterrıl 40 fokos hıt nyernek ki. Tehát van elızménye. Az elmúlt egy, másfél 
év arra ment el, hogy a saját technológiájukat kipróbálják. Nálunk egy 1600 méteren lévı 
kútból kinyerhetı hımérséklet 100 fok körüli, vagy azt meghaladó lehet. 
Meg fogja hívni a SAVE-REMA KFT-t, hogy tartson prezentációt arról, hogy ez a 
technológia miben új, és mi az, amit látni fogunk, ha ez a hıkút megvalósul. Remélhetıleg 
felgyorsulnak az események és fél éven belül látható eredmények is lesznek. 
Besesek Béla képviselı 
Menjünk el Tapdiba és nézzük meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jó, megszervezzük. 
 

- Hétfın történt egy másik tárgyalás is a MOL Vagyonhasznosítási Osztályán dolgozó 
Szabó Imrével. Az önkormányzat hozzájárulását kéri ahhoz, hogy bejelentette a Szank 
Községi Önkormányzat igényét, vásárlási szándékát a 2. tankállomásra. A vásárlásra 
két jelentkezı már van, a MOL Bányász Szakszervezet és egy magánszemély. Ha az 
önkormányzat tulajdonba kerülhetne, akkor a szakszervezet lemond vásárlási 
szándékáról, viszont kérik, hogy együttmőködési megállapodás alapján próbáljuk 
közösen üzemeltetni, nekik is maradjon meg lehetıségként. Errıl majd szó lesz a 
képviselı-testület ülésén, ha a MOL-tól jön válaszlevél.  

- A megújuló energiában próbálunk elıre menni. Ismét reális esélye van annak, hogy 
egy másik, régi szakmai befektetıvel és egy pénzügyi befektetıvel tárgyalásokat 
folytassunk. A biogázüzem megvalósítása és mőködtetése terén várható elırelépés. 
Errıl is szó lesz hamarosan a képviselı-testület ülésén. 



- A vízminıség biztosítása tekintetében ma délelıtt volt konzorciumi ülésen, ahol 
részletes információkat kapott. Több mint 218 települést tömörítı konzorcium 
jelentısen meg fog fogyatkozni. Vannak olyan települések, akik nem kívánják az 
ivóvízminıség-javítást megvalósítani, vagy saját forrásból kívánják megvalósítani, 
vagy pedig nem tudtak senkivel társulni. Csak önkormányzati társulás pályázhat a 
KEOP-os forrásokra. Ezzel kapcsolatos a mai ülés 5. napirendi pontja is. 

Mucsi László képviselı 
A biogáz üzemmel kapcsolatos tárgyalás része a kiskunmajsai együttmőködésnek, vagy 
önálló? 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez nem része. Ugyanis Kiskunmajsa Településfejlesztési Bizottsága azt a projektet, amit 
beterjesztett polgármester úr, nem támogatta. A képviselı-testület ezzel szemben úgy döntött, 
hogy pályázzanak a geotermikus hı hasznosítására a KEOP-ra. Ezzel párhuzamosan 
létrehoztak egy céget, amelynek kiadták az összes megújuló energiával kapcsolatos 
pályázatot. Ez a cég felvállalja, hogy a pályázatok önrészét biztosítja az önkormányzat 
helyett, de 15 évre elkötelezte magát az önkormányzat, hogy a megújuló energia hasznosítását 
ezzel a céggel közösen fogja megvalósítani. A szakmai döntés a pénzügyi befektetıé. 
Kiskunmajsa Önkormányzata olyan nem látható jövıben kötelezte el magát, amelyet úgy 
gondolja, hogy Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete nem tud felvállalni. Nem 
utasította el, azt mondta, hogy nézzük meg, milyen más pályázatok kapcsán tudunk 
együttmőködni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés …../2010.(……..)önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézményei  
    2009. évi zárszámadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgálót. Megkérte mondja el, hogy milyen 
megállapításra jutott a zárszámadásra vonatkozóan. Kérte Nagy Klára fıtanácsost, hogy 
foglalja össze az elıterjesztést. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az öt oldalas szöveges elıterjesztés tartalmazza a 2009. évi gazdálkodás adatait, megfelelı 
részletességgel bemutatja ez elmúlt évet. A felmerülı kérdésekre válaszolni fog. 
Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló 
Az írásban megküldött könyvvizsgálói jelentésbıl kiemelte, hogy a könyvvizsgálat során 
eltérést nem állapított meg, ezért ellátta hitelesítı záradékkal a 2009. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet. A szők, kötelezı könyvvizsgálói jelentés mellett a 
képviselı-testületnek egy hosszabb anyagot is készített a szokásnak megfelelıen, amelyben 
összehasonlításokat végzett az elızı évekkel kapcsolatban. Fontosabb megállapítások számok 
nélkül, hogy a mérleg fıösszege nıtt, az önkormányzat befektetett eszközök állománya is 
nıtt, a mérleg fıösszegén belül a saját tıkének az aránya csökkent. Ebbıl következik, hogy az 
önkormányzat kötelezettségei az elızı évhez képest nıttek. A 2008-as zárszámadásról szóló 
rendelet is már negatív pénzmaradvánnyal számolt. Most a 2009. évrıl szóló rendelet-tervezet 
is negatív pénzmaradványról szól. Jogszabályi változás is bekövetkezett. Az ez évi 



pénzmaradvány kimutatásával a likvid hitelt be kell mutatni. Az önkormányzat befektetett 
eszközállománya nıtt, ez azt jelenti, hogy a beruházásai nıttek.  
Az eladósodása az önkormányzatnak 2009-ben nem csökkent. Az viszont megállapítható, 
hogy az eladósodás a tárgyi eszközök állományának a növekedését nem haladja meg, tehát a 
felhasznált idegen forrást az eszközeire, a vagyonra hasznosította.  
Mivel költségvetési szervrıl van szó, nagyon fontos, hogy a zárszámadás rendelet-tervezet az 
utolsó költségvetési rendelet-módosításnak megfelelı módosított elıirányzatokat tartalmazza, 
eltérést nem állapított meg. Az önkormányzat a kiemelt elıirányzatokon belül gazdálkodott. 
Várja a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megköszönte az elıterjesztést. Az önkormányzatnak 32.629.000,-Ft negatív pénzmaradványa 
van. Nagyrészt a kiutalatlan LEADER támogatás kompenzálta, 2010-ben a pályázati 
támogatások nagyrészt már megérkeztek. A pénzügyi helyzetünk nem sokkal rosszabb, mint a 
tavalyi. Azt is látni kell, hogy a költségvetési szerkezet átalakítása, a mőködési költségek 
visszafogása, amelyet a képviselı-testület részben 2007-ben, majd 2008-ban és 2009-ben 
megvalósított, meghozták azokat az eredményeket, amelyek a pályázatok önrészét vagy 
elıfinanszírozását részben tudták biztosítani. A hitelállományunk nıtt, mert az önkormányzati 
vagyonba történı befektetések nıttek, a beruházások itt maradnak, jóval nagyobb mértékben 
nıttek, mint maga az eladósodás mértéke. Összességében nem eladósodásról beszélne, hanem 
arról, hogy 2009-ben az önkormányzat a tervezési irányelvekben és az önkormányzati 
rendeletben meghatározott elképzeléseit hajtotta végre, azokat a fejlesztéseket, amelyeket meg 
kívánt valósítani. Részben átmeneti fejlesztési hitelbıl, részben saját forrásból. Ha megnézzük 
az intézményi kiadásokat és módosított elıirányzatokat, akkor egy picit a mőködési kiadások 
tekintetében növekedés tapasztalható, de nem nagy mértékő. Az intézmények mőködését 
tudjuk biztosítani önkormányzati forrásból. Nem kívántunk az intézményi szerkezeten 
csökkenteni, módosítani. Olyan kedvezményt építettünk be, amely az iparőzési adó 
tekintetében kiesést jelent az önkormányzat számára 2009. január 1-jétıl. De még ezzel együtt 
is az önkormányzat pénzügyi egyensúlya biztosítható volt.  
A jelen pillanatban rendelkezésünkre álló 32 millió forintos mőködési hitelkeret és a 100 
millió forintos fejlesztési hitelkeret átalakítása javasolt és szükséges annak érdekében, hogy 
olcsóbb konstrukcióban tudja mőködtetni az önkormányzat a hitelállományát. A pályázati 
elıfinanszírozások vonatkozásában a szükséges pénzügyi háttérnek a rendelkezésre kell állni. 
Megköszönte a gazdálkodásnak, jegyzı asszonynak, hogy a személyi konfliktusokat is 
felvállalva a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében próbáltak önkormányzati érdekeket 
védeni. Ennek ebben az évben is így kell lenni. Megpróbáljuk a mőködést racionalizálni, és 
ebben az évben is mőködési hitelfelvétel nélkül a költségvetés stabilitását biztosítani. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a zárszámadást, sok kérdésre választ kapott, összességében a 
bizottság a zárszámadásról szóló rendeletet egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-
testületnek azzal a felhívással, hogy szigorú gazdálkodásra van szükség ebben az évben 
továbbra is, tekintettel a negatív pénzmaradványra. 
Személyes véleménye, hogy jónak tartotta az önkormányzat pénzügyi helyzetét, tekintettel 
arra, hogy a negatív pénzmaradvány csak addig negatív, amíg az esedékes támogatások 
beérkeznek a pályázatokkal kapcsolatban. Azonban a bizottsági ülésen kiderült, hogy a 
beérkezı támogatások nem csökkentik a negatív pénzmaradványt, mert a 2010. évi 
költségvetésbe már be vannak építve. Ez azt jelenti, hogyha nem képzıdik valahonnan plusz 
összeg, akkor ez a negatív pénzmaradvány megmarad a 2010. évi költségvetésben is, sıt 
növekedhet.  
Ezért 2010-ben is, és a továbbiakban is takarékos, megfontolt gazdálkodást kell folytatni. 
 



Patkós Zsolt polgármester 
A tavalyi év pályázataiból beépítésre került a 31 millió forintos támogatás a játszótér 
pályázatból. Így próbáltuk megteremteni a pénzügyi egyensúlyt.  
Nagy Klára fıtanácsos 
A 2009. évrıl áthúzódó pályázatok közül a játszótér támogatás beépítésre került a 2010. évi 
eredeti költségvetésbe, valamint a Vörösmarty utca Önerı Alap és a DAOP-tól a támogatás. A 
többi fejlesztési támogatás a bevételek közé beépítésre került, de a kiadása is ebben az évben 
jelentkezik. A negatív pénzmaradvány 2008. évrıl 8 millió, 2009-ben 32 millió forint, 
negatívumként szerepel egészen addig, amíg nem keletkezik pénzügyileg ennyi bevételi 
többlet.  
Patkós Zsolt polgármester 
Az elmúlt képviselı-testületi ülésen szó volt három pályázatról, amelyek ha megvalósulnak, 
2010. év végén minden rendezıdik pénzügyileg, akkor negatív vagy nullás pénzmaradvány 
várható? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Ha ezek a fejlesztések megvalósulnak, akkor az önkormányzatnak számlaegyenlege 
valószínőleg pozitív lesz, nem lesz arra szükség, hogy a mőködési célú hitelkeretet igénybe 
vegyük. Ez a negatív pénzmaradvány akkor tőnhet el, ha a pénzforgalmi bevételek összege 
ennyivel magasabb lesz, mint a pénzforgalmi kiadások összege. Ha a fejlesztési támogatások 
megvalósulnak, takarékos gazdálkodás esetén megvan arra az esély, hogy megszőnjön a 
negatív pénzmaradvány. 
Mucsi László képviselı 
Most más beszámolót hallottunk, mint amilyenhez az elmúlt 20 évben hozzá voltunk szokva. 
Ekkora negatívummal nem zártunk sohasem. Lát benne veszélyt is. Jó dologra lett 
felhasználva, a vagyon gyarapodott. De közel állunk ahhoz, hogy rossz gazdasági év csıdbe 
viheti az önkormányzatot. Kevés tartalékunk van. Több olyan beruházás történt, amelyek 
rendkívül hasznosak, de igazából kevés hasznot hoznak. Komfortérzetünk nı, szebb 
községben élünk, és több az adósságunk. Ahhoz, hogy ennyi fejlesztés megvalósulhasson, 
nagyon komoly intézményi kurtítást kellett végrehajtani, sok veszélynek a munkahelyétıl 
meg kell válni, és még ellenére is negatív a pénzmaradvány. Elég komoly áldozatot hoztunk 
azért, hogy fejleszthessünk, hogy legyen önrészünk. Ha belegondolunk, hogy ezelıtt 7-8 
évvel mennyi létszámmal mőködött az ÁMK és most mennyivel mőködik. Komoly kurtítás 
ment végbe. Nagyon reméli, hogy jó évek jönnek, és pozitív lesz a pénzmaradvány. 
Biztonságosan gazdálkodó település vagyunk, vagy voltunk. Meg kell ırizni biztonságunkat, 
fejleszteni kell, de nem mindenáron.  
Patkós Zsolt polgármester 
Egyetért. A mindenáron történı fejlesztésnek senki nem híve. Azokat a gondolatokat, 
eszközöket, épületeket, amelyeket a gazdasági programban, településfejlesztési stratégiában 
közösen meghatároztunk, ha már pályázati lehetıség van, meg kell valósítani. Az 
önkormányzatnak a 32 milliós adósságállományából 25 millió forint 2006-ban került 
felvételre az ÁMK konyha felújításhoz, amely elıtörlesztés miatt 37 millióról 25 millióra 
csökkent. Ha a további fejlesztésekrıl lemondanánk, akkor az önkormányzat pénzügyi 
egyensúlyt tudna biztosítani, sem a Szank-Jászszentlászló összekötı út felújítását, sem a 
KEOP-os intézmények energiaracionalizálása pályázatot nem csinálnánk meg. Kérdés, hogy a 
cél ez-e. Várhatnánk is a célok megvalósításával, viszont most vannak lehetıségek, amelyek 
ilyen paraméterekkel nem jönnek soha vissza. A csatlakozás után ezeket a felzárkóztatási 
pénzeket 2007-tıl 2013-ig tudják biztosítani. A pénzek több mint 70 %-át már lekötötték. Erre 
a három évre maradt 30 %. Szank érdekében ezeket a pályázatokat meg kellett valósítani. 
Most már el kell jutni arra a szintre, hogy olyan beruházások, fejlesztések is 
megvalósulhassanak, amelyek önmaguk tudják majd kitermelni az önrészüket. Az 



önkormányzatnak elıbb-utóbb szüksége lett volna ezekre a fejlesztésekre. Valamennyi 
közintézményünket 2013-ig akadálymentesíteni kell, ez már a második határidı. Idıben 
megtettük a lépéseket a közintézmények esetében. 
Mucsi László képviselı 
Az iparőzési adó beszedési módjának a változása érintheti-e a költségvetésünket negatív 
irányba? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Elméletileg nem érintheti, de gyakorlatilag biztosan fogja érinteni, mert a május 31-i befizetés 
közvetlenül az önkormányzat számlájára folyik be, az ıszi iparőzési adó elıleg és a feltöltési 
kötelezettség már az adóhivatalon keresztül fog ide érkezni majd csak olyan ütemben, ami 
pénzügyileg teljesült. Feltételezzük, hogy erre apparátust állítanak fel, azt nem tudjuk, hogy 
ez az önkormányzatnak mibe kerül. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ameddig nem tisztázódnak le a kormányzati szándékok, nem látjuk, hogy minek mi a 
következménye. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
8/2010.(…….) önkormányzati rendelete  

a 2009. évi zárszámadásról 
 
 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. 
évi XXXVIII. tv. 82.§-ában foglaltak alapján az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
1.§ Szank Községi Önkormányzat 2009. évi összesített egyszerősített mérlegét az 1. számú 

melléklet szerint, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet szerint, 2009. évi összesített 
egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 

 
2.§ Szank Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési fıösszegeinek teljesítését a 4. 

számú melléklet szerint, bevételeit az 5. számú melléklet szerint, kiadásait kiemelt 
elıirányzatonként a 6. számú melléklet szerint, kiadásait feladatonként a 7. számú 
melléklet szerint elfogadja. 
 

3.§ Szank Községi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és 
kiadásainak 2009. évi méregét a 8. számú melléklet szerint fogadja el. A pénzforgalmi 
bevételek összege 593.796 e forint, a pénzforgalom nélküli bevételek összege 204 e 
forint, a kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összege -1.114 e forint. Az önkormányzat 
bevételei mindösszesen 592.886 e forint. A pénzforgalmi kiadások összege összesen 
576.381e forint, a kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összege 258 e forint. Az 
önkormányzat kiadásai mindösszesen 576.639 e forint. 

 



4.§ Szank Községi Önkormányzat 2009. évi összesített egyszerősített pénzmaradvány 
kimutatását a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 

 Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát –32.673 ezer forintban 
határozza meg. Az önkormányzat részére járó központi költségvetési kiutalatlan 
támogatás összege 44 ezer forint. Az önkormányzat 2009. évi módosított 
pénzmaradványát – 32.629 ezer Ft-ban , ezen belül a Polgármesteri Hivatal 
pénzmaradványát – 32.666 ezer Ft-ban, a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
pénzmaradványát 37 ezer Ft-ban határozza meg.  

 
5. § Az önkormányzat elızı években képzett tartalékainak maradványát a 2009. évi 

egyszerősített pénzmaradvány kimutatás (9. számú melléklet) alapján fogadja el. Elızı 
években képzett tartalékok maradványa összesen: 5.877 e forint. Ezen belül a 
környezetvédelmi alap tartaléka 35 e forint, a lakásalap tartalék összege 511 e forint, 
vízmő fejlesztési tartalék 3.560 e forint, viziközmő tartalék 825 e forint, bérlakás 
értékesítési tartalék 946 e forint. 

 
6. § Szank Községi Önkormányzat egyszerősített eredmény kimutatását a 10. számú 

melléklet szerint fogadja el. 
  
7.§ Az intézmények létszámának alakulását a 11. számú melléklet, a finanszírozás, 

pénzeszköz, változás alakulását a 12. számú melléklet, a közvetett támogatásokat 
(adókedvezmények és hátralékok állományát) a 13. számú melléklet szerint fogadja el. 
A több éves kihatással járó döntések számszerősítését a 14. számú melléklet szerint 
fogadja el. 

 
8.§ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról készült 18/2010.(V.05.) 

CKÖH. határozata 15. számú mellékletként csatolva. 
 
9.§ Szank Községi Önkormányzatnak 23.572 ezer Ft fejlesztési hitelállománya van. 
 
10.§ Szank Községi Önkormányzat 2009. évben a 16. számú melléklet szerinti Uniós 

támogatásokban részesült. 
 
11.§ E rendelet 2010. május 5-én lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló távozott az ülésrıl. 
 
 
NAPIREND 
3. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2009. évben végzett belsı ellenırzési  
    tevékenységérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az írásbeli elıterjesztéshez kiegészítés nincs. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta. A bizottság tudomásulvette, hogy a feltárt hiányosságokat idıközben 
megszüntették. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
31/2010.(V.05.)ÖH. 
2009. évi belsı ellenırzésrıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján a 2009. évi belsı ellenırzés végrehajtásáról és 
tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenırzési jelentést az elıterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze Jánosné – jegyzı 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés ……/2010.(……) önkormányzati rendeletre az önkormányzati tulajdonú vízi  
    közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Szanki Víziközmő Kft. 5,6 %-os díjemelésre tett javaslatot 2010. május 1-jétıl, 108 Ft + 
ÁFÁ–ról 114 Ft + ÁFA díjra. 
A kft. megküldte a vízmő üzemeltetıi beszámolót 2009. évrıl, amelyben utalást tettek a 
„Tiszta víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásra, amely az ivóvízminıség 
javítása érdekében jött létre. Nem képzıdik olyan mértékő tartalék a szolgáltatott vízdíjban, 
évrıl évre, hogy azt a vezetékrendszer cseréjére tudnánk biztosítani. Ezért majd módosítani 
szükséges a következı évtıl kezdve az ivóvíz díját. 2011-tıl kezdve m3-ként 5-10 Ft-os 
tartalék képzésére lesz szükség, hogy a fejlesztések megvalósíthatóak legyenek. Most ilyen 
javaslata nincs. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Méltányosnak tartotta az 5,6 %-os vízdíj 



emelés mértékét, ezért egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
(Személyes megjegyzése, hogy mióta a vízdíjat üzemeltetjük, azóta koncessziós díjat fizet az 
üzemeltetı kft, amelyet a fejlesztésekre kellett volna tartalékolni, meg kellett volna ırizni.) 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
9/2010.(…...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. § E rendelet hatálya Szank község közigazgatási területén a községi önkormányzat  
       tulajdonában lévı vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjára terjed ki. 
 
2. § Szank községben az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díja  

       114 Ft/m
3
+ÁFA. 

 
3. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 15/2009.(IV.28.) rendelet  
       hatályát veszti. 
 
 
NAPIREND 
5. Tájékoztató a Tiszta Víz Ivóvízminıség javító Önkormányzati Társulás által benyújtandó  
    KEOP-2009-1.3.0 pályázat tartalmáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A „Tiszta víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 11 település fejlesztésére 
hivatott. Szank Községi Önkormányzat a társulás gesztora. A 218 településbıl álló 
konzorciumnak létre kellett hozni 20 projekttársulást. A 20-ból csak 18 jött létre. Az egyik 
projekttársulás Szank és térsége. Ma délelıtt volt konzorciumi ülés, ahol egyértelmővé vált, 
hogyha szeptember 1-jéig nem kerül benyújtásra a projekttársulások által a KEOP-ra a 
második körös pályázat, abban az esetben a forrásokat át fogják csoportosítani és más 
energetikai programokat fognak belıle létrehozni. Az EU nem fog módosítani a 2009-ben már 
hatályba lépett vízminıségi határértékeken, ezeknek kell megfelelni. Az egyik kutunk 
Szankon sem felel meg az arzénra vonatkozó határértékeknek. Szintén vannak problémák az 
ammónium és a vas tekintetében is. 
A 10. oldalon található a szanki projekt. Látható, hogy az építés beruházásra 158 millió forint 
a fejlesztési összeg, amelyet a tervezı AQUAPROFIT ZRT. kalkulált. Ez az alapja a 20 %-os 
rekonstrukciós pénznek, amely a 3.6. pontban szerepel, 36,5 millió forint. Ez a pénz lesz arra, 
hogy a meglévı azbeszt csöveket KPE csıre cseréjük és néhány tolózárat kicseréljünk az 
üzemeltetı által leginkább javasolt és preferált helyen, valamint mosató aknákat hozhassunk 
létre a rendszerbe. Ezeket az üzemeltetı javaslatára a tervezı kalkulált. 
Elhangzott a konzorciumi ülésen is, hogy az önkormányzatok nem tudják, hogy mi kerül ezen 
ennyibe. Azok a fejlesztések, amelyek szakmailag indokoltak, azokat az MFÜ költségelte, 
megmondta, hogy a vastalanító, arzénmentesítı mennyibe fog kerülni. Ezeknek a 



költségeknek volt egy maximalizált összege, ennél többet nem lehetett beállítani a 
költségvetésbe. Szank vonatkozásában a teljes összeg 182 millió forint. 
A 20. oldalon látható, hogyha a tervezett beruházás megvalósul, akkor 2014-tıl 2039-ig 
tervezetten hány forint kell, hogy beépüljön a vízdíjba köbméterenként. Ezek az összegek a 
karbantartási költségnövekményt jelentik és az értékcsökkenést biztosítják. Az értékcsökkenés 
minden európai uniós pályázat vonatkozásában mindenképpen beépítendı költség. Elvárás, 
hogy ebbıl alapot képezzenek és a késıbbi fejlesztéseknek legyen ez biztosítéka. A 2. sorban 
lévı költségek pedig a megnıtt üzemeltetési költségeket jelentik. 
Tabajdi Gábor képviselı 
A fajlagos díjnövekmény (Ft/m3) azt jelenti, hogy 2014-ben 47,8 Ft/m3-rel emelkedik a vízdíj, 
és az így megnıtt vízdíjra jönnek még rá évenként a pluszok, 2015-ben a 2014. évi vízdíjra 
újra rájön a 47,8 Ft/m3? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem. Ennyi lesz az emelkedés. Mondjuk, ha a jelenlegi 114 Ft-ot most ebben az évben 
terhelné ez a fejlesztés, akkor a 114 Ft-hoz hozzá kellene adni a 47,8 Ft-ot, és akkor lenne 
161,8 Ft/m3 a vízdíj. Ez a 161,8 Ft lenne a következı évben is a vízdíj, nem 161,8+47,8. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Ha a hálózati rekonstrukció megtörténik, akkor a vízveszteségünk sokkal kisebb lesz.  
Patkós Zsolt polgármester 
Igen. A hálózati veszteség jelen pillanatban 30 %, mindenképpen jó, ha ezt tudjuk 
csökkenteni. 
A 26. oldalon tervezett költségmegosztás szerepel. Sok még a bizonytalansági tényezı. Nem 
ismerjük még az EU önerı alap támogatását, azt tudjuk, hogy a kormányzati szándék 
minimum ennyi, vagyis 12,8 millió forint. Az EU támogatás 136,9 millió forint, a központi 
költségvetés támogatása 24 millió forint. A fejlesztés összességében 8,5 millióval terhelné 
meg Szank Község Önkormányzatának költségvetését. Ennyibıl mindenképpen meg tud 
valósulni ez a projekt. Maximum összegek vannak beállítva. Akkor járnánk rosszabbul, hogy 
amikor kiírják a közbeszerzést és senki nem kívánja annyiért megvalósítani. 
Most még tájékoztatásul hozta a képviselı-testület elé. A következı képviselı-testületi ülésen 
kell döntést hozni az önerı vállalásáról. A mi ivóvízminıség-javító társulásunk lesz az elsı, 
aki benyújtja az irányító hatósághoz a projektet. A többiek nagyon le vannak maradva 
hozzánk képest. 
Besesek Béla képviselı 
A 10. oldalon a projekt költségeknél nem lehet átcsoportosítani nagyobb összeget a hálózat 
rekonstrukciójára? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem. A projekt költségvetésének, a 182 millió forintnak, maximum 20 %-a lehet a hálózat 
rekonstrukció. Vízjogi létesítési engedélyes tervet a rendelkezésünkre bocsátották, az alapján 
készült el költségvetés. A költségek arányait mi nem tudjuk módosítani. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Az önkormányzat önállóságát a szabad szolgáltató váltásban senki nem akadályozhatja? 
Patkós Zsolt polgármester 
Önkormányzatunk a társulási megállapodásban azt határozta el, hogy az önkormányzatok 
véleményének kikérésével írjuk ki a közbeszerzést. Mindenkinek máskor jár le az üzemeltetıi 
szerzıdése, ezen nem is lehetne változtatni. A fejlesztésre vonatkozóan az üzemeltetıt meg 
kell határozni, de ez egy másik kérdés lesz.  
Varga Ferencné képviselı 
Nem fér bele a beruházásba egy önálló szennyvíztisztító berendezés? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem. Ez a projekt csak az ivóvízminıség javításáról szól. 



Mucsi László képviselı 
Ha a számok realitások lesznek, gondolkodni nem szabad azon, hogy 8,5 millió forintért 
mekkora érték jöhet létre, amelyet az önkormányzatok egyedül nem tudnának megvalósítani. 
Reméli, hogy minél elıbb és zökkenımentesen megvalósul a fejlesztés. 
Patkós Zsolt polgármester 
Mindösszesen a projekt csoportban részvevı valamennyi településre vonatkozóan több mint 3 
milliárd forintos a beruházás. Ez a fejlesztés mindenképpen meg fog érni annyit, hogy hosszú 
távon tudjuk biztosítani a határértékeket, az ivóvíz minıséget. Benne van az a tisztítás is, 
amely az egész rendszer tisztítását jelenti, hogy a vízminıség javítás ne csak a vízmőnél 
valósuljon meg, hanem minden fogyasztóhoz eljusson. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásulvette a tájékoztatót. 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés .…./2010.(…..) önkormányzati rendeletre a helyi iparőzési adóról szóló  
    8/1991.(V.13.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
Vincze Jánosné jegyzı 
A helyi iparőzési adóról szóló rendeletünket tavaly módosítottuk, akkor megfogalmaztunk 
egy kedvezményre vonatkozó szabályt. Az adóhatósághoz be kellett küldenünk az egységes 
rendeletet, és olyan jelzés érkezett, hogy a 7/A. § nem felel meg a helyi adókról szóló 
törvénynek, mert adó alap csökkentı kedvezményként fogalmaztuk meg a rendelkezést, és ezt 
szükséges átfogalmazni úgy, hogy mentességrıl szóljon. Ugyanaz a lényege, csak másként 
van megfogalmazva. A hatálya ugyanúgy 2009. január 1-je, mint a tavalyi rendeletnek volt. 
Leegyeztette az APEH igazgatójával és azt mondta, hogy így jóváhagyja. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság a rendelet-módosítást tárgyalta, tudomásul vette, hogy semmi változás 
nincs, csak más a megfogalmazás, ezért egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
10/2010.(…...) önkormányzati rendelete 

a helyi iparőzési adóról szóló 
8/1991.(V.13.) rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
39/C §-ában kapott felhatalmazás alapján a 8/1191.(V.13.) ÖR. számú önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
A R. 7/A. § címe és (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Adómentesség 
7/A. § 

(1) Mentes a helyi iparőzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó, akinek a  
      vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 1,5 millió forintot. 

2. § 
Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 19/2009.(IX.15.) számú 
önkormányzati rendelet hatályát veszti.  



Tabajdi Gábor távozott az ülésrıl, így a jelenlévı képviselık száma 6 fı. 
 
 
NAPIREND 
7. Elıterjesztés a HALASVÍZ KFT. használatában lévı ingatlan tulajdonjogának 
    rendezésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem elıször van már a képviselı-testület elıtt a kiskunhalasi 1795 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában az a kérés, hogy járuljon hozzá az önkormányzat, hogy a HALASVÍZ KFT. a 
tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse. Apportként az önkormányzat az 
ingatlant a kft. tulajdonába bevitte. A társasági szerzıdés mellékletét képezı apport listában 
szerepel. Önkormányzatunk 2000-ben eladta a HALASVÍZ KFT-ben lévı tulajdonrészét 800 
e Ft-ért, ebbe beleértendı az ingatlan is. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a határozat-tervezetet egyhangúlag elfogadta. 
A bizottság még egy határozatot hozott arról, hogy a HALASVÍZ KFT. használatában lévı 
kiskunhalasi 1800 hrsz-ú ingatlanban Szank Községi Önkormányzat 70/10000 tulajdoni 
illetıségét továbbra is fenntartja, és hatalmazza fel a képviselı-testület polgármester urat, 
hogy folytasson tárgyalást a tulajdonjog rendezésérıl. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
32/2010.(V.05.) ÖH. 
HALASVÍZ KFT. használatában lévı  
ingatlan tulajdonjogának rendezésérıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a kiskunhalasi 1795 hrsz-
ú ingatlan 70/10000 tulajdoni illetıségére vonatkozóan apport jogcímén a HALASVÍZ KFT. 
tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse, Szank Községi Önkormányzat 
tulajdonjogának egyidejő törlése mellett. 
Felhatalmazza Patkós Zsolt polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
Polgármester szavazásra tette fel a kiskunhalasi 1800 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a 
Pénzügyi Bizottság javaslatát. 
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
 
 



33/2010.(V.05.) ÖH. 
HALASVÍZ KFT. használatában lévı  
1800 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezésérıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a HALASVÍZ KFT. használatában lévı 
kiskunhalasi 1800 hrsz-ú ingatlanban Szank Községi Önkormányzat 70/10000 tulajdoni 
illetıségét továbbra is fenntartja. 
Felhatalmazza Patkós Zsolt polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a tulajdonjog 
rendezésérıl. 
 
Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
8. Tájékoztató az általános iskolai és óvodai beiratkozásról  
    Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Megkérte igazgató asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Az óvodai és az iskolai beiratkozás rendben lezajlott. Az óvodában a következı tanévet 88 fı 
óvodás fogja kezdeni, az iskolába 24 fı elsıs iratkozott be. Egy osztályt tudunk indítani. A 
szülıi nyilatkozatok beérkeztek, tehát iskolaotthonos formában. Az ÁMK alapító okiratának 
módosítása lekerült a napirendrıl, mert Varga Ferencné óvodavezetı kérte, hogy ismét négy 
csoporttal indulhasson az óvoda, mert magas a gyermeklétszám és plusz egy óvónı 
alkalmazását. Viszont elhangzott a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy a létszámbıvítés nem 
lehetséges, mert 2008-ban létszámcsökkentési pályázat elıírta az önkormányzatnak, hogy 5 
évig nem növelheti a létszámot. Egyeztetéseket kell folytatni, hogyan tudjuk megoldani belsı 
személyi átcsoportosítással, költségnövelés nélkül az óvoda problémáját. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jó dolog, hogy ennyi gyerek van az óvodában. Másik oldalon problémás, hogy nem erre 
rendezkedtünk be. Május 15-ig dönteni kell, hogy milyen keretek között tudjuk biztosítani az 
ÁMK-ban a feladatellátást. Igazgató asszonytól kértük, hogy május 31-ig készítsen 
elıterjesztést arról, hogy a beiratkozások, a kibıvült feladatellátás milyen személyi és dologi 
szükséglettel jár. Hogyan tervezhetjük a 2010-2011-es tanévet. Május 15-ig rendkívüli 
testületi ülés keretében megnézzük, hogy a létszámcsökkentési pályázat által vállalt 
kötelezettség kapcsán milyen lehetıségünk van a plusz vállalt feladat, a bölcsıdei ellátás 
hogyan valósulhat meg. 
Kettı kimenı 8. osztály van, egy bejövı elsı osztály, ez már egy osztály csökkenést jelent 
sajnálatosan. Van-e visszajelzés arról, hogy 6. osztályból sokan mennek-e el, hogyan alakul 
az évfolyam? 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Van visszajelzés, azonban valószínőleg 7. osztályból lesz két tanuló akik évet ismételnek, 
jelenleg 34 fı marad azok nélkül, akik elmennek. 
Patkós Zsolt polgármester 
Errıl is beszélni kell még. 
 



Varga Ferencné képviselı 
Az óvodai létszámhoz hozzáfőzte, hogy nem számoltunk azokkal az igényekkel akik kívülrıl 
jönnek, Bodoglárról 3 kisgyereket hoznak, Kiskunmajsáról is átköltözött egy óvodás, van aki 
nem szerepel a szanki születések statisztikájában. Ez az egyik oka annak, hogy nem az a 
következmény, amivel számoltunk két évvel ezelıtt.  
A másik ok, hogy meghirdettük a bölcsıdei ellátást is. Többen igénylik a bölcsıdei ellátást, 
mint az óvodai-bölcsıdei csoport, mert ebbe a csoportba 5 fı vehetı fel. Viszont a közoktatási 
törvény megengedi, hogyha van férıhely, akkor fel lehet tölteni a létszámot olyan 
kisgyerekekkel is, akik december 31-ig betöltik a 3. évüket. Több lehetıség van, ha továbbra 
is három csoportot engedélyez az önkormányzat, jelenlegi feltételek mellett nem mőködhet, 
csak akkor, ha elutasítunk, mert 20 fıt lehet fölvenni az óvodás-bölcsıdés csoportba, 25-25 fı 
a másik két csoportba, tehát akkor 70 gyerek vehetı fel, ill. a közoktatási törvény még enged 
20 %-os létszámnövekedést, de azon fölül nem lehet. Ilyen létszámot nem tudnak befogadni 3 
csoportba, 88 fıt, mert ez még év közben növekedni fog. Most szeptember elsején hivatalosan 
75 gyerek kezdte meg az óvodát, és most 88 fı van. Jogos igénye a szülınek, hogy szeretne 
munkát találni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az óvodában nevelési év közben történı belépés gyakori. Sajnálatos, hogy ezek a gyermekek 
a statisztikai jelentés után lépnek be, és nem kapunk rájuk normatívát. Az önkormányzatnak, 
az óvodának ezt mégis fel kell vállalni, mert ez egyrészrıl erkölcsi kötelességünk, másrészrıl 
szanki szülık gyerekérıl van szó. A konkrét számok függvényében meg kell nézni a 
lehetıségeket. Nem szabad, hogy a mőködési költségek az ÁMK vonatkozásában 
megemelkedjenek. Meg kell nézni a legoptimálisabb feladatellátást úgy, hogy a költségek ne 
növekedjenek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásulvette a tájékoztatót. 
 
 
NAPIREND 
9. Elıterjesztés út kiigazítás és helyrajziszám cseréjérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Pintér Tamás Szilveszter és Kurgyis Zsuzsanna ingatlanához csatlakozó önkormányzati út 
cseréjérıl van szó. A 0242/2 hrsz-ú út a valóságban sem járható már, az ingatlan mellett lévı 
0242/13 hrsz-ú út kitaposott és járt út, ezt szeretnék cserébe felajánlani az önkormányzat 
részére. Az önkormányzat nem károsul, nagyobb területet kap. Ahhoz, hogy a változási 
vázrajz a földhivatalhoz benyújtható legyen, a képviselı-testületnek fel kell hatalmazni 
aláírásra a polgármester urat. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 



34/2010.(V.05.) ÖH.  
Út kiigazítás és helyrajziszám csere 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. számú rendelet 7. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján a Szank Községi Önkormányzat tulajdonát képezı út 
kiigazításához az alábbiak szerint járul hozzá: 

 
Szank Községi Önkormányzat tulajdonában lévı, szanki 0242/2 hrsz-ú, 4043 m2 út 
megnevezéső ingatlant elcseréli Pintér Tamás Szilveszter és Kurgyis Zsuzsanna (6131 
Szank, Izsáki út 51.) tulajdonában lévı szanki 0242/13 hrsz-ú, 6543 m2 területő 
jelenleg legelı mővelési ágú területtel. A cserével a térkép természetbeni állapothoz 
történı helyreigazítása valósul meg. 

 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

változási vázrajz és a csereszerzıdés aláírására.  
 
3. A tulajdonjog átruházásával kapcsolatos eljárás költségeit (tulajdoni lapok, 

földhivatali igazgatási szolgáltatási díj és illeték, megosztási vázrajz, ügyvédi díj) a 
kérelmezık viselik. 

 
4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a 

tulajdonjog bejegyzését követıen a változást a vagyonnyilvántartáson vezesse át. 
 
Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı 
 
 
NAPIREND 
10. Elıterjesztés Szank község sportkoncepciójáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A sportkoncepciót megtárgyalta az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság, és a felmerülı 
anomáliák leküzdése érdekében a 6.7. pontban módosított sportkoncepciót terjesztette a 
képviselı-testület elé. Általános jelleggel tartalmazza az Olajbányász Sportegyesület által 
szervezett sportrendezvényeket. 
A sportkoncepciót azért szükséges és kell megalkotni, mert azon túl, hogy lesz egy olyan 
elképzelés, amely a jelen adottságait és a jövı elképzeléseit fogalmazza meg, pályázati alapot 
is szolgálhat, lehetıséget biztosít arra, hogy az önkormányzat a késıbbiekben a 
sportlétesítményei fejlesztésére pályázatot tudjon benyújtani. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és a 6.7. pont 
módosításával elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. A bizottság egyik tagjának 
észrevételei sajnálatosan félrevitték kicsit a bizottság véleményezését. Mint bizottsági elnök 
javasolja a koncepció elfogadását. A koncepcióra szükség van egy-egy pályázathoz és 
gyakorlatilag a valóságot tükrözi. 
  



Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
35/2010.(V.05.) ÖH. 
Szank község sportkoncepciójáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján 
Szank község sportkoncepcióját az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
 
NAPIREND 
11. Tájékoztató a Családsegítı Szolgálat 2009. évi munkájáról 
      Elıadó: Onhausz Mariann családgondozó 
     (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Felkérte Onhausz Mariann családgondozót, hogy néhány szóval avassa be a képviselı-
testületet abba a munkába, amit végez. 
 
Onhausz Mariann családgondozó 
Köszöntötte a képviselı-testületet. Nem kívánta az írásban kiadott tájékoztatót szóban 
kiegészíteni, abban mindent részletesen leírt a 2009. évi munkájáról. Bármilyen kérdésre 
szívesen válaszol. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A tájékoztatóban benne van, hogy a klienseknek 2009-ben 734 alkalommal adott segítséget, 
ez elég magas szám. Az elvégzett tevékenységek sok esetben nem merülnek ki abban, ami a 
papíron leírt feladat. A Gyermekjóléti Szolgálat dolgozójával és a szociális ügyintézıkkel 
össze tudott dolgozni, kialakult egy olyan szakmai egyensúly, amely az önkormányzat 
problémáit csökkenti, ide sokkal kevesebb gond került, amelyre tudott megoldást találni. 
Kiegészíti, színesíti a tevékenységet a Baptista Szeretetszolgálat által kiosztott adományok. 
Osztani nem annyira egyszerő feladat, mindig vannak elégedett és elégedetlen emberek, nehéz 
az egyensúlyt megtalálni, ki az aki erre rászorult, akit nem sért, aki igényjogosult. Ehhez nagy 
helyismeretre és tapasztalatra van szükség, ehhez támaszkodni kell egymás tudására, 
ismeretére. 
Az elkövetkezı idıben jóval hatékonyabb feladatellátást, jó munkát kívánt a 
családgondozónak. 
 
 
Kérdés, vélemény nem volt, az írásos tájékoztatót a képviselı-testület tudomásulvette. 
 
 
 



NAPIREND 
12. Beszámoló a Védınıi Szolgálat 2009. évi munkájáról 
      Elıadó: Kovácsné Molnár Anikó védını 
     (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A védınıi munkáról beszámolót kell tartani, ezért a napirend beszámoló és nem tájékoztató, 
mint ahogy a kiküldött meghívóban szerepel. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az írásban kiküldött anyagot mindenki megkapta. Kérte Kovácsné Molnár Anikó védınıt, 
hogy avassa be a képviselıket a munkájába. 
Kovácsné Molnár Anikó védını 
Köszöntötte a képviselı-testületet. Az írásban kiadott anyagban részletesen megfogalmazta a 
napi munkával kapcsolatos feladatokat. A várandós anyákkal és a 0-6 éves korú 
gyermekekkel foglalkozik. Ezen kívül a védını köteles részt vesz a polgárok 
egészségnevelésében. 2009. évben több ilyen esemény került megrendezésre, például 
egészségnap, anyatejes nap. Az együttmőködés jól mőködik a Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársával és a Családsegítı Szolgálat munkatársával is. 
Patkós Zsolt polgármester 
A védınıi feladatellátás látható dolgai a tanácsadások. A közoktatási intézményben végzett 
feladatok annyira látványosan nem kerülnek elı és azok a plusz feladatok sem annyira 
látványosak, amelyek az egészségmegırzésre vonatkoznak. Olyan helyzetbe került, hogy 
Szankon egyedül kell olyan feladatot ellátnia, amit papíron két ember lát el. A vezetı védını 
javaslatára ebben az évben június 30-ig a másik védınıi álláshelyet be fogjuk tölteni. Azt 
látjuk, hogy meg kell tartani mind a két védınıi körzetet. Ezt a feladatot csak úgy tudjuk 
eredményesen megvalósítani, ha két védını tudja segíteni egymást. A két körzet 
finanszírozása akkor nem veszik el, ha 2010. június 30-ig betöltjük az álláshelyet, ellenkezı 
esetben megszüntetik a második körzetet. Érdekünk és szükséges is megtartani, hogy ezt a 
feladatellátást biztosítani tudjuk. 
A háziorvosoktól kapott visszacsatolás alapján el tudja mondani, hogy az együttmőködés a 
védınıvel jó, tanácsadáson a gyermekorvossal, a szülés orvossal jó kapcsolatot alakított ki. 
Arról igazgató asszony tud nyilatkozni, hogy az általános iskolával milyen kapcsolata van a 
védınınek, jó-e az együttmőködés. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
A védınıvel az iskola kapcsolata jó, heti rendszerességgel ellátogat az iskolába, ha szükséges, 
probléma esetén néhány percen belül odaér. Bármit kértek, mindig szolgálatkész, segítıkész 
volt. 
Mucsi László képviselı 
A munkája során a családoknál nehézségek adódtak-e, van-e negatív tapasztalata, 
bizalmatlanok-e az emberek iránta, elfogadják-e tanácsait? 
Kovácsné Molnár Anikó védını 
Volt olyan eset, amikor az elsı pillanattól nem tudott kialakulni még a bizalmas kapcsolat, ez 
természetes, mert idegenként jött ide, de úgy gondolja, hogy már minden család elfogadja. 
Azon dolgozik, hogy a csecsemı érdekei, egészsége érdekében mindent megtegyen, 
elfogadják, megfogadják tanácsait. 
Mucsi László képviselı 
Sok helyen van negatív tapasztalat a hátrányos helyzető családok tekintetében, ahol nem 
szívesen látott vendég a védını. 
Patkós Zsolt polgármester 
Volt-e olyan eset, amikor együtt kellett dolgozni a Családsegítı Szolgálat munkatársával? 
 



Kovácsné Molnár Anikó védını 
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával elfordult, hogy megbeszélték és közösen oldották 
meg a problémákat, jól együtt tudnak mőködni. Volt ilyen eset. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
36/2010.(V.05.) ÖH. 
Védını Szolgálat 2009. évi beszámolójáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Védınıi Szolgálat 2009. évi munkájáról 
szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.  
 
Onhausz Mariann családgondozó és Kovácsné Molnár Anikó védını távozott az ülésrıl. 
 
 
NAPIREND 
13. Egyéb kérdések 
A) Elıterjesztés a polgármester jutalmáról 
 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javaslatot tett polgármester úr számára egyszeri jutalom 
kifizetésére, tekintettel arra, hogy jegyzı asszony tájékoztatása szerint bérmegtakarítás miatt 
erre lehetıség van. Figyelembe véve azt, hogy az elmúlt évben mennyi plusz munka adódott 
az önkormányzatnál és polgármester úr mennyi plusz munkát végzett, a Pénzügyi Bizottság 
egyhangúlag javasolja a képviselı-testületnek, hogy polgármester úr részére bruttó 300 e Ft 
egyszeri jutalomban részesítse. 
Patkós Zsolt polgármester 
Bejelentette személyes érintettségét és azt, hogy nem kíván szavazni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
37/2010.(V.05.) ÖH. 
Polgármester jutalmáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 
4/A. § (1) bekezdése alapján Patkós Zsolt polgármestert a 2009. évben végzett túlmunkája 
elismeréseként bruttó 300.000,-Ft jutalomban részesíti. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı 



 
Patkós Zsolt polgármester 
Megköszönte az elismerést. Ez nem szokványos a képviselı-testület életében. Nagyon sok 
többletfeladatot látnak el a kollégák a Polgármesteri Hivatalban, ami a bérmaradványt 
eredményezte. Azt kérte jegyzı asszonytól, hogy a Polgármesteri Hivatalban nézze meg a 
bérmegtakarítást és ossza ki feladatarányosan azok között a személyek között, akik ezeket a 
túlmunkákat, többletfeladatokat ellátják és elvégzik. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy két olyan személy van, egyrészrıl aki a 6 óráját meghaladóan 
2 órában megbízási díjjal dolgozik, másrészrıl egy személyt foglalkoztatunk 4 órában 
megbízási díjjal. Úgy látjuk, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámát mindenképpen a 
jelenlegi feladatokhoz, a struktúrához kell igazítani és ez képes kell majd meghatározni azt a 
létszámot, amely megfelelıen tudja a feladatokat ellátni, biztosítani. Örül, hogy a Pénzügyi 
Bizottság javasolta a munkájának az elismerését. Azt is látja, hogy ezt a bérmegtakarítást a 
munkának a differenciált elosztása miatt is, a dolgozóknak is biztosítani kell. 
Még egyszer megköszönte a képviselı-testületnek a jutalmat. 
 
Egyebek 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Felmerült, hogy a Kossuth utca meghosszabbításában az útpadka rendezetlen. Elmondta, hogy 
május hónapban az út szélére betonsáv és kiegyenlítı réteg kerül, hogy az útalap 
semmiképpen ne kerüljön veszélybe, ne mosódjon be. 
A játszótéren a labdafogó háló elhelyezését május 15-ig ígérte. Az oszlopok elhelyezésre 
kerültek, lefestették a vashálókat, jövı hét végéig kihelyezésre kerülnek. A játszótéren a 
kiskerítés is le lesz festve. A zöld felületek öntözésének megoldása folyamatban van. 
Besesek Béla képviselı 
A kézilabda pályáról most már csak a Posta területére száll be a labda, a másik oldalon jó lesz. 
Javasolta, hogy kiskaput kellene vágni a kerítésen, hogy könnyen ki tudják a labdát szedni. 
Mucsi László képviselı 
A kiskapu jó gondolat lenne. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megbeszéljük a Postával, hogy mit lehet tenni. 
 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Fogyatékosok Esélyegyenlıségéért benyújtott norvég alapú 
pályázatunk megvalósítása a vége felé közeledik. Sok többletfeladatot kellett elvégezni, 
amelyre nem volt költségvetési forrás, ilyen az új kerítés építése, amelyet le kellett bontani, 
mert nem állt a lábán, úgy volt megtámasztva. Amit lehet, próbálunk a pályázatból 
megvalósítani. A teljes épületben központi főtés lesz. Mozgássérült parkoló került 
kialakításra. Megújultak a nyílászárók, az épület belsı része. Május végére az átadás meg fog 
történni, júniusban el tudunk számolni. Júniusban lesz ünnepélyes átadás a Norvég 
Nagykövetség meghívásával, mert ık biztosították a forrás legnagyobb részét. 
Mucsi László képviselı 
Betegek szóltak, hogy elégedetlenek Nárai doktor úr nyitvatartásával. Sokszor van 
szabadságon, elıtte nem tudják a betegek. A délután négy óráig dolgozó emberek nem tudnak 
elmenni orvoshoz, mert sokan vannak és nem tudnak sorra kerülni, utána meg már az elıre 
bejelentkezett betegek vannak. Az nem tud sorra kerülni, aki megbetegedett és négy után 
elmegy az orvoshoz.  
Patkós Zsolt polgármester 
A rendelési idı meghatározása doktor úr dolga és feladata. Folberth doktor úrral egyeztetve 
alakították ki a nyitvatartást. 



Mucsi László képviselı 
Régebben nem így volt, nagyon megváltozott. 
Patkós Zsolt polgármester 
Sajnálatosan a képviselı-testület nem szabott olyan gyakorlatot, hogy be kelljen jelenteni, 
hogy betegállományban van, vagy szabadságát tölti, ezért nem tudjuk a szanki polgárokat a 
helyi sajtóban tájékoztatni sem. Az ajtóra ki van írva, hogy szabadságon van, mikor és ki 
helyettesíti. Jobb lenne, ha elıre tudnánk tájékoztatni, ha a polgármestert tájékoztatnák, akkor 
lenne információnk, így nincs. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nincs változás a rendelési idıben. Amióta itt van Nárai doktor úr és elkezdték a háziorvosok a 
rendelésüket nem változott a rendelési idı. Azt megbeszélték, hogy amikor a Nárai doktor 
délelıtt rendel, akkor a Folberth doktor délután. Ebben megállapodtak, hogy felváltva lesz a 
rendelési idejük, hogy mindig legyen orvos a faluban. Akkor errıl a lakosságot tájékoztattuk, 
ez azóta is így van, ebben változás nincs. Egymást helyettesítik, ez a rendszer is mőködik. Az 
változott meg, hogy Nárai doktor úr leszabályozta, hogy a rendelési idın belül hánytól hány 
óráig lehet receptet íratni, és be lehet elıre is jelentkezni, idıpontot lehet kérni, ennek az ideje 
is meghatározott rendelési idın belül. 
Mucsi László képviselı 
Sérelmezték a betegek azt is, hogy péntek délután nincs rendelés, egyik orvosnál sem. 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı-testület felkérheti a háziorvosokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást a következı 
képviselı-testületi ülésen arról, hogy a háziorvosi tevékenység milyen problémákkal, 
feladatokkal zajlik Szank község területén. Melyek azok a feltőnı, különös betegségtípusok, 
amelyek megjelennek, melyek azok a dolgok, amelyek a praxis, feladatellátás tekintetében 
nehézséget okoznak. Ennek kapcsán a képviselık is elmondhatnák véleményüket, és 
felvetıdhetne a nyitva tartás kérdése is. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Régen volt erre példa, a háziorvosoknak az önkormányzattal van szerzıdésük, ugyanúgy 
beszámoltak a háziorvosok is a képviselı-testületnek munkájukról, mint a védını. Az utóbbi 
években erre nem került sor. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezt a szokást érdemes lenne újra bevezetni. Jónak tartja, hogy kérjünk a háziorvosoktól 
beszámolót vagy tájékoztatót. 
Mucsi László képviselı 
Egyetért, kérjünk a háziorvosoktól tájékoztatót. 
 
A VAKÁCIÓ KFT. Felügyelı Bizottsága, amelynek tagja, megtartotta elsı ülését Szankon. 
Az ülésen a korábbi táborvezetı, menedzser ellen vizsgálat elrendelésérıl döntött a bizottság, 
mert elég komoly számlák lettek kifizetve különbözı javításokra, amelynek az elvégzése nem 
látszik. Egy számviteli szakembert, könyvvizsgálót, belsı ellenırt megbíznak az 
ellenırzéssel, és ha szükséges a feljelentést meg fogják tenni. 
Szeretnék, ha a táborok tovább mőködnének, és nyereségessé tudnák tenni. 
 
A napközi ebédlıjében a bútorcserét kérték az ott dolgozók, ha lesz ilyen lehetıség. 
Patkós Zsolt polgármester 
A kérést tudomásulvesszük, keresünk költségkímélı megoldást. 
 
Mucsi László képviselı 
Egy közalkalmazott azzal kereste meg, hogy a mobiltelefon elıfizetés szempontjából tagja a 
közalkalmazotti flottának és szeretett volna számhordozást megvalósítani, mert kiterjedt 



kapcsolatokkal rendelkezik, ne kelljen megváltoztatni a telefonszámát. A telefon 
szolgáltatónál a számhordozásnak nincs akadálya, azonban ezt a kérését a Polgármesteri 
Hivatalban elutasították. Mi ennek az oka? 
Varga Ferencné képviselı 
Az óvodai közalkalmazotti flottáról van most szó. Elsıként az iskolának volt egy 30-as 
mobiltelefon kormányzati csomagja. Utána az óvodában létrehoztak egy 70-es kormányzati 
csomagot. Ezután lett a hivatalban 70-es kormányzati csomag. Az óvodás 70-es kormányzati 
csomagba óvodai dolgozók és hozzátartozóik vettek mobiltelefonokat. A 30-asok is 
átszivárogtak az iskolából, mert a 30-asoknak nincs térereje, lemondták két éves 
elıfizetésüket és átjelentkeztek a 70-esbe, így az óvodába bekerültek tanítók, tanárok is. A 
gazdasági vezetı indítványozta a két 70-es kormányzati csomag összevonását, amely több 
szempontból is kedvezı, mert most már az óvodai dolgozók nemcsak egymással tudnak 
ingyen beszélni, hanem a hivatali dolgozókkal is. A másik elınye, hogy a jövı hónaptól a 
2.600 forintos elıfizetési díj helyett 1.000 Ft lesz az elıfizetési díj az óvodai dolgozóknak is, 
mert a hivatal késıbb már kedvezıbb csomagba lépett be. Ezt követıen jött ez az igény, hogy 
szeretnének átlépni a 70-es csomagba számhordozással. 
Nem volt leszabályozva, hogy ki milyen formában kérhet telefont, saját nevén is 7 telefon 
van, de másoknak is több telefon van a nevén. Felmerült, hogyha kifizeti a közalkalmazott 
vagy köztisztviselı a telefonszámláját, akkor nem lehet probléma az, hogy hány telefonja van. 
Mivel megváltoztak az igénylések, ezért szükségessé vált a szabályozás. A kormányzati 
csomagnak az a lényege, hogy egymással ingyen tudjunk beszélni. Viszont ezen számon kell 
tartani, és a felelısség is a munkáltatóé. 
Patkós Zsolt polgármester 
A számlafizetık a dolgozók, de a számla az ÁMK-nak jön, illetve a Polgármesteri Hivatalnak. 
A kötelezettségvállaló az ÁMK vagy a Polgármesteri Hivatal. A cél az volt, hogy lehetıséget 
biztosítsunk a szakmai kommunikációra és egymás között a családi beszélgetésekre. Eddig 
nem volt számhordozásra igény, illetve akinek lett volna igénye, tudomásulvette, hogy nem 
lehet. Meg lehet tartani a régi telefont is, és új elıfizetést is lehet kötni, erre van lehetıség, és 
kap egy új telefont azzal a kedvezménnyel, hogy ebben a körben 1000 Ft havidíjért ingyen 
beszél és a többi hívása is kedvezményes percdíjas. Ezt a gyakorlatot azért vezették be, hogy a 
túlburjánzott igények ne tudják majd egyszer ellenırizhetetlenné tenni az egész rendszert. 
Ezért új szabályozás bevezetésén gondolkozik az ÁMK és a Polgármesteri Hivatal is. Le lesz 
szabályozva, hogy egy embernek maximum 4 elıfizetése lehet legfeljebb. 
Besesek Béla képviselı 
A szolgáltató mennyit enged meg? 
Patkós Zsolt polgármester 
A szolgáltató korlátlan számút megenged, de az a gond, hogy az ÁMK és a Polgármesteri 
Hivatal a számlafizetı. Ha egyszer lesz olyan, hogy az az ember, akinek 12 telefonja van nem 
fizet, akkor mi lesz. 
Varga Ferencné képviselı 
Jelenleg vannak olyan telefonok, akiknek már megszőnt az ÁMK-ban a munkaviszonya és 
még mindig van nála telefon. Akkor van nagy baj, ha valaki nem fizet, akkor ki fogja 
kifizetni. Ennek jogos következménye volt, hogy leszabályozza a Polgármesteri Hivatal. 
Képviselte a 30-as számhordozás problémáját, megértette és továbbította az érintetteknek. 
Mucsi László képviselı 
Megértette, hogy miért kerül korlátozás alá, de azt nem, hogy miért nem lehet a 
számhordozást megvalósítani, ha egyébként a szolgáltató megengedi. 
Patkós Zsolt polgármester 
Arról van szó, hogy munkahelyen belüli kommunikációra biztosít a csomag lehetıséget, nem 
meglévı elıfizetésnek a konvertálására, hanem egy olyan új elıfizetésnek a biztosítására, 



amely a munkához, a munkaviszonyhoz kötött. Nálunk a nyilvántartás tekintetében nem olyan 
egyszerő. A 30-as SIM kártyája a sajátja, ha átkerül hozzánk, akkor onnantól a miénk lesz. Ha 
elmegy innen, akkor azt a számot nem viszi tovább. A tulajdon a számlafizetıé, a 
Polgármesteri Hivatalé, a SIM kártyákat csak odaadjuk a dolgozóknak, nem az ı tulajdonuk. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A probléma egy családban vetıdött fel onnantól, hogy próbáltuk az óvodás, iskolás elıfizetést 
kedvezıbbé tenni, hogy azt a célt még jobban elérje, hogy önkormányzati szinten elsısorban a 
dolgozók, és nem a családok, a szakmai megbeszéléseket ingyenesen folytathassák, amivel 
költségvetési megtakarítást is lehet elérni a telefonszámlák tekintetében.  
Patkós Zsolt polgármester 
A különbözı telefonszámoknál azért tudunk kedvezményes elıfizetıi díjat elérni, mert a 
számlát az önkormányzat kapja, mi végezzük a pénz beszedését, amelyet egyébként a 
szolgáltató szed be. Lehetne névre szólóan, lakcímre is a számlázást kérni, de akkor sokkal 
több lenne az elıfizetési díj. A SIM kártyák tulajdonjoga a Polgármesteri Hivatalé. 
Mucsi László képviselı 
Még mindig nem világos, hogy miért nem lehet a számhordozást megvalósítani. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A számhordozás lehetıségét a szolgáltató nem tiltja, de a munkáltatónak kell is, és joga is van 
szabályozni a dolgozói telefon elıfizetéseket, mert szükséges, és ideje is volt már ennek. 
Korábban ezt a számhordozás lehetıségét egy íratlan szabályozás szerint, amely a 
gyakorlatban életben volt, senki nem kapta meg. Nem is okozott ez senkinek problémát, mert 
így egy jóval kedvezıbb telefon elıfizetéshez jutott. Nem volt gond azt felvállalni, hogy a 
számváltozási értesítéseket megtegyük. Nem csak egy számhordozásról van szó, hanem akkor 
bárki joggal kérhette volna, a családtagok is, bárki ide jöhetett volna az önkormányzat 
elıfizetésébe, aminek elsısorban nem a családi beszélgetés a célja, hanem egy pluszjuttatás. 
Ha valaki ilyen lehetıséghez juthat, hogy 1000 Ft havidíjért beszélhet egy hatalmas körrel 
ingyen, 40 SMS-t küldhet térítésmentesen, ezen tavaly november óta dolgoztunk, hogy ez 
megvalósulhasson, a két csomag összevonásra kerüljön ilyen feltételekkel. Ez minden 
dolgozónak egy jelentıs elıny. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási ügyintézıje beszedi a 
díjakat és együtt utalja a szolgáltatónak, ez a nagy kedvezmény csak így lehetséges, mert a 
szolgáltatónak is ez biztonságot nyújt, hogy mindig megkapja a pénzét. Nagy felelısség azt 
felvállalni, hogy ennyi embertıl minden telefonnak a díját biztonsággal, határidıben 
beszedjük. 
Patkós Zsolt polgármester 
Mennyien vagyunk kb. ebben a körben. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Kb. 100 telefonról van szó. 
Mucsi László képviselı 
Van, akinek a telefonszám változása komoly gondot okoz. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem kell megváltoztatni, lehet kétféle telefon elıfizetése is. A szabályzat kidolgozása 
folyamatban van. Addig nincs probléma, amíg határidıben be tudjuk szedni, és mindenkinek 
van hajlandósága, hogy rendezze a díjat. Ebben nincs önkormányzati pénz. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Elhangzott, hogy egy dolgozónak 4 telefon lehet a nevén. Akinek három gyermeke van, 5 
tagú a családja, egy családtag akkor nem kaphat ilyen telefont? 
Patkós Zsolt polgármester 
A szabályozás innentıl kezdve fog élni, akinek eddig több telefonja volt, annak megmaradhat. 
Új igénylés esetén, kötelezı érvényő szabályként valamilyen határt szabni kell, ha ettıl eltérı 



élethelyzetek vannak, akkor a szabályzatba bele kell foglalni külön elbírálást is. Nagyon sok 
munka van vele. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Felmerült az is, ha megszőnik a munkaviszony, akkor mindent adjon vissza. Nem elég, hogy 
megszőnik a munkaviszony és még adjon is vissza mindent. Erre javasolja, hogy szőnjön meg 
oly módon a munkaviszony, hogy kerüljön akkor az ı nevére a telefon, kerüljön ki az 
önkormányzat nyilvántartásából, de legyen az ı nevén, akkor nem 1000 Ft lesz az elıfizetési 
díj, hanem több, de akkor is maradjon meg neki a telefon. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az a kérdés, hogy díjcsomagot lehet-e változtatni, mert ha lehet, és ki lehet lépni ebbıl a 
kormányzati csomagból SIM kártyával, számhordozással, akkor ez megoldható. Nézzük meg. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Itt az elıfizetés változik, mert az elıfizetı az önkormányzat, nem a dolgozó. Ilyen kérdés még 
nem volt, megnézzük. 
Mucsi László képviselı 
Tehát a nyilvántartás miatt nem lehet a számhordozást megvalósítani? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem csak a nyilvántartás miatt. A SIM kártya tulajdonos az önkormányzat. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A számhordozás lehetıségét eddig senki nem kapta meg, az esélyegyenlıség, az igazságosság 
miatt ezért nem lehet most megengedni, nem lehet különbséget tenni. Olyan kedvezı 
lehetıséget kap ezzel a csomaggal a dolgozó, amivel élni lehet. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szabályozottság fontos, mert kiszámíthatóvá tesz, a jelzett anomáliákat nem fogja tudni 
megoldani. Mindenki saját maga dönt, hogy él-e ezzel az új lehetıséggel. 
 
Varga Ferencné képviselı 
A közmővelıdésben dolgozók kérték, hogy mondja el, június 4-én pénteken 15 órakor 
trianoni emléknapot szerveznek gyerekeknek és felnıtteknek és utána koszorúzás lesz. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ekkorra terveztük a pedagógusnapot, 17 órára, addig vége lesz a megemlékezésnek. Jegyzı 
asszony fog a szülıi szervezettel egyeztetni. 
 
Besesek Béla képviselı 
A Kiskunmajsa felé vezetı útnál szükséges lenne padkagyalulás, kátyúzás. 
Patkós Zsolt polgármester 
Közben járunk ez ügyben. 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
A tájékoztatót írásban megkapta a képviselı-testület az országgyőlési képviselık 2010. évi 
választásának II. fordulójáról. Elmondta, hogy a második forduló is zökkenımentesen és 
törvényesen lezajlott. A 002. számú szavazókörben megbetegedés miatt egy póttaggal ki 
kellett egészíteni a bizottságot. A napokban történt meg a választás pénzügyi elszámolása, 
pótigényt jelentettünk be a 002. körzet pénzügyi hiányára. 
A választáson a részvételi arány összesen 50 %-os volt. Az érvényes szavazatok száma 
összesen 986 volt. 
Lukács László (FIDESZ-KDNP) összesen 782 szavazatot kapott (79,31%) 
Szabó Károly (MSZP) összesen 58 szavazatot kapott (5,88%) 
Vizi István (JOBBIK) összesen 146 szavazatot kapott (14,8%). 
 



Besesek Béla képviselı 
A Szavazatszámláló Bizottság tagjai nagyon meg voltak elégedve a választás mindkét 
fordulójának lebonyolításával.  
Mucsi László képviselı 
Igen, többször megdicsérték. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 óra 30 perckor bezárta az ülést.  
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