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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2010. július 7-én 15 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme  
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella 
 Tabajdi Gábor 
 Timár Zsolt és 
 Varga Ferencné képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Vízhányó Anita Klára családgondozó 
Karó Zoltánné jegyzıkönyvvezetı 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 8 fı jelen van. Dr. Folberth György alpolgármester késni fog. Csertı István 
képviselı igazoltan van távol.  
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Besesek Béla és Timár Zsolt képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását 
javasolta. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
    történt fontosabb eseményekrıl 
   Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
 Vízhányó Anita Klára családgondozó 
 
3. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó 
    szociális ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
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4. Beszámoló a 2009/2010-es tanévrıl 
    Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 
5. Elıterjesztés az Általános Mővelıdési Központ alapdokumentumainak jóváhagyásáról 
    (Gy. Szabó Béla Általános Iskola Pedagógiai Programja, SZMSZ, Egységes Óvoda- 
     Bölcsıde Nevelési Programja, Minıségirányítási Programja, SZMSZ és Házirend) 
    Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
                 Varga Ferencné óvodavezetı 
 
6. Elıterjesztés ÁMK alapító okiratának módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
 
7. Elıterjesztés Egységes Óvoda-Bölcsıde személyi feltételeinek biztosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
8. Elıterjesztés a rendırség támogatásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
9. Elıterjesztés az Olajbányász Horgászegyesület hitelfelvételéhez készfizetı kezesség  
    vállalásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
10. Elıterjesztés belterületi földterület vételére 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
11. Elıterjesztés a védını részére önkormányzati lakás biztosításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
12. Elıterjesztés május 6-a Jászkun Emléknappá nyilvánításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
13. Elıterjesztés Bócsa településszerkezeti tervének módosításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
14. Elıterjesztés vízdíjnövekmény meghatározására a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító  
      Önkormányzati Társulásban 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
15. Tájékoztató a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti tervérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
16. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetérıl 
      Elıadó: Dr. Folberth György háziorvos 
   Dr. Nárai Tibor háziorvos 
 
17. Egyéb kérdések  
 
18. Elıterjesztés kitüntetés adományozásáról (zárt ülés) 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
    történt fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Három lejárt határidejő határozat van, amelyrıl a beszámolót mindenki írásban megkapta. 
Besesek Béla képviselı 
Önkormányzati intézkedés történt, de nincsenek lezárva a témák. Ezekre még vissza kell térni.  
Vincze Jánosné jegyzı 
A HALASVÍZ KFT. ingatlan ügyére még vissza kell térni, a Pintér Tamás ingatlan csere 
ügyében a polgármester úr fel van hatalmazva a szerzıdés aláírására, még nem hozták a 
szerzıdést. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzat a rá irányadó határidıben lépett, arról nem tehetünk, hogy választ nem 
kapunk. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
42/2010.(VII.07.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatokról  
szóló beszámolóról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 32/33/34/2010.(V.05.) ÖH. számú lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
 
Patkós Zsolt polgármester 

- Május 19-én volt a Kihívás napja. 
- Június 4-én a pedagógusnap alkalmából köszöntöttük a pedagógusainkat. 
- Június 6-án volt a katolikus templom és plébánia ünnepélyes átadása, szentelése 

valamint bérmálási ünnepség. 
- Június 10-én Csólyospáloson a LEADER Munkaszervezetének, a Kiskunok Vidékéért 

Egyesület közremőködésével díjátadással egybekötött vacsora volt az alapító tagoknak 
és azoknak, akik sikeresen pályáztak. Azt is elmondták, hogy nem az egyesület, 
hanem az MVH hibájából jelentısen csúszik minden. A bírálati határidıket nem 
tartják be, több mint 6 hónapja be vannak nyújtva a pályázatok a Szanki Ifjú 
Zenebarátok Köre Egyesület és a Sportegyesület részérıl. 

- Június 12-én volt az iskolában a ballagás, azóta már megvolt az iskolai és az óvodai 
tanévzáró is tanévzáró értekezlettel. Reményeink szerint a következı tanévet picit 
megújultabb környezetben tudják az intézmények elkezdeni. 

- Június 15-én megtörtént az Idısek Klubja mőszaki átadása. 
- Június 30-án volt az Idısek Klubjának ünnepélyes átadása valamint a Semmelweis nap 

kapcsán az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók köszöntése. 
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- Június 24-én lezártuk a Vörösmarty utca pályázatot, amely december legvégén gyors 
kifizetéssel zárult, 4 millió forint maradt fönn, az utóellenırzések megtörténtek. 

- Június 25-én volt a Méz- és Meggyfesztivál, amely részben volt önkormányzati 
rendezvény. Nagyon nagy összefogással és az elvárt szakmaiság biztosításával zajlott 
le. Voltak tapasztalatok a jövıre nézve, összességében a fesztivál megfelelt az 
elvárásoknak. Az idıjárás 26-án sajnos nem volt túl jó. 

- Július 1-jén volt a köztisztviselıi nap. Csólyospálos és Kömpöc települések 
köztisztviselıit láttuk vendégül Szankon. 

- Idı közben megjelent a KEOP pályázat a közbeszerzési értesítıben. Kettı pályázó 
vásárolta meg a dokumentációt. Reméljük, hogy a fejlesztések a nevelési és az oktatási 
évet nem befolyásolva tudnak megvalósulni az óvodában és az iskolában. Az iskolával 
kapcsolatosan a mai napig nem érkezett meg a pályázatról a döntés. Azt az ígéretet 
kaptuk, hogy júliusban kiértesítenek bennünket. 

- A Szank-Jászszentlászló összekötı útra vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívás 
elküldésre került.  

- Jövı héten hétfın 10 órától lesz a horgásztó mőszaki átvétele és utána fél 12-tıl 
szeretettel látjuk a képviselı-testület tagjait a horgásztavi pihenıhelyen ebédre. Július 
végéig el kell számolnia az egyesületnek a beruházással. 

Varga Ferencné képviselı 
A szakmai napokon kitüntetések átadására is sor került korábban, most ez augusztus 20-án 
fog megtörténni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Korábban módosítottuk a rendeletet, nem szakmai napon, hanem mindig augusztus 20-án 
adjuk át a szakmai kitüntetéseket községi ünnepség keretében. 
Varga Ferencné képviselı 
A horgásztóval kapcsolatosan milyen lehetısége lesz annak, aki nem horgász és ki szeretne 
menni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Lesz lehetıség, vannak olyan közösségi tereink, amelyeket családi vagy más rendezvények 
megtartására is lehet majd használni, ennek feltételei még nincsenek meg, erre majd vissza 
fogunk térni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND 
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
 Vízhányó Anita Klára családgondozó 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Törvényi kötelességünknek teszünk eleget, a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év 
május 31-ig beszámolót kell készíteni a képviselı-testület felé. A beszámoló elkészült. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tisztelettel köszöntötte Vízhányó Anitát, aki családgondozóként segíti a településen élıket. 
Van-e az írásos beszámolóval kapcsolatosan kiegészítés? 
Vízhányó Anita családgondozó  
A beszámolót nem kívánja kiegészíteni, mindent leírt, szívesen válaszol a kérdésekre. 
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Besesek Béla képviselı 
A beszámolóban olvasta, hogy 2009. év nyarán megszervezésre került a szociális 
gyermekétkeztetés, konzervek mellett ivóleveket és csokoládét kaptak. Nem tudja, hogy 
mennyire létkérdés, hogy ivólevet és csokoládét kapjanak a gyerekek állami pénzbıl, mert az, 
hogy egyenek, természetesen kötelezı. 
Jegyzıi hatáskörben három alkalommal volt intézkedés, ezek mindhárom esetben 
megszüntetésre kerültek. Miért? 
Tankötelezettség nem teljesítése probléma, ehhez hatékony eszközökkel nem rendelkeznek. 
Úgy tudja, hogy a jövıben már ez nem így lesz. 
Vízhányó Anita családgondozó 
A nyári gyermekétkeztetésre egy gyöngyösi cég készétel konzerv ajánlatot küldött részünkre, 
éltünk az ajánlatban foglalt lehetıségekkel, és az általa felajánlott készételeket választottuk. A 
cég vállalta, hogy biztosítja az élelmiszercsomagok személyenkénti kicsomagolását és 
kiszállítását. Fıleg felmelegíthetı készételeket kaptak, kiegészítıként csokoládét (heti 5 db-
ot) és ivólevet (leves helyett). A Baptista Szeretetszolgálattól korábban már kaptak tésztát, 
lisztet, cukrot. 
A jegyzıi intézkedések azért kerültek megszüntetésre, mert az érintett családok elköltöztek. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A tankötelezettség teljesítésével kapcsolatban sokkal kevesebb szabálysértési feljelentés 
érkezik, mint korábban, mert amikor a kiskunmajsai speciális iskolába jártak be innen 
tanulók, akkor elıfordult, hogy a busszal elmentek Szankról, de az iskolába nem mentek be, 
ebbıl adódott sok szabálysértési eljárás. Most az általános iskolai tanulókkal nincs, inkább a 
középiskolai tanulókkal van probléma, de a Gyermekjóléti Szolgálat tudott segíteni. 
Vízhányó Anita családgondozó 
Alapellátásba vesszük hiányzások esetén a tanulókat, de amikor a 18. életévüket betöltik, meg 
kell szüntetni. A hiányzók többségében már majdnem 18 évesek, a tankötelezettség ez esetben 
már megszőnik. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez iskoláztatási kérdés és probléma, nem a szanki általános iskolában jelent gondot, inkább a 
vidéki intézményekben. 
Rácz Izabella képviselı 
Vannak roma származású tanítványok, akik elég sokat hiányoznak, de zömében visznek 
igazolást. Az alsós kollégák kérését tolmácsolja a háziorvosok felé, hogy kicsit szembetőnı 
az, amikor a gyermek hétfın, szerdán és pénteken beteg, kedden és csütörtökön iskolában 
van, és a háziorvos ilyen felosztásban is ad igazolást. Ez alapján feltételezni lehet, hogy nem 
biztos, hogy beteg volt a gyerek. Kihasználják az orvos jóindulatát. 
Patkós Zsolt polgármester 
Igazgató asszony megfogalmazhatna az intézmény nevében egy kérést a háziorvosok felé. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ez nem helyi probléma. Járnak ide Kiskunmajsáról is gyerekek, ık is hoznak ilyen 
igazolásokat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nekünk itt helyben van lehetıségünk és felelısségünk, hogy az ilyen helyzeteket kezeljük. Ha 
ez elhangzik nevelıtestületi értekezleten, az intézmény vezetıjének kell jeleznie a 
háziorvosok felé. 
Varga Ferencné képviselı  
Rendszeres kapcsolat van az önkormányzat, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, 
valamint az intézmények (óvoda, iskola) között. Ha probléma van, azonnal intézkedés 
történik, a családgondozó kimegy a családokhoz. Megköszönte a jó együttmőködést. 
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Vincze Jánosné jegyzı 
Jól mőködik a jelzırendszer, a gyámügyes kollégával napi kapcsolatban vannak. A 
kapcsolattartás jó a hivatal, iskola, óvoda és a védını között. Amikor esetmegbeszélések 
vannak, a házorvosok soha nincsenek ott, pedig mindig meghívást kapnak. 
Patkós Zsolt polgármester 
A megbeszéléseket ki kezdeményezi? 
Vízhányó Anita családgondozó 
Írásban meghívót küld a háziorvosoknak is. A törvény elıírja, hogy évente kell 
gyermekvédelmi konferenciát tartani, az utóbbi idıben erre a háziorvosok nem jöttek el. 
Patkós Zsolt polgármester 
A társadalmi felelısségvállalásban a háziorvosoknak is lenne feladatuk, ha nem is a 40 órás 
munkaidıben, de mindenképpen a hivatás végzésében összességében. 
Önkormányzati meghívást kellene nekünk elküldeni a háziorvosoknak, a figyelmet rá kell 
irányítani erre, mert ez olyan lehetıség, ahol a problémák felszínre kerülhetnek, és viszonylag 
egyszerően rendezıdni tudnak. 
Megköszönte Vízhányó Anita munkáját. A visszajelzések pozitívak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
43/2010.(VII.07.) ÖH. 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámolóról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján a 2009. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 

 
Vízhányó Anita családgondozó távozott az ülésrıl. 
 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó 
    szociális ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendeletet a képviselı-testület 
legutóbb március 1-jei hatállyal módosította. Ebben a módosított rendeletben megállapította 
az Idısek Otthona intézmény intézményi térítési díját.  
A Kistérségi Szociális Intézmény elıterjesztése alapján lettek a havi és a napi térítési díjak 
megállapítva. A napi díj 2.170,-Ft volt abban a rendeletben is, de a kerekítési szabályok miatt 
65.100,-Ft a havidíj, nem 65.000,-Ft. Ezt szeretné kiigazíttatni március 1-jei hatállyal a 
rendeletben, mert a kistérség a napidíjat veszi alapul és a 65.100,-Ft-ot alkalmazza. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tanulsága ennek, hogy a kistérségi elıterjesztésnek is alaposan utána kell számolnunk, mert 
sem Kiskunmajsán, sem Szankon nem derült ki ez a hiba a képviselı-testületi ülésen. 
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Vincze Jánosné jegyzı 
A kistérségi intézménynél volt egy ellenırzés, akkor derült ez ki. 
Patkós Zsolt polgármester 
Korrigálni kell ezt a 100 Ft-ot a rendeletben. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
12/2010.(…….) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  
9/2008. (III.25.) rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a, a többször módosított helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a 
fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 9/2008.(III.25). sz. önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A R. 10. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) Idısek Otthona átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézmény intézményi térítési díja:  

                                havi: 65.100.-Ft 
                                napi:   2.170.-Ft 

(2) Idısek Otthonában a demens ellátottak intézményi térítési díja:   
                                havi: 65.100.-Ft 
                                napi:   2.170.-Ft 

 
2. § 

E rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
NAPIREND 
4. Beszámoló a 2009/2010-es tanévrıl 
    Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Felkérte igazgató asszonyt, hogy tartsa meg beszámolóját. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Az írásbeli beszámolóból kiemelte, fontos, hogy a fejlesztések közül mit valósítottak meg, az 
önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetıen új bútorok kerültek beszerzésre. A 
kompetencia pályázat levezénylése úgy érzi, hogy sikeres volt. A munkatervet teljesítették, az 
abban foglalt programokat megvalósították, a községi ünnepségeken részt vettek, folyamatos 
ellenırzések voltak, a pályázatba bevont pedagógusok óráit látogatta, ellenırizte, örömmel 
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tapasztalta, hogy más órákat látott, mint korábban. Késın indultak a pedagógus képzések, ez 
nehézséget okozott. 
Az országos kompetencia mérés eredményei két évfolyamot érintettek. A mérés eredménye 
összességében megfelelı volt. A 4. évfolyamon nem megfelelı az íráskészség és 
olvasáskészség, ennek okait fel kell tárni, majd fejlıdni fog ez a terület is a kompetencia alapú 
oktatás révén. A 6. évfolyamon lényeges eltérés nincs az elvárt szinthez képest. 
Megemelkedett azon tanulók száma, akik szint alatt teljesítettek. Beszélt ennek lehetséges 
okairól. 
Nagy feladat volt a kompetencia oktatás bevezetésével kapcsolatos értékelés, az elınyöket és 
a hátrányokat is részletesen felsorolták a pedagógusok. Ez lesz a jövı. Kötelezıen meg kell 
valósítani a pályázat szerint az innovációt. 
Tagintézmények munkájáról elmondta, hogy az intézmények munkáját figyelemmel kísérte, 
részt vett az óvoda tanévzáró értekezletén, a gondok, problémák megbeszélésre kerültek. 
A közmővelıdésnél a rendezvények és feladatok felsorolása a beszámoló része (17-19. oldal). 
Nehéz év volt, elfáradtak a pedagógusok, a munkának meg kell, hogy legyen az eredménye. 
Most a kompetencia alapú oktatásba bevont, az ezzel kapcsolatos továbbképzéseken részt vett 
pedagógusok fogják az újakat oktatni. 
Megköszönte az önkormányzat és a képviselı-testület segítı támogatását. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Besesek Béla képviselı 
Nagyon részletes beszámolót kapott a képviselı-testület. Egészében jó a vélemény az ÁMK 
munkájáról. Szeretné, ha igazgató asszonynak a személyi döntéseknél is minél kevesebb 
gondja lenne a jövıben, de ezt nem tudjuk garantálni. További sikeres munkát kívánt. 
Patkós Zsolt polgármester 
A 2009/2010-es tanév embert próbáló lehetett, az elmúlt évekhez képest jelentıs 
változásokkal és jelentıs kihívásokkal. A kezdeti lépéseket az intézmény megtette annak 
érdekében, hogy az innováció továbbvitelét biztosíthassa. A világ már megváltozott, mások a 
lehetıségek a közoktatási intézményekben. Szükség van nyitásra, éppen a TÁMOP-os 
pályázat kapcsán a kezdeti nehézségek után jó irányba indult el. Ki kell emelni igazgató 
asszonynak a feladatát ebben és azt a munkát, amit ennek a sikeressége érdekében végzett. 
Ahol nem sikerült igazán az intézményt megnyerni, hogy ennek szükségességét lássák, 
elismerjék, ott formalizmus az egész kompetencia alapú oktatás. Szankon más típusú 
óraszervezést tapasztalt igazgató asszony, mint elıtte, ez apró lépésnek tőnhet, de nagyon 
jelentıs dolog. A pedagógus életében a berögzıdött dolgokon nagyon nehéz változtatni, 
azonban a változásra szükség van. Az innováció mellett ki kell tartani, láttatni kell a 
pedagógusokkal a szakmai hátteret, amit már látnak is. Köszönet illeti ezért igazgató asszonyt. 
Újabb kihívás lesz a sikeres TIOP.1.1.1. pályázat kapcsán, hogy 5 év alatt 40 %-ra kell 
felvinni a digitális tananyaggal megtartott tanóráknak a számát. Ez azt jelenti, hogy 
szeptemberre reményeink szerint nemcsak egy felújított iskolába tudnak érkezni a gyerekek, 
hanem digitális tananyag fogadására alkalmas digitális táblával, laptoppal, projektorral ellátott 
termekbe is, amelyet a pedagógusok használni tudnak. Ez a pályázat miatt kötelességük is, és 
jogos elvárás is a szülık részérıl a pedagógusok felé. 
Ez az év nehéz volt, azonban a változásbeli nehézségek az elkövetkezı idıben is ott lesznek a 
mindennapok gyakorlatában. Az intézmény megítélésében pozitívumot fognak jelenteni a 
megvalósuló tárgyi fejlesztések és a szemléletbeli változások is.  
Az óvoda, az általános iskola és a közmővelıdés között kívülrıl úgy látszik, hogy az együtt 
dolgozás, az egymásra építés, még mindig nem mőködik kellıképpen. Ebben erı, 
többletlehetıség van, ezzel élni kellene, picit jobban kihasználni. Használjuk a közösségi 
tereket, képtárat, könyvtárat, és ha megújul a mővelıdési ház, akkor azt is. 
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Sajnos a közgazdasági racionalizáció miatt is szükség van változásokra, erre utalt a Pénzügyi 
Bizottság elnöke. 
Megköszönte az intézmény és igazgató asszony munkáját. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
44/2010.(VII.07.) ÖH. 
2009/2010-es tanévrıl szóló beszámolóról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Község Önkormányzat az 
Általános Mővelıdési Központ Igazgatójának 2009/2010-es tanévrıl szóló beszámolóját az 
elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés az Általános Mővelıdési Központ alapdokumentumainak jóváhagyásáról 
    (Gy. Szabó Béla Általános Iskola Pedagógiai Programja, SZMSZ, Egységes Óvoda- 
     Bölcsıde Nevelési Programja, Minıségirányítási Programja, SZMSZ és Házirend) 
    Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
                 Varga Ferencné óvodavezetı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Felkérte igazgató asszonyt, hogy ismertesse az alapdokumentumok módosítását. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
A Pedagógiai Programot a szaktanácsadó segítségével és koordinálásával dolgoztuk át. A 
módosítások egy része a kompetencia alapú oktatás, valamint pályáztak egy új támogatásra, a 
HHH-s gyerekek kapnak plusz szolgáltatást havi 5 és 10 órában fognak velük foglalkozni a 
nevelık. Ez az integrációs pedagógiai program. Háromhavi esetmegbeszélések lesznek, 
szigorú elıírásai vannak a pályázatnak, egy-egy pedagógusnak 4-5 gyerek van a csoportjában, 
szülıkkel kapcsolatot kell tartani, fontos az együttmőködés. A pedagógiai programot szakértı 
véleményezte, amely szerint tartalmazza a szükséges elemeket. Ismertette a szakértı 
véleményét.  
Az SZMSZ-t két melléklettel kellett kiegészíteni, az óvodában és az iskolában is a különös 
közzétételi listával. Törvényileg kötelezı a tartalma. Ezek elıírásszerően elkészültek, külön 
függelék az adatvédelmi szabályzat, ez is új dolog, eddig nem volt kötelezı. Ezeket a 
mellékleteket a nevelıtestület megismerte és elfogadta. 
Varga Ferencné képviselı 
A helyi óvodai programot törvény tette kötelezıvé, hogy felül kellett vizsgálni, valamint az 
óvodás-bölcsıdés csoport kialakítása miatt is szükséges volt. Ezért kellett módosítani az 
SZMSZ-t, a minıségirányítási programot és a házirendet is. A programot a nevelıtestület 
elfogadta, közoktatási szakértı véleményezte és jóváhagyta törvényességi szempontból. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az iskola pedagógiai programjában azon túl, hogy átvezetésre kerültek az igazgató asszony 
által meghatározott dolgok, egy olyan jelentısebb és az önkormányzatnak pénzügyi kihatással 
is járó szöveg is belekerült, amely az erdei iskolaprogramnak a bevezetését is tartalmazza. 
Ami megjelenik a pedagógiai programban, az a fenntartó költségvetésébıl biztosított kell, 
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hogy legyen. Ezeket a programokat, más forrásokból, alapítványi vagy jótékonysági 
bevételekbıl kell fedezni. Felhívjuk az intézmény figyelmét arra, hogy próbáljon az 
intézmény az ilyen programok megvalósítására pályázni, saját bevételekbıl megvalósítani és 
szülıi támogatást kérni. 
A nevelıtestület elfogadta a pedagógiai programot és a nevelési programot, a képviselı-
testületnek jóváhagyási lehetısége van. A programokról szakértıi vélemények születtek, 
támogatják, hogy a képviselı-testület a jóváhagyását biztosítsa. 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság megtárgyalta az alapdokumentumokat. 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság megtárgyalta az alapdokumentumokat és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az iskola pedagógiai 
programjának jóváhagyását. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta az iskola pedagógiai 
programját. 
 
Polgármester szavazásra tette fel az óvoda nevelési programjának jóváhagyását. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta az óvoda nevelési 
programját. 
 
Polgármester szavazásra tette fel az iskola SZMSZ-ének jóváhagyását. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta az iskola SZMSZ-ét. 
 
Polgármester szavazásra tette fel az óvodai SZMSZ jóváhagyását. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta az óvoda SZMSZ-ét. 
 
Polgármester szavazásra tette fel az óvodai minıségirányítási program jóváhagyását. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta az óvodai 
minıségirányítási programot. 
 
Polgármester szavazásra tette fel az óvodai házirend jóváhagyását. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyta az óvodai házirendet. 
 
A képviselı-testület a fenti szavazatok szerint 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következı határozatot hozta: 
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45/2010.(VII.07.) ÖH. 
ÁMK alapdokumentumainak jóváhagyásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdésének f) pontja alapján 2010. szeptember 1. napi hatállyal 
jóváhagyja az Általános Mővelıdési Központ alábbi dokumentumait: 

- Gy. Szabó Béla Általános Iskola Pedagógiai Programja 
- Napköziotthonos Óvoda Nevelési Programja 
- Gy. Szabó Béla Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzat melléklete: 

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére,  
függeléke: Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 

- Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata és melléklete: Különös 
közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 

- Napköziotthonos Óvoda Minıségirányítási Programja 
- Napköziotthonos Óvoda Házirendje 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés ÁMK alapító okiratának módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az ÁMK alapító okiratában az alaptevékenységeknél történt változás, amely a pedagógiai 
programba is bekerült. Az alapító okiratnak is tartalmaznia kell, mind az óvodánál, mint az 
általános iskolai tanulóknál az 1-4. és az 5-6. évfolyamokon is a képesség kibontakoztató 
integrációs felkészítés biztosítását. Vastagon is vannak szedve ezek a pontok. 
Az általános iskolai oktatásnál az 1-4. évfolyamon és az 5-8. évfolyamon az a) pontokból nem 
kerültek kihúzásra és szeretnénk kivetetni az érzékszervi, látás- és hallássérültek, értelmi 
fogyatékosokra vonatkozó másfél sornyi szövegrészt, mert ennek a személyi és tárgyi 
feltételeit az intézmény nem tudja biztosítani. A megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzd szövegrész marad az a) pontokban. Az 
„organikus okra vissza nem vezethetı” szövegrészeket az a) és b) pontokban zárójelbe kell 
tenni. 
 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és a módosításokkal 
együtt egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a módosításokkal 
együtt a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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46/2010.(VII.07.) ÖH. 
ÁMK alapító okirata egységes szerkezetben 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról szóló 
2008. évi CV. törvény alapján az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratát módosítja, és 
egységes szerkezetben az 1. és 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı 
 
 

                                                                                                          1. számú melléklet 
                                                           (46/2010.(VII.07.) ÖH. sz. határozat melléklete) 

 

Alapító okirat 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) 
bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009.(XII.19.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelmények alapján az alábbi 
(egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
1.Költségvetési szerv neve: Általános Mővelıdési Központ 
   Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 73. 
   Rövidített neve: ÁMK 
   OM azonosítója: 27931  
 
   Általános Mővelıdési Központ keretei között szakmai tekintetben önálló      
   intézményegységek: 

- Gy. Szabó Béla Általános Iskola 6131 Szank, Béke u. 73. 
évfolyamok száma: 8 
osztályok száma: 16 
felvehetı maximális tanulói létszám: 300 fı 
napközis csoportok száma: 5, felvehetı tanuló létszám: 138 fı (egység) 

- Egységes Óvoda-Bölcsıde 6131 Szank, Béke u. 27. (2010. szeptember 1-jétıl) 
csoportok száma: 4 (2010. szeptember 1-jétıl) 
felvehetı maximális gyermek létszám: 95 fı (2010. szeptember 1-jétıl) 

- Közmővelıdési Központ 
Vörösmarty Mihály Mővelıdési Ház 6131 Szank, Rákóczi u. 22. 

- Közösségi Ház 
Könyvtár 6131 Szank, Béke u. 40/A 
Gy  Szabó Béla Képtár 6131 Szank, Béke u. 40/A 

       
2. Alapítójának neve: Szank Községi Tanács  
    Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
    Létrehozásáról rendelkezı határozat: 8/1982.(VII.30.) tanácshatározat 
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3.Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai és bölcsıdei nevelés, 
általános iskolai nevelés és oktatás, közmővelıdési, közgyőjteményi és könyvtári feladatok  
 
4. Alaptevékenysége:  
851011 Óvodai nevelés ellátás 
889101 Bölcsıdei ellátás  
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
-  Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az óvodában:  
  A Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. a) pontja alapján – különleges gondozás keretében     
  történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1)) 

a) értelmi, beszédfogyatékos, autista a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének (organikus okra visszavezethetı) tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra vissza 
nem vezethetı) tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D-
39/E. §-ában, 54. § (15) bekezdésében meghatározott követelmények és a miniszter által 
kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képesség-kibontakoztató, integrációs 
felkészítést és óvodai fejlesztı program szerinti foglalkoztatást biztosít. 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyam) 
- Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az iskolában: 
A Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. a) pontja alapján – különleges gondozás keretében 
történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1) ) 

a) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra 
visszavezethetı) tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra vissza 
nem vezethetı) tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D-
39/E. §-ában, 54. § (15) bekezdésében meghatározott követelmények és a miniszter által 
kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képesség-kibontakoztató, integrációs 
felkészítést biztosít. 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása  
             (5-8. évfolyam) 
- Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az iskolában: 
A Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. a) pontja alapján – különleges gondozás keretében 
történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1) ) 

a) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra 
visszavezethetı) tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra vissza 
nem vezethetı) tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D-
39/E. §-ában, 54. § (15) bekezdésében meghatározott követelmények és a miniszter által 
kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képesség-kibontakoztató, integrációs 
felkészítést biztosít. 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényő általános iskolai napközi otthoni nevelés 
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855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulószobai nevelés 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások (A nyilvános könyvtár iskolai könyvtári feladatokat is ellát.) 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és –támogatása  
 
5. Kiegészítı tevékenysége:  
562917 Munkahelyi étkeztetés 
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
856013 Fejlesztı felkészítés (2010. március 1-jétıl) 
 
6. Az Általános Mővelıdési Központ kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
7. Mőködési területe: Szank község közigazgatási területe 
 
8. Fenntartó neve: Szank Községi Önkormányzat 
      Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
      Irányító szerv neve, székhelye: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
      Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
 
9. Típus szerinti besorolása: 
      A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
      Közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény 
      Feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján: önállóan mőködı költségvetési szerv. Az 
intézmény elsısorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettség-vállalási, teljes teljesítményigazolási joggal és felelısséggel bír. A költségvetési 
kiadási keretének, létszámkeretének és egyes bevételeinek tervezését a Polgármesteri Hivatal 
látja el. Pénzügyi-gazdasági feladatellátás az 2. számú mellékletben foglaltak szerint történik.  
      Típusa a közoktatási törvény szerint: többcélú, közös igazgatású intézmény 
      Alaptevékenységi szakágazat: 852010 
 
10. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
ÁMK igazgató kinevezésének rendje: a képviselı-testület – pályázat alapján – a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı igazgatót nevez ki, aki 
egyben a Gy. Szabó Béla Általános Iskola igazgatója is. A kinevezés határozott idıre szól. 
Egyéb munkáltatói jogokat Szank község polgármestere gyakorolja. 
 
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
11.1. Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Az intézmény dolgozói felett a 
munkáltatói jogokat az ÁMK igazgatója önállóan gyakorolja.  
11.2. Intézmény közhasznú foglalkoztatás által kiközvetített munkavállalót is alkalmaz. 
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12. Feladatellátást szolgáló vagyon: 
Szank Községi Önkormányzat tulajdonában lévı korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak. 
               - iskolaépület, tornacsarnok            6131 Szank, Béke u. 73. 
               - óvodaépület    6131 Szank, Béke u. 27. 
 - közösségi ház épülete  6131 Szank, Béke u. 40/a. 
 - mővelıdési ház épülete  6131 Szank, Rákóczi u. 22. 
Intézményi mőködéshez kapcsolódó forgalomképes vagyontárgyak: 

- számítástechnikai és ügyviteli eszközök 
- gépek, berendezések, felszerelések 
- oktatástechnikai eszközök és felszerelések 

Gy. Szabó Béla képtárban elhelyezett és nyilvántartott hagyaték csak kölcsönözhetı, 
forgalomképtelen vagyontárgy. 
 
13. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az ÁMK a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni. 
 
 

                                                                                                                   2.sz. melléklet 
                                                                 (46/2010.(VII.07.) ÖH. sz. határozat melléklete) 

 
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 14. § (5)-(6) bekezdés alapján 

 
Az Általános Mővelıdési Központ államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 17. § (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi-
gazdasági feladatait a polgármesteri hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el, 
melyek az alábbiak. 
Tervezés: A költségvetési tervezés munkaszakaszai a költségvetési irányelvek 
meghatározása, a költségvetési koncepció elkészítése, költségvetési rendelettervezet 
elkészítése, a költségvetési rendelet kiemelt elıirányzatainak lebontása a végrehajtásért 
felelıs önkormányzati szervekre, személyekre. A költségvetési tervezés 217/1998. Korm 
rend. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai feladatait az Általános Mővelıdési 
Központ igazgatója által szolgáltatott információk alapján a polgármesteri hivatal 
gazdálkodási csoportja végzi.  
Elıirányzat felhasználás: Az Általános Mővelıdési Központ bevételi és kiadási 
elıirányzatait a polgármesteri hivatal költségvetése tartalmazza. Az elıirányzatok felett más 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a polgármesteri hivatal rendelkezik. Az Általános 
Mővelıdési Központ igazgatója a költségvetés kiemelt elıirányzatait önállóan nem 
módosíthatja, a kiemelt elıirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthat végre. Ha a 
költségvetési évben a kiemelt elıirányzatok közötti vagy kiemelt elıirányzaton belüli 
átcsoportosítás válik szükségessé, az Általános Mővelıdési Központ igazgatója köteles azt a 
polgármesternek bejelenteni.   
Elıirányzat-módosítás: Az Általános mővelıdési Központ elıirányzatainak változtatását a 
polgármester kezdeményezi az igazgató egyetértésével a képviselı-testületnél. Az elıirányzat 
módosítás a polgármesteri hivatal költségvetési rendelet módosításába beépülve kerül a 
Képviselı-testület elé, elıterjesztésre. 
Üzemeltetés, fenntartás, mőködtetés, karbantartási feladatok koordinálását az Általános 
Mővelıdési Központ igazgatója látja el. A karbantartási munkák, üzemeltetés, fenntartás 
mőködtetés felmerülı kiadásairól az intézményvezetı az éves költségvetésben jóváhagyott 
kiadásai elıirányzatok összegéig rendelkezhet.  
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Beruházás, felújítás, vagyon használat, hasznosítás: A beruházások célját a Képviselı-
testület határozza meg. A megvalósításhoz szükséges bevételi és kiadási elıirányzat az 
önkormányzat éves költségvetési rendeletében szerepel feladatonként. 
Az önkormányzat képviselı-testülete határozza meg évente a felújításokat. A költségvetési 
rendelet felújítási célonként tartalmazza a költségvetési évben tervezett felújítások 
elıirányzatát. A beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos feladatokat a polgármesteri 
hivatal végzi. A vagyon használata során az Általános Mővelıdési Központ igazgatójának 
biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló vagyon hatékonyan, célirányosan, a lehetıségekhez 
képest a legjobb minıségben szolgálja a közszolgáltatások ellátását. Az önkormányzat a 
vagyonrendeletében szabályozza a hasznosítás, értékesítés feltételeit, szabályait. A vagyon 
használattal, hasznosítással kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. 
Munkaerı-gazdálkodás: Az Általános Mővelıdési Központ éves létszám elıirányzata az 
önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. A létszám-elıirányzat 
magában foglalja a személyi juttatások elıirányzatából foglalkoztatható és a feladatok 
ellátásához a felügyeleti szerv által, illetve jogszabályok alapján a költségvetés tervezésekor 
meghatározott létszámkeretet. A munkaerı-gazdálkodással kapcsolatos adminisztratív 
feladatokat a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja látja el az igazgató egyetértésével. 
Az Általános Mővelıdési Központ dolgozóinak személyi anyagai a polgármesteri hivatalban 
találhatók, a másolatokat az ÁMK igazgatója ırzi. A munkaügyi iratok elkészítését a 
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi, az intézmény igazgatójával történı 
elızetes egyeztetés alapján.  
Készpénzkezelés: Az Általános Mővelıdési Központ házipénztárának vezetése a 
polgármesteri hivatalban történik. A házipénztár kezelését a jegyzı által megbízott 
köztisztviselı végzi. Az intézmény készpénz kezelésének szabályzata a polgármesteri hivatal 
pénzkezelési szabályzatának része. A készpénzes vásárlásokat az Általános Mővelıdési 
Központ igazgatója által megbízott közalkalmazottak végezhetik. Vásárlás céljára elıleg 
kiadása az igazgató által megbízott közalkalmazottak részére lehetséges. A vásárlási elılegek 
elszámolásának rendjét a polgármesteri hivatal pénzkezelésre vonatkozó szabályzata 
tartalmazza.  
Étkezési térítési díjak beszedésének módjai: 
Az étkeztetés bonyolítását, az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetését a polgármesteri 
hivatal végzi. Az étkeztetésrıl a számlákat a polgármesteri hivatal készíti el, az Általános 
Mővelıdési Központ által szolgáltatott adatok alapján. Az ÁMK igazgató által megbízott 
dolgozó napi rendszerességgel szolgáltat adatokat az étkezési nyilvántartások vezetéséhez. A 
polgármesteri hivatal az étkeztetésrıl készült számlákat, tárgyhónapot követı 5. napig készíti 
el. Az étkezési térítési díjakat a polgármesteri hivatal tárgyhónapot követı 15-ig szedi be az 
étkezıktıl.  
Pénzellátás: Az intézmény finanszírozására külön pénzforgalmi bankszámla szolgál. A 
bankszámla felett a polgármester, a jegyzı és a jegyzı által megbízott gazdálkodásért felelıs 
köztisztviselı rendelkezhet. A polgármesteri hivatal finanszírozási terv szerint teljesít 
átutalást az Általános Mővelıdési Központ pénzforgalmi bankszámlájára. Az intézmény 
részére érkezı átutalásos kifizetési számlákat az igazgató vagy az általa megbízott dolgozó 
átadja a számla kézhezvételétıl számított 2 munkanapon belül a polgármesteri hivatal 
gazdálkodásért felelıs köztisztviselıje részére, aki gondoskodik a számla határidıben való 
kiegyenlítésérıl. 
Kötelezettségvállalás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult, az éves 
költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása 
esetén a polgármester jogosult kötelezettségvállalásra, az Általános Mővelıdési Központra 
vonatkozóan. 
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Utalványozás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult, a költségvetésben 
jóváhagyott elıirányzatok összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása esetén a 
polgármester jogosult utalványozásra, az Általános Mővelıdési Központra vonatkozóan. 
Szakmai teljesítésigazolás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult, 
akadályoztatása esetén a polgármester jogosult a szakmai teljesítés igazolására az intézmény 
tekintetében. 
Ellenjegyzés: a jegyzı feladata, akadályoztatása esetén a polgármesteri hivatal Ügyrendben 
megbízott köztisztviselıje az ellenjegyzésre jogosult. 
Érvényesítés: a polgármesteri hivatal- Ügyrendben megbízott – gazdálkodásért felelıs 
köztisztviselıje végzi. Akadályoztatása esetén a polgármesteri hivatal megfelelı képesítéssel 
rendelkezı köztisztviselıje végzi. 
Könyvvezetés: a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi. Az Általános 
Mővelıdési Központ számviteli rendje, részét képezi a polgármesteri hivatal számviteli 
rendjének.  
Analitikus nyilvántartás: Az étkeztetéssel kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetését a 
polgármesteri hivatal végzi. A közoktatási alap és kiegészítı normatív támogatások igénylését 
alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetése az intézményben történik. Az igazgató vagy 
az általa megbízott dolgozók szükség szerint és teljes körően nyújtanak információt a 
Polgármesteri Hivatal részére az analitikus nyilvántartások adatairól. Az állami támogatások 
és normatívák elıirányzat lemondását és pótigénylését alátámasztó analitikus 
nyilvántartásokat minden év április 15-ig, július 15-ig és október 5-ig, tárgyévet követı január 
31-ig az igazgató egyezteti a polgármesteri hivatal gazdálkodásért felelıs köztisztviselıjével. 
Az igazgató a nyilvántartásokat szakmai jellegő ellenırzés és aláírás után adja át a 
polgármesteri hivatal részére. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportja az analitikus 
nyilvántartásokat az állami támogatások és normatívákat alátámasztó mutató számok 
tekintetében ellenırzi, kiszámolja az állami támogatásokat és normatívákat megalapozó 
mutatószámokat, ellátotti számokat, majd az igazgatóval egyezteti. 
Az Általános Mővelıdési Központ valamennyi készletének nyilvántartását, analitikus 
könyvelését a polgármesteri hivatal végzi. A készletgazdálkodással kapcsolatos feladatokat a 
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi. Az intézményben felhasználásra kerülı 
készletek megrendelését és kiadását a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportjával történı 
elızetes egyeztetés után az iskolatitkár végzi. A tárgyi eszközök és kis értékő eszközök 
nyilvántartása a polgármesteri hivatalban történik. A leltározással kapcsolatos feladatokat a 
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja látja el, az igazgató és valamennyi dolgozó 
közremőködésével és adatszolgáltatásával. 
Információáramlás, szolgáltatás: Az igazgató a gazdálkodást és pénzügyeket érintıen, a 
polgármesteri hivatal vezetıje által megbízott gazdálkodási ügyekért felelıs köztisztviselıvel 
áll napi munka kapcsolatban. Az intézmény dolgozói szükség szerint állnak kapcsolatban a 
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportjával. A polgármesteri hivatal az étkezési díj 
hátralékosokról havonta tájékoztatja az Általános Mővelıdési Központ igazgatóját. Az 
intézmény igazgatója együttmőködik a polgármesteri hivatallal a hátralékok behajtásában. 
Óvoda- vagy iskolaváltást megelızıen az ÁMK igazgatója tájékoztatja a jegyzıt.  
A szakmai együttmőködés a fenntartó által jóváhagyott intézményi szervezeti és mőködési 
szabályzatban és a pedagógiai programban kerül részletes szabályozásra.  
Beszámolási kötelezettség: Az Általános Mővelıdési Központ beszámolója a részben önálló 
költségvetési szervekre vonatkozó szabályozás szerint része a polgármesteri hivatal 
beszámolójának. A beszámolás félévente és évente történik. A Képviselı-testület elé kell 
terjeszteni a féléves beszámolót és a három negyedéves helyzetrıl szóló tájékoztatót a 
következı évi koncepcióhoz kapcsolódva. Az éves zárszámadásról a képviselı-testület 
zárszámadási rendelet fogad el.  
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FEUVE kötelezettség: a FEUVE az intézményen belül az elsı szintő ellenırzést jelenti, 
melynek mőködtetése a jegyzı felelısségi körébe tartozik. A jegyzı és az igazgató együttesen 
felelıs azért, hogy az intézményen belül olyan szabályozást alakítson ki és olyan 
folyamatokat mőködtessen, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználását. Ezek a feladatok magukban foglalják: 

- pénzügyi döntések dokumentumainak elıkészítését (kötelezettségvállalások, 
szerzıdések, kifizetések, szabálytalanul kifizetett összegek visszafizetése) 

- az elızetes pénzügyi kontrollt (a pénzügyi döntések szabályossági és törvényességi 
szempontból történı jóváhagyása) 

- a gazdasági események könyvelését (megfelelı könyvvezetés, és beszámolás) 
Az Általános Mővelıdési Központra a polgármesteri hivatal FEUVE kézikönyvébe foglaltak 
vonatkoznak.    
A Képviselı-testület évente november 15-ig elfogadja a belsı ellenırzési tervet, melyben a 
polgármesteri hivatal ellenırzései között szerepel az intézmény ellenırzése. A zárszámadással 
együtt a jegyzı évente beszámol a Képviselı-testületnek az intézmény belsı ellenırzésérıl.  
 
 
NAPIREND 
7. Elıterjesztés Egységes Óvoda-Bölcsıde személyi feltételeinek biztosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A határozat-tervezet módosítását javasolta úgy, hogy 3. pont legyen a „A képviselı-testület 
elrendeli…” szövegrész, 4. pont pedig onnan és úgy kezdıdjön, hogy „Az óvodai csoportok 
engedélyezett létszámát…” a többi szövegrész változatlan. A javasolt módosítások a 
könnyebb értelmezhetıséget segítik. 
A 2. pontban az áll, hogy „1 gondozónıi álláshelyet kell biztosítani az ÁMK közalkalmazotti 
létszámkeretein belül” ezt javasolja kiegészíteni azzal, hogy „2010. szeptember 1-jétıl (0,33 
fı).”Ez a statisztikai létszáma az éves fejlesztés idıarányos részének. 
A 3. pontban pedig az „1 tanító, tanár statisztikai létszám kerüljön csökkentésre” szövegrész 
után javasolja zárójelbe beírni, hogy „(0,46 fı)”. 
Kollégák számolták ki ezeket a számokat, még változhatnak. Ez a határozat azért szükséges, 
hogy keretet biztosítsunk a vállalt feladatellátás teljesítésére, az egységes óvoda-bölcsıde 
beindítására. Ehhez a létszám biztosítása alá legyen támasztva képviselı-testületi határozattal. 
Igazgató asszonynak belsı átcsoportosítással kell megoldania egyrészt a feladatellátás 
csökkenés, másrészt a feladatellátás növekedés miatti létszám problémákat. Belülrıl nem 
sikerült munkaszerzıdés módosítására vonatkozó döntést hozni. Az iskolai osztályszám 
csökkenése létszámcsökkentés nélkül megvalósulhatott volna, mert az óvodában növekedés 
következik be. Igazgató asszonnyal megbeszélve olyan megoldások lehetségesek , hogy több 
pedagógus vonatkozásában részmunkaidıs szerzıdéssel valósulna meg a foglalkoztatás, vagy 
pedig létszámot épít le. Soha nem szívderítı, amikor csökkenteni kell, azonban a 
feladatellátásban történı csökkenést követnie kell a létszámbeli csökkenésnek is.  
Két szakbizottság tárgyalta a határozat-tervezetet. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság megtárgyalta a határozat-tervezetet és a 
módosításokkal együtt elfogadásra javasolta. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a határozat-tervezetet és a módosításokkal együtt elfogadásra 
javasolta. 
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Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Nem talál jó megoldást. A képviselı-testület korábbi határozatát nem sikerült végrehajtani. A 
kinevezést csak a dolgozó beleegyezésével lehet módosítani. Nem lehet az óvodába olyan 
személyt áttenni, akinek nincs óvónıi végzettsége. Kettı pedagógusnak van, mindkettıvel 
beszélt és egyik sem vállalta, hogy átmegy az óvodába. Nem talál megoldást, vagy több 
embernek csökkenti a kötelezı óraszámát, vagy pedig egy személyt el kell küldeni. 
Magyarázta a jelenlegi helyzetet. Július 15-ig meg kell oldani a problémát. 
Rácz Izabella képviselı 
Abban az esetben, ha részmunkaidıs dolgozók lesznek, három emberrıl van szó, ez csak 
közös megegyezéssel oldható meg, és ha a háromból egy nem egyezik bele, akkor mi lesz? 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Közös megegyezéssel lehet a részmunkaidıt megoldani, van több variációja is. Amihez nem 
kell a közös megegyezés, az pedig az elbocsátás. 
Varga Ferencné képviselı 
Az önkormányzat felelıs az intézmény mőködéséért. A döntésre többféle lehetıség lenne, de 
ha nem vállalja a munkavállaló a módosítást, akkor igazgató asszony nem teheti azt, ami a 
praktikus megoldás. Mindenképpen igazgató asszony kerül nehéz helyzetbe. 
Timár Zsolt képviselı 
Laikusként azt a megoldást tudná elképzelni, hogy van-e olyan fiatal tanárnı, aki esetleg 
hajlandó lenne óvónıképzésre is. 
Varga Ferencné képviselı 
Van, aki elindulna a képzésre, de nem pedagógus. 
Patkós Zsolt polgármester 
Mindenki látta elıre, hogy csökkenni fog a létszám. Mindenki azt gondolta, hogy ıt nem éri 
majd el a csökkenés. 
Mucsi László képviselı 
Akit ez a probléma érinthetett, megpróbálta a helyzetét munkajogilag stabilizálni, erre ment el 
a dolog, nem arra, hogy vállalok valamit és megmentek egy embert az elbocsátástól, vagy 
több embert attól, hogy töredék fizetésérért dolgozzon. Sajnos ez a tendencia volt, mindenki a 
maga helyzetét erısítette, és nem a megoldást kereste. A képviselı-testülettıl mindig azt kérte 
– úgyis, mint szakszervezeti vezetı -, hogy amikor létszámcsökkentésrıl van szó, mindig 
emberségesen tegyük meg. Benne van az elıterjesztésben az intézményen belüli 
átcsoportosításnak a lehetısége, de igazgató asszony ezt nem tudta érvényesíteni.  
Van egy alternatív javaslata, úgy érzi, hogy nem dıl össze a település költségvetése akkor, ha 
kivárnánk azt a legközelebbi idıszakot, amikor egy kolléganı nyugdíjba megy, és nem 
töltenénk be az álláshelyét. Ez emberségesebb megoldás lenne.  
Óriási terhet rótt a pedagógusokra ez a tanév (kompetencia oktatás). Nagyon kimerítette a 
pedagógusgárdát, mert sokat kellett továbbképzésre menni, helyettesíteni, megbetegedések is 
voltak. Ez a testület megérdemel annyit, hogy megkapja azt az alkut, ha legközelebb valaki 
nyugdíjba megy, nem lesz betöltve a helye. 
Rácz Izabella képviselı 
Csatlakozik az indítványhoz, mert nagyon jónak tartja. Mucsi képviselı úr azt mondta, hogy a 
saját érdekeit védve nem vállalta a pedagógus azt, hogy átmenjen az óvodába, ezzel 
megmentett volna három dolgozót a részmunkaidıs foglalkoztatástól, vagy valakinek az 
állását. Viszont a dolgozó utánajárt, ha felvállalta volna azt, hogy átmegy az óvodába, mivel 
képesítés nélküli, az elsı adandó alkalommal ı lett volna az, akit elbocsátanak. Azzal, ha ezt 
meglépi, késleltetve, de a saját elbocsátását írta volna alá.  
Mucsi László képviselı 
Munkajogilag meglehet másként is oldani. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Nehezen. Álláspontja szerint megpróbálunk nem főnyíróelv szerint, hanem a feladatokhoz 
alkalmazkodva, a realitásokat figyelembe véve létszámot biztosítani minden egyes feladatra. 
Ha több mint 30 tanórával csökken az iskolának az ellátandó órakerete, akkor nem túlzó 1 fı 
pedagógussal csökkenteni a létszámot. 
Másik kérdés, hogy május 13-án elıre látva ezt a helyzetet, a képviselı-testület úgy döntött, 
hogy próbálja meg igazgató asszony belsı létszám átcsoportosítással biztosítani a 
feladatellátást úgy, hogy a legkisebb érdeksérelemmel járó döntést próbálja meghozni. Ez 
nem vezetett eredményre, mert azok, akiket megkeresett, valószínőleg nem érezték ennek a 
súlyát, így a képviselı-testület nem tud mást tenni, mint a határozat-tervezetet elfogadni. 
Mucsi László képviselı úr felvetésében szólt arról, hogy várjuk ki, amíg egy pedagógus 
nyugdíjba megy, azonban a pedagógus csak 2011. év végén kerül ki a létszámból. Ez a 
létszámbeli csökkenés 2011-ben sem jelent 1 fıvel való csökkenést. Ezt a lehetıséget nem 
támogatja. 
Ha valaki elmegy tartósan táppénzre az egészségügyi állapota miatt, a jelenlegi szabályozás 
szerint a táppénz harmadát az önkormányzatnak kell viselnie, ez jelentıs önkormányzati 
terhet jelent, ugyanúgy a létszámban marad, és még akkor sem oldódik meg az a kérdés, hogy 
ki megy át dolgozni az óvodába. 
Ez a helyzet nem oldható meg egyszerően, de megoldható lehet, ha a pedagógusokkal 
tényfeltáró beszélgetést kezdeményezne igazgató asszony. Mindenkit foglalkoztat ez a kérdés. 
Talán még egy közös megbeszéléssel a helyzet kezelhetı lenne, ha nem, akkor a döntés súlya 
az intézményvezetıé. A nevelıtestületnek együtt kell dolgozni, látniuk kell, hogy minek mi a 
következménye. Ezt javasolja, talán a megoldás irányába tudna vinni, az egymás iránti 
felelısséget is látná az ember. 
Mucsi László javaslata nem oldja meg a problémát, a jövı évben sem tudja kezelni a 
létszámbeli csökkenést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tett fel a határozat-tervezetet a 
módosításokkal együtt. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta: 
 
47/2010.(VII.07.) ÖH. 
ÁMK Egységes Óvoda-Bölcsıde 
személyi feltételeinek biztosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi a 

38/2010.(V.13.) ÖH. sz. önkormányzati határozatot. 
 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 15/2010.(II.23.) ÖH. számú 

határozatával 2010. szeptember 1-jétıl az Általános Mővelıdési Központ keretei 
között egységes óvoda-bölcsıde intézményegység létrehozásáról döntött.  
Az egységes óvoda-bölcsıdében 4 csoport mőködését engedélyezi.  
Az egységes óvoda-bölcsıde csoport törvényes mőködéséhez 1 gondozónıi 
álláshelyet kell biztosítani az ÁMK közalkalmazotti létszámkeretein belül 2010. 
szeptember 1-jétıl (0,33 fı). 
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3. A képviselı-testület elrendeli, hogy a Gy. Szabó Béla Általános Iskolában a 23 fı 
közalkalmazotti álláshelybıl 1 tanító, tanár statisztikai létszám kerüljön 
csökkentésre (0,46 fı). Az egységes óvoda-bölcsödében 1 gondozónıi álláshely 
növekedést engedélyez. 

 
4. Az óvodai csoportok engedélyezett létszámát és közalkalmazotti álláshelyeit az 

alábbiak szerint határozza meg: 
- 1 óvoda-bölcsıde csoport létszáma 20 fı, 1 óvodapedagógus, 1 gondozónı,           

1 dajka, 
- 3 óvoda csoport 3 x 25 fı, 5 óvodapedagógus, 3 dajka 
- 1 óvodavezetı, 1 dajka 
Összes gyermeklétszám: 95 fı 
Összes közalkalmazotti létszám: 13 fı 

 
Határidı: 2010. július 15. 
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 
Polgármester szünetet rendelt el. 
 
A szünetben távozott az ülésrıl Mucsi László képviselı, Dr. Folberth György 
alpolgármester megérkezett, így a jelenlévı képviselık száma változatlanul 8 fı. 
 
 
NAPIREND 
8. Elıterjesztés a rendırség támogatásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıterjesztést írásban mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett 
támogatta a határozat-tervezet elfogadását. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez gesztus értékő, reméljük, hogy a másik részrıl is így értékelik, tavaly nem adtunk 
támogatást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
48/2010.(VII.07.) ÖH. 
Rendırség támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatási megállapodást köt a 
Bács-Kiskun Megyei Rendır-fıkapitánysággal (6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.). 
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2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunmajsai Rendırırs szanki 
körzeti megbízott által, Szank közigazgatási területén végzett tevékenységhez MOL 
üzemanyag vásárlási utalvány kártyát biztosít 80.000,-Ft összegben a 2010. évi 
költségvetés dologi kiadások elıirányzatának megtakarítása terhére. 

3. A támogatás felhasználásával a támogatott 2011. január 31-ig elszámol. 
4. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
9. Elıterjesztés az Olajbányász Horgászegyesület hitelfelvételéhez készfizetı kezesség  
    vállalásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A LEADER pályázat megvalósítása a végéhez közeledik. A mőszaki átadásra a 1. napirendi 
pontban már tolmácsolta az elnök úr meghívását, amely jövı héten hétfın 10 órától lesz. 
A készfizetı kezességvállalás arról szól, hogy az önkormányzat abban az esetben, hogyha az 
Olajbányász Horgászegyesület nem tudja kifizetni a LEADER pályázatból és saját forrásaiból 
a 34 millió forintos hitelt, akkor az önkormányzat átvállalná. 
Önkormányzati területen történt a beruházás. Nyomon követtük a beruházás teljes 
lebonyolítását és a pénzügyi elszámolás tekintetében is segítséget tudunk nyújtani. Július 31-
ig benyújtásra kerül a pénzügyi elszámolás, amely alapul szolgál a kifizetések tekintetében. A 
Horgászegyesületnek nincs vagyona, nem tudják kire terhelni a kezességet, viszont a banknak 
egy ilyen Horgászegyesület mögé állás elégséges.  
Menet közben problémák merültek fel, amelyeket megoldottunk, ezért a pályázat 
benyújtásának megfelelıen készült el a beruházás. A másik garanciát a mőszaki ellenır és a 
felelıs mőszaki vezetı jelenti. 
A Horgászegyesület a tó megvalósítására 34 millió forintot nyert.  
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett 
elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. 
Patkós Zsolt polgármester 
Bennünket nem terhel ezzel kapcsolatban semmilyen költség, kamat. Bízunk benne, hogy fél 
éven belül, mint egy sikeres beruházást tudjuk elkönyvelni. 
Varga Ferencné képviselı 
Ha olyan helyet lehet kialakítani szanki lakosoknak, hogy ki akarnak oda menni pihenni, 
akkor a késıbbiekben nem biztos, hogy el kellene zárkózni ez elıl. Nem csak a horgászok, 
hanem az egész falu kimehessen oda, mind egy majális megtartására, mert a terület alkalmas 
rá. Sokan igénybe vennék kisgyerekes családok pihenésre, minden költség nélkül. 
Patkós Zsolt polgármester 
A horgásztavi pihenıhely és a mellette lévı terület szolgálhat közösségi célokat is. Lesz 
egyfajta együttmőködés – mivel a pályázatban kötelezı is volt – a képtárral. Azok a 
horgászok, akik napijegyet vásárolnak, azzal együtt képtár belépıt is fognak kapni. A 
napijegy hátoldalán lesz tájékoztatás arról, hogy mi is van itt Szankon, azon kívül, hogy 
horgászati lehetıség. Képviselı asszony felvetésérıl szólni fog a Horgászegyesület 
vezetıségének és a megújuló vezetıségnek is, mert a következı évtıl tisztújítás lesz. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
49/2010.(VII.07.) ÖH. 
Olajbányász Horgászegyesület hitelfelvételéhez  
készfizetı kezesség vállalásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi 
Önkormányzat készfizetı kezességet vállaljon az Olajbányász Horgászegyesület Fókusz 
Takarékszövetkezet Szanki Kirendeltségétıl történı 34.000.000,-Ft hitel felvételéhez.  
A hitel felvétel idıpontja elıreláthatólag 2010. július 15.  
A hitel visszafizetésének végsı határideje 2011. június 30. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
10. Elıterjesztés belterületi földterület vételére 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az elıterjesztésben szerepel, hogy a Virág utcában egy dupla telket megvásárolt egy külföldi 
állampolgár. Az adásvétel már létre is jött, a tulajdonjog bejegyzés megtörtént. A Virág utcára 
lakóházat szeretne építeni. A dupla telek végében egy hasonló nagyságú terület van egy 
dőlıútra. Erre a területre raktárépületet szeretne építeni. A raktárépület megközelítése 
azonban csak úgy lehetséges, ha az Arany János utca folytatásában lévı 1074/2 hrsz-ú útról 
közelíti meg a telkét. A Virág utcára súlykorlátozás van elıírva, ott nem is tudna közlekedni. 
Heti egy alkalommal kamion szállítana ide kisebb gépeket. Minden érintett szomszéddal 
egyeztetés történt, ık is kérték, hogy a kamion ne a lakóházak között közlekedjen, hanem a 
hátsó úton. Ahhoz, hogy itt elég széles utat ki lehessen alakítani, a sarki, Szudóczki Tiborék 
telkébıl meg kell szélesíteni az utat. Összesen 360 m2-t kellene ahhoz vásárolni, hogy itt egy 
közlekedésre alkalmas út létrejöhessen. A vételár 91.800,-Ft lenne, de ennek még vannak 
egyéb költségei is. 
Patkós Zsolt polgármester 
Arról szól az elıterjesztés, hogy közterületet vásároljon az önkormányzat, hogy a bejárást a 
hátsó dőlıútról biztosítani tudjuk és megfelelıen széles közterületünk legyen az Arany János 
utca meghosszabbításában. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadásra 
a képviselı-testületnek, hogy egyéb költségeket ne vállaljon át az önkormányzat. A 
földhivatali, ügyvédi, földmérési költség legyen a terület vásárlóinak, vállalkozóinak a 
költsége. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A 2. pont kiegészülne azzal, hogy „Egyéb költségeket az önkormányzat nem vállal.” 
A 3. pont kiegészülne még azzal, hogy „Felhatalmazza a polgármestert a felmerülı egyéb 
költségekkel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.” 
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Varga Ferencné képviselı 
Kerüljön bele a határozatba, hogy milyen egyéb költségekrıl van szó. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A következı legyen a mondat: „Egyéb költségeket az önkormányzat nem vállal (megosztási 
vázrajz, kimérés, földhivatali eljárás, ügyvédi költség).” 
Timár Zsolt képviselı 
Kamion azon a homokon nem fog tudni elmenni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az útalapot megpróbáljuk az építési törmelékkel megoldani - amelyek győlnek az inert 
hulladék lerakóhelyen -, ledaráltatni és az útba helyezni. Érdekünk, hogy itt építkezzen, 
vállalkozzon, ezért nekünk is áldozni kell. 
Timár Zsolt képviselı 
Nem lenne egyszerőbb a Virág utcát megerısíteni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem lehet, mert a szomszédok nem járultak hozzá, hogy ott járjon. 
Timár Zsolt képviselı 
A másik probléma, hogy fog elkanyarodni a kamion Füstös Lajosnál a sarkon. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Az Arany János utca is 5 tonnás út, csak a fı utcán tudna elmenni a kamion. A Szudóczki 
Tibor területe kerül csökkentésre, hogy az út szélesebb legyen, kérdés, hogy mennyire kerül a 
fal mellé az út. Utat csinálunk, aztán majd kiderül, hogy szétrázza a házat a kamion. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem kerül a fal mellé, ı javasolta ezt a megoldást. 
Varga Ferencné képviselı 
Tisztázni kell a vállalkozóval, hogy milyen lehetıségek vannak, és mit tud biztosítani az 
önkormányzat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az mindenképpen szükséges, hogy utat vásároljunk. A további kérdések megbeszélés tárgyát 
kell, hogy képezzék a holland úrral. Meg kell nézni, hogy milyen jármőveket tudnánk oda 
beengedni. Kurucsai Pállal is beszélni fog ez ügyben, milyen útalapot, hogyan kellene 
megépíteni, hogy kamionnal járható legyen, a vállalkozás megfelelıen tudjon mőködni. Az 
önkormányzatnak a lehetıséget biztosítani kell. Az adásvételi szerzıdések megköttettek. Nem 
szeretnénk új utat építeni saját forrásból, de megnézünk minden lehetıséget, hogy a 
vállalkozást segíteni tudjuk. Most közterület vásárlásról van szó. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet 
az elhangzott módosításokkal együtt. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
50/2010.(VII.07.) ÖH. 
Ingatlanok vásárlásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank 
Községi Önkormányzat út kialakítása céljából Szudóczki Tibor és felesége Szank, 
Virág utca 49. szám alatti tulajdonosoktól a 293/8 hrsz-ú lakóház, udvar és a 293/7 
hrsz-ú beépítetlen terület megnevezéső ingatlanokból összesen 360 m2 területő 
ingatlant 255,-Ft/m2 vételáron megvásárolja. 
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2. Képviselı-testület az ingatlanok vételárát, mely összesen 91.800,-Ft, a 2010. évi 
költségvetés dologi kiadások elıirányzatának megtakarítása terhére rendeli el kifizetni. 
Egyéb költségeket az önkormányzat nem vállal (megosztási vázrajz, kimérés, 
földhivatali eljárás, ügyvédi költség). 

 
3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. 

Felhatalmazza a polgármestert a felmerülı egyéb költségekkel kapcsolatos tárgyalások 
lefolytatására. 

 
Határidı: 2010. augusztus 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
11. Elıterjesztés a védını részére önkormányzati lakás biztosításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Július 1-jétıl a védınıi feladatokat Bíró Katalin, fiatal, pályakezdı védını látja el a II. 
körzetben Szankon. Itt telepednek le az élettársával, és a Szép u. 2. önkormányzati lakásban 
kérnek lakhatási lehetıséget. A képviselı-testület határozata szerint a munkaköréhez kaphat 
önkormányzati lakást, ennek a biztosítását kéri a képviselı-testülettıl. A Szép u. 2. szám alatt 
lévı lakást határozott idıre, a helyettesítés határozott idejére biztosítsa a képviselı-testület a 
védını számára. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
51/2010.(VII.07.) ÖH. 
Bíró Katalin védını részére  
önkormányzati lakás biztosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. Sz. rendelt 7. §. (1) bekezdés a) 
pontjában biztosított jogánál fogva Bíró Katalin védını részére a Szank, Szép utca 2. szám 
alatti másfél szoba komfortos önkormányzati lakást bérbe adja 2010. július 1-jétıl védınıi 
munkakörben fennálló közalkalmazotti jogviszonya határozott idıtartamára. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Jegyzı asszonyt megkérte, hogy hívjuk meg a következı képviselı-testületi ülésre a védınıt, 
hogy megismerhesse a képviselı-testület. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
A védınık, akik eddig voltak, nem lesznek? 
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Patkós Zsolt polgármester 
Dr. Berényiné Szabó Melinda kinevezett álláshelyén van. İt helyettesíti Kovácsné Molnár 
Anikó. 
A másik kinevezett védınınk Egri-Váradi Erika. İt helyettesíti az új védını, Bíró Katalin. 
Tehát két GYES-en lévı védını helyett két fiatal védını dolgozik jelenleg. 
 
 
NAPIREND 
12. Elıterjesztés május 6-a Jászkun Emléknappá nyilvánításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kiskun Önkormányzatok Szövetsége, a Kapitányok Tanácsa javasolta, hogy május 6-át 
Jászkun Emléknappá nyilvánítsa a Parlament. Az indoklás le van írva. A képviselı-testületi 
támogatás ahhoz kell, hogy valamennyi kiskun önkormányzat támogassa az emléknappá 
nyilvánítás felterjesztését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
52/2010.(VII.07.) ÖH. 
Jászkun Emléknappá nyilvánításról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. trv. 101. §.” alapján felterjesztéssel fordul a Magyar Köztársaság Parlamentjéhez 
május 6-a Jászkun Emléknappá nyilvánítása tárgyában. 
 
Határidı: 2010. október 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
13. Elıterjesztés Bócsa településszerkezeti tervének módosításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Bócsa településszerkezeti tervének módosítása bennünket nem érint, mezıgazdasági területek 
kerülnek módosításra. A Szank-Bócsa összekötı út be van rajzolva benne. A Bócsát elkerülı 
út, ha jobb oldalon, Szank felé kerül kialakításra, az elı tudja segíteni az összekötı út építését 
is, a tervek szerint így van. Az eredeti tervek alapján fordítva volt, baloldalra volt tervezve, a 
település másik oldalán.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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53/2010.(VII.07.) ÖH. 
Bócsa településszerkezeti tervének módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 10. § (3) bekezdése 
értelmében – Bócsa község településszerkezeti tervének módosításával az elıterjesztés szerint 
egyetért. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
14. Elıterjesztés vízdíjnövekmény meghatározására a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító  
      Önkormányzati Társulásban 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez az elıterjesztés más számokat tartalmaz, mint a 2010. márciusi. Március 24-én a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség új szabályrendszert fogadott el, jelentısen megnövelte a fejlesztés 
megvalósításához szükséges önkormányzati önrészt. Az új szabályrendszer alapján a víz- és a 
szennyvízdíjnak az összes költsége a lakossági jövedelemhez képest 2,5-3 % között kell, hogy 
legyen. Szank község kedvezı helyzetben van, ezért minket büntetne ez a kötelezés. Ha az 
egyéni vízmő fejlesztést kellene figyelembe vennünk, akkor 20,81 %-át kellene biztosítani az 
önkormányzatnak. Ha szolidaritás elvő vízdíj növekményt vennénk figyelembe, az 15,27 %-
os önrész biztosítását jelenti. Az látszik ebbıl a két táblázatból, hogy az 1.4. pontban a 
megítélhetı támogatás összegébıl ill. az 1.1. pontban a megítélhetı támogatás összegébıl, 
hogy mintegy 5 %-os csökkenés lenne abban az esetben, ha szolidaritás elvő vízdíj 
növekménnyel számolnánk. Ez azt jelenti, hogy 15 millió helyett 11 millió forint önrésszel 
kellene az önkormányzatnak beszállnia. Mivel a szabályrendszer büntet bennünket, mert itt 
alacsony a víz- és a szennyvízdíj, ezért 2012-tıl kezdve már folyamatosan növekvı vízdíj 
alap növekményt kellene beépíteni, tehát 2014-ben - amikor elıször kellene az amortizációt is 
beépíteni a vízdíjba – az idei évhez képest közel 90 Ft-tal nıne a vízdíj összege. A szolidaritás 
elvő vízdíj növekmény 2014-tıl 59 Ft-tal növelné, 2040-ben pedig 126 Ft-tal növelné a 
jelenlegi 114 Ft-os díjat, ez egy kiszámíthatóbb, tervezhetıbb és semmiképp nem a lakosság 
kizsákmányolását célzó fejlesztés lenne. Tehát a szolidaritás elvő vízdíj növekmény az 
önkormányzat és a lakosság számára kedvezıbb lehetıség. Ha az önkormányzat úgy dönt, 
akkor 2011. januártól kezdve már folyamatosan bevezetett koncessziós díj összeggel 
biztosítható lenne az a 11 millió forintos önrész is. Az önkormányzat a koncessziós díjban 
2011-ben 30, 2012-ben 40, 2013-ban 50 Ft-os összegnek a beépítésével tudná képezni a 
pályázati önrész alapját. További koncessziós díjak 2014-tıl nem kerülnének beépítésre, 
viszont folyamatosan növekvı, a fejlesztéseket biztosító vízdíjat lehetne szolidaritás elven 
biztosítani. A többi 11 település vonatkozásában is 10 település kedvezıbben járna a 
szolidaritás elvő vízdíj növekménnyel.  
Kérte, hogy a képviselı-testület támogassa a szolidaritás elvő vízdíjnövekmény 
bevezetésének a lehetıségét és a társasági szerzıdésben történı módosítását. 
A szeptemberi képviselı-testületi ülésre a végleges számokat tudja hozni. 
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Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett 
elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet a képviselı-testületnek. 
Saját véleménye, hogy aggályosnak látja a vízdíjnövekményt, ami elıttünk áll. Ha ez az egész 
megvalósul, akkor az üzemeltetést is át kell adni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Pályáztatjuk. 
Besesek Béla képviselı 
A határozat-tervezetben leírtak a kedvezıbbek, ez egyértelmő. 
Patkós Zsolt polgármester 
Vannak dolgok, amelyek problémásak, nem látjuk teljes mértékben az egyéb költségeket. A 
mőszaki tartalom tekintetében csak érzéseink vannak, hogy azt mindenképpen szükséges a 
maximumon tervezni a 2010-es árszinten történı tervezés és a 2013-as megvalósítás miatt.  
Abban vagyunk érdekeltek, hogy mielıbb be tudjuk nyújtani a pályázatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta:  
 
54/2010.(VII.07.) ÖH. 
Vízdíjnövekmény meghatározása  
a „Tiszta Víz” Ivóvízmin ıség-javító Önkormányzati Társulásban 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulás valamennyi tagönkormányzatának azonos tartalmú határozata esetén 
elfogadja, hogy a szolidaritás elvének figyelembevételével a projekt következményeként a 
társulás teljes területén, valamennyi érintett településen azonos mértékő vízdíj növekményt 
állapítsanak meg. 
 
A Képviselı-testület elfogadja a Társulási Megállapodás fentieknek megfelelı módosítását. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegezésének aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
Varga Ferencné képviselı 
A lakosságot tájékoztatni kell. 
Patkós Zsolt polgármester 
Csak akkor, ha végleges számok lesznek. 
Ha esetleg nem lesz Önerı Alap támogatás, akkor ki fogunk lépni, mert nem tudjuk 
finanszírozni. Még változások történhetnek. 
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NAPIREND 
15. Tájékoztató a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti tervérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A VAKÁCIÓ KFT. 2010. évi módosított üzleti tervét írásban mindenki megkapta. Arról szól 
a módosított üzleti terv, hogy olyan állapotban vannak a táborok, hogy a sikondai tábornál a 
felújítás elkerülhetetlen, székeket, padokat, fekvıhelyet kell vásárolni. Ugyanez a helyzet, az 
üzemeltetés ellehetetlenülése fennáll a Balatonakalin lévı tábor vonatkozásában is. Azt kérték 
az ügyvezetıtıl, hogy az árajánlatok beérkezése után a legkedvezıbb és leggyorsabb 
lehetıséget válassza ki annak érdekében, hogy a mőködést biztosítani tudjuk. Az 
önkormányzatok nem kívánnak pótbefizetéssel élni, próbálja meg a kiadást a bevételekhez 
igazítani. Minél magasabb legyen a bérleti díj összege, próbálja kitermelni a Kft. a beruházási 
költséget. Nem terheljük a költségvetésünket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
55/2010.(VII.07.) ÖH. 
VAKÁCIÓ KFT. 2010. évi módosított üzleti tervérıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a VAKÁCIÓ KFT. 2010. évi módosított 
üzleti tervét az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
16. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetérıl 
      Elıadó: Dr. Folberth György háziorvos 
   Dr. Nárai Tibor háziorvos 
      (Tájékoztatók a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı-testület elmúlt rendes ülésén kérte, hogy a háziorvosok nyújtsanak tájékoztatást a 
község egészségügyi helyzetérıl. Konkrét kérdés is felvetıdött a rendelési idıvel 
kapcsolatban. A két tájékoztató írásban beérkezett a háziorvosoktól. 
Nárai doktor úr jelezte, hogy szabadságon van, nem tud eljönni a képviselı-testületi ülésre. 
Folberth doktor úr képviselıként is, háziorvosként is jelen van, a kérdéseket fel lehet tenni. 
 
Besesek Béla képviselı 
A Nárai doktor úr tájékoztatójában szerepel, hogy a beutalási rend szempontjából községünk 
három egészségügyi intézményhez tartozik, amely a betegellátás tekintetében nem szerencsés. 
Mindezt tetézi, hogy az ügyeletben dolgozó kollégák nagy része nem tudja, hogy a 
kistérségben nem egységes a beutalási rend. Ez mit jelent és miért probléma ez nekünk? 
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Patkós Zsolt polgármester 
Valóban a fekvıbeteg ellátás, krónikus betegellátás, szív- és érrendszeri megbetegedések 
tekintetében más és más a fogadó kórház. Általánosságban kijelenthetı, hogy a Kiskunhalasi 
Semmelweis Kórházhoz tartozik a község. Ügyelet tekintetében szintén. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
A beutalás tekintetében Félegyházához és Halashoz tartozunk. A nıgyógyászat tekintetében 
Kiskunhalashoz. A sebészet ellátás tekintetében a járóbeteg ellátás Kiskunfélegyházán van, a 
fekvıbeteg ellátás pedig Kiskunhalason. Ez napközben, 16 óráig, utána mindenképpen, 
mindig Halas az illetékes. A kiskunmajsai központi ügyeleti ellátás mindig Kiskunhalasra 
küldi a beteget. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Ha eltöri a karját valaki 16 óra után, érdemes-e Kiskunmajsára mennie az ügyeletre, vagy 
egybıl Kiskunhalasra kell menni? 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Érdemes egybıl Kiskunhalasra menni. 
Személyes probléma, hogy az ügyeletben lévı orvosok mit vállalnak. Egy háziorvos sok 
mindent megcsinál és nem küldi tovább a beteget, mint az ügyeletrıl. 
Varga Ferencné képviselı 
Sokszor a gyógyszerügynökök feltartják a rendelést és lázas gyerekkel várnak kint a szülık 
hosszú ideig a rendelıben. Nem lehet ezt valahogy szabályozni? 
Dr. Folberth György alpolgármester 
A gyógyszerügynökök elég gátlástalanok, tudatosan ilyen személyeket alkalmaznak. Ez a 
helyzet az orvosnak is rossz. Megoldás talán az volna, ha elıre bejelentkeznének. Mindig úgy 
jönnek be, hogy csak 5 perc és abból sokkal több lesz. Nagyon nagy üzlet a gyógyszergyártás. 
İket is ellenırzik, telefonon nagyon sokszor rákérdeznek, hogy mi a véleményünk a 
gyógyszerügynökrıl, miket mondott. 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı-testület elıtt felvetıdhetnek problémák. Érdemes a problémákat jelezni, 
elvárásokat fogalmazni meg a háziorvosok felé. Elvárás, ha valaki hosszabb idıre szabadságra 
megy és ezt tudja elıre, akkor azt mi tudjuk kommunikálni a falu lakossága felé. 
Elek doktor idejében hogy volt a rendelési idı? 
Besesek Béla képviselı 
Folyamatos volt a rendelés, mindennap volt délelıtt és délután is, mindkét orvosnál. 
A helyettesítésnél az a kellemetlen, hogy azt hiszi a beteg, hogy délután rendel az orvos, 
elmegy a rendelésre és kiderül, hogy szabadságon van, a másik orvos, aki helyettesíti már 
délelıtt rendelt és aznap nem tud a beteg orvoshoz jutni. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Helyettesítéskor a helyettesítı orvos ügyeletet tart a saját rendelési idején kívül is, de ez nem 
a receptírásra vonatkozik, hanem sürgıs ellátásra. 
Varga Ferencné képviselı 
Ha Nárai doktor a helyettes és délután rendel, akkor délelıtt is itt van kint? 
Vincze Jánosné jegyzı 
A mobiltelefonszáma ki van írva az ajtóra. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Sürgıs esetben kihívja a beteg. 
Amikor délelıtt van rendelés, akkor a 12 és 13 óra közötti 1 óra úgy van lefedve, hogy aki 
délelıtt rendel, délben befejezi a rendelést, de 13 óráig megtalálható. Például nem megy haza 
Nárai doktor úr délben, hanem csak egy órakor. A délutáni rendelés 13 órától kezdıdik.  
Amikor szabadságolás van, például Nárai doktor úr szabadságon van, akkor a délelıtti 
rendelés elmarad, de sürgıs esetben a helyettesítı orvos megtalálható akkor is, ha csak 
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délután rendel. Ezt régen úgy hívták, hogy készenlét. Nárai doktor úrnál is így mőködik, 
esetében csak az a probléma, hogy Kiskunmajsán lakik, onnan ki kell jönnie, ezt nem tudjuk 
megoldani másként. Pénteken mindkét háziorvos délelıtt rendel, 13 óráig mindkét orvos 
elérhetı, délután nincs rendelés. Péntek délután úgy van megoldva, hogy páratlan héten 
Folberth doktor van 16 óráig készenlétben, páros héten pedig a Nárai doktor. Bárkinek 
problémája van, ha nem nagy beteg csak lázas a gyerek, elviheti. Néhányszor ezt 
kommunikáltuk a Kisbíróban. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jó dolog, hogy ennek a tisztázására itt sor került. Az elıre látott szabadságot szükséges lenne 
kommunikálni, a lakosságot tájékoztatni kellene. 
Besesek Béla képviselı 
Fontos lenne elıre jelezni a hosszabb szabadságot, a rendelıben elıre kiírni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A fenntartó kéri azt, hogy a nyári szabadságolások és az elıre tervezhetı szabadságolások 
idején a háziorvosok a szabadság megkezdése elıtt tájékoztassák az önkormányzatot. Ez nem 
azért szükséges, hogy tudni akarjuk, hogy az orvosok merre vannak, és mit csinálnak, hanem 
azért érdekes, hogy tudjuk a lakosságot tájékoztatni. Volt, aki bejött hozzánk, és megkérdezte, 
hogy dolgozik-e a doktor úr, mi ezt nem tudjuk, ha nem jelentik be. 
Nárai doktor úr beszámolójában a hámló vakolatról is szó van. Ezt megbeszéltük, a 
megoldása a nyáron meg fog történni. Szó van még a betegvetkızı biztosításáról. Folberth 
doktor úrnál van? 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Egy függönnyel oldotta meg és az ÁNTSZ elfogadta. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Itt nincs hely. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Megoldható függönnyel, amelyet két fogasra lehet akasztani. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megoldható-e, hogy információkat kapjunk, doktor úr lát-e erre lehetıséget? 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Lehetıséget lát. Bejelentette, hogy július 14-30-ig szabadságon lesz. 
Nem lehet kiírni két héttel elıtte a szabadságot, mert félreolvassák, és elterjed, hogy az orvos 
szabadságon van. Régen mindent kiírt, de félreértettek a betegek mindent és jobb, ha nem ír ki 
semmit. Sajnos ilyen a helyzet. Ennek ellenére a szabadságolás ki lesz írva. 
Varga Ferencné képviselı 
Ez egyik beszámoló negatívabb hangulatú, volt-e ennek elızménye? 
Patkós Zsolt polgármester 
Mindkét háziorvos ugyanazt a tartalmú levelet kapta. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Azt mindenki tudja, hogy az egészségügy elég nagy bajban van. Mind az anyagi helyzet, mind 
pedig a humánum tekintetében. Ez az új rendszer, hogy hónapokra kapnak a betegek 
idıpontot, ebbe bele lehet halni. Ha pesszimizmus látszik, akkor ez az. Az egészségügyi 
ellátásnak nem az a célja, hogy minél hamarabb meghaljunk, hanem minél hamarabb 
ellátásban részesüljünk, és jelenleg ez nem tud teljesülni. Hihetetlen idıpontokról beszélnek a 
betegek. A kórházak finanszírozása miatt a rendszer úgy alakult, hogy sokszor ráírják a 
papírra, hogy helyhiány miatt nem veszik föl a beteget. Elıfordult olyan eset, hogy Halasra 
vitték a beteget, ott azt mondták, hogy vigyék át Félegyházára, mert oda tartozik, de akkorra 
már elmúlt 4 óra és már oda sem tartozott. Ilyen is elıfordulhat. Ez mind a beteg rovására 
megy. Nem beszélve a betegszállításról, elviszik reggel, hazahozzák este, ez borzalmas egy 
idıs embernek.  
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Az orvosok a maguk erejéhez képest ellátják a falut, de a rajtuk kívül álló dolgok 
megnehezítik az ellátást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a tájékoztatást és lezárta a 
napirendet. 
 
 
NAPIREND 
17. Egyéb kérdések  
 
A) Tájékoztató a járóbeteg szakellátó központról 
 
Besesek Béla képviselı 
Mikor fog mőködni a járóbeteg szakellátás Kiskunmajsán? 
Patkós Zsolt polgármester 
2010. szeptember 1-jétıl. A kisteleki járóbeteg szakellátót üzemeltetı cég lett megbízva azzal 
a feladattal, hogy a járóbeteg szakellátó beindításához szükséges dokumentációt kidolgozza, 
az orvosok alkalmazásáról elızetesen tárgyalásokat folytasson a feladatellátás tekintetében és 
a beindításhoz szükséges szakmai segítséget biztosítsa. A díjazásuk 200 e Ft/hó. Kiskunmajsa 
Város Önkormányzata vállalta ennek a teljes költségét és a 2 millió forintos hiteldíjat is 
decemberre. Addig nincs gond, amíg a következı képviselı-testület ezt a döntést újra nem 
gondolja. Akkor be kell szállnunk a költségekbe a 2 %-os tulajdonrészünk arányában. A 
STRAPI által szabályozottan, ellenırzötten az üzemeltetı, mőködtetı csak a Nonprofit Kft. 
lehet. A mi terhünk az összes adminisztráció és az üzemeltetés. Ez a humán infrastruktúra 
nem áll rendelkezésre, ezért kell ezt a szolgáltatást megvásárolni. 
Már jelenleg is ott vannak a háziorvosok és a fogorvos is. Még nincs ott a gyógyászati 
segédeszköz bolt, a szakorvosi rendelık és az informatikai háttér. A szükséges eszközök 
rendelkezésre állnak. Az OEP finanszírozás utólagos, két hónap elteltével a harmadik 
hónapban várható, hogy pénz lesz. Ez azért probléma, mert három hónapra elıre meg kellene 
finanszírozni az intézményt. Nem látjuk ennek a pénzügyi biztosítékát. Ezeket a dolgokat 
mindig felhozza valamennyi társulási ülésen. 
Ha a jelenlegi támogatással számolunk, akkor jó esetben, a megfelelı kihasználtság esetén 65 
%-ban finanszírozza az OEP. Az önkormányzatoknak, mint fenntartóknak 35 %-ban kellene 
finanszírozni. Kb. 2 millió forinttal kellene hozzájárulni önkormányzatunknak a 
mőködtetéshez. Ha megemelik a járóbeteg szakellátóknak a finanszírozását az ígéretek 
szerint, akkor is csak 80 % körül lesz, 20 % önrészt hozzá kellene tenni. Nem ismerjük a 
mőködtetés költségét, a számokat a kisteleki járóbeteg szakellátót mőködtetı kft. elnöke 
mondta el tájékoztatásul, hogy ezekben a számokban lehet gondolkodni a tapasztalatuk 
alapján. Július és augusztus hónapokban meg kell teremteni a finanszírozást. 
Sok a probléma, nagy a bizonytalanság. Abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a feladatellátás 
jól mőködı ellátásként induljon be, minél inkább költség-hatékonyan tudja biztosítani a 
szanki emberek ellátását. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Ha megkezdıdik a járóbeteg szakellátó mőködése Kiskunmajsán, akkor onnan kezdve 
automatikusan nem Félegyházára és Halasra, hanem Majsára lehet menni? 
Patkós Zsolt polgármester 
A beutalási rend automatikusan megváltozik, Kiskunmajsa lesz. 
Mindenképpen pénzbe fog kerülni az önkormányzatnak. 
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EGYEBEK 
 
Varga Ferencné képviselı 
Van-e Szankon wifi? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, a mővelıdési házban fel van szerelve, ennek köszönhetıen a község központjában 
lehetıség van mobil internetezésre. Majd a TIOP pályázat kapcsán az iskolában is lesz, utána 
az iskola környékén, a játszótéren is lehet laptopról internetezni. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy elkezdıdött az iskolában az akadálymentesítés. 
 
Besesek Béla képviselı 
Az Arany János utcai útjavítást nyárra ígérték. Jelentkezett-e a kivitelezı? 
Patkós Zsolt polgármester 
Utánanézünk. 
 
Besesek Béla képviselı 
A téli járdaépítés nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után, ezeknek a javítása folyamatban 
van-e? 
Patkós Zsolt polgármester 
Volt utána egy bejárás, amelyrıl jegyzıkönyv készült. A feltárt hibákat kijavította a 
vállalkozó.  
Kérte, hogy a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság járja végig, vagy a 
vállalkozóval közösen járja végig, és a problémákat, amelyeket feltártak, a vállalkozó rövid 
idın belül oldja meg. 
Besesek Béla képviselı 
Nagyon sok helyen kinı a gaz az új járdákon. A Takarékszövetkezet elıtt látta, hogy 
gyomirtóztak. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egy hét múlva fog meglátszani a gyomirtás. Ennek a rakott járdának megvan a hátránya is. 
 
Tabajdi Gábor képviselı 
A Közösségi Ház hátsó végén teljesen le van fagyva a vakolat, úgy, hogy még a tégla is 
kilátszik 3 m2-nyi területen. Valami beázás történhetett, rendbe kellene tenni. 
 
Nyerges Zoltán képviselı 
Befejezıdtek a szeméttelepen a munkálatok? 
Patkós Zsolt polgármester 
Elkészültek a megfigyelı kutak, elvetették a füvet. Meg fogjuk nézni, hogy a tervek alapján 
történt-e mindez. Hivatalos információja nincs róla. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
A zöldhulladéknak van kijelölt terület?  
Patkós Zsolt polgármester 
Nincs. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Mit lehet vele csinálni? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Komposztálni. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Kiskunmajsán zöld járatot indítanak és fizetnek ezért. 
A zöldhulladék lerakó létesítése nagyon költséges, amelyet nem tudunk felvállalni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND 
18. Elıterjesztés kitüntetés adományozásáról  
      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 20 óra 15 perckor bezárta az ülést.  

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
       polgármester  jegyzı 
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