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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2010. augusztus 16-án 15 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla
Mucsi László
Rácz Izabella
Tabajdi Gábor és
Timár Zsolt képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 6 fı jelen van. Dr. Folberth György alpolgármester, Csertı István, Nyerges
Zoltán és Varga Ferencné képviselık igazoltan vannak távol.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Besesek Béla és Tabajdi Gábor képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés folyószámla hitelszerzıdés meghosszabbításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés a Helyi Választási Bizottság létrehozásáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
3. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
4. Elıterjesztés az İszirózsa Idısek Otthonában férıhelyek számának csökkentésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés a szeméttelep telekhatár módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés a szeméttelep további hasznosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési
Bizottság támogatás kérésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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8. Tájékoztató a Kiskunfélegyháza Városi Kórház - Rendelıintézet, Gyógyfürdı és
Rehabilitációs Központ további mőködésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Tájékoztató a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbetegszakellátásban fennálló területi ellátási kötelezettség megállapításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Elıterjesztés folyószámla hitelszerzıdés meghosszabbításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy ezt a napirendet a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalja, mert a nyilvános
tárgyalás önkormányzati érdeket sértene.
Polgármester szavazásra tette fel zárt ülés elrendelését.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
59/2010.(VIII.16.) ÖH.
Zárt ülés elrendelésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja
alapján a folyószámla hitelszerzıdés meghosszabbításáról szóló napirendet zárt ülésen
tárgyalja.

NAPIREND
2. Elıterjesztés a Helyi Választási Bizottság létrehozásáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.
Patkós Zsolt polgármester
Kihirdette a zárt ülésen hozott határozatot a következı szerint:

Helyi Választási Bizottság:
Tagok:

Póttagok:

Balasi Anna Szank Szegfő u. 5.
Kapás Lászlóné Szank Akácfa u. 7.
Lovas János Szank, Jókai u. 4.
Provics István Szank, Zsigmondy V. u. 3.
Végh László Szank Gy. Szabó Béla u. 18.
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NAPIREND
3. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Rendelet-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.) önkormányzati
rendelet 8. §-át javasolta kiegészíteni. Eddig a szociális étkeztetést mindennap biztosítottuk,
hétvégén, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon. Ez nem kötelezı feladat.
Költségtakarékosság miatt javasolta, hogy vasárnap és ünnepnapokon ne biztosítsa az
étkeztetést az önkormányzat. Nagy igény nincs a hétvégi étkezésre, de ha tizenegy fı kéri,
akkor is fizetni kell a dolgozót, az üzemanyagot.
Patkós Zsolt polgármester
Az ételt Majsáról kell kihoznunk. Nincs nagy igény, jelentıs érdeksérelemmel nem fog járni.
Vincze Jánosné jegyzı
Szeptember 1-jétıl lépne életbe a módosítás, hogy az ellátottakat ki tudjuk értesíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendeletmódosítást.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
13/2010.(…...) 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. 8. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki
(6) Az étkeztetés vasárnap és ünnepnapokon nem biztosított.
2. §
E rendelet 2010. szeptember 1. napján lép hatályba.
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NAPIREND
4. Elıterjesztés az İszirózsa Idısek Otthonában férıhelyek számának csökkentésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Egy szakápolónk a járóbeteg szakellátóban folytatja tovább a munkáját. Javasolta az ellátotti
létszám 28-ról 27 fıre történı csökkentését, mert a 28 fınél + 1 fıt kell alkalmazni, 27 fınél
pedig nem. Ha 1 fıvel lecsökkentjük a bentlakásos otthonban a férıhelyek számát, akkor
költségvetési szempontból is jelentıs megtakarítást érhetünk el személyi érdeksérelem nélkül,
mert nem kell elküldenünk senkit. Megkérte a Kistérségi Szociális Intézmény vezetıjét, hogy
ne is vegyen föl senkit, mert egyébként meghirdette ezt az álláshelyet.
Tabajdi Gábor képviselı
Mennyire vannak túlterhelve a dolgozók?
Patkós Zsolt polgármester
A dolgozók túl vannak terhelve. Közcélú munkást is kapnak nem szakápolásra, hanem egyéb
feladatok elvégzésére (mosás, takarítás).
Besesek Béla képviselı
Változott a beutalási rend?
Vincze Jánosné jegyzı
Volt szó róla, de még nincs változás, csak akkor kerülhet be az idıs az otthonba, ha 4 órán túli
gondozást igényel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
62/2010.(VIII.16.) ÖH.
Idısek Otthona férıhelyek számának csökkentésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete javasolja a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsának, hogy a Kistérségi Szociális Intézmény Idısek Otthona
mőködési engedélyét az alábbiak szerint módosítsa:
Idısek Otthona - bentlakást nyújtó intézmény – férıhelyeinek száma: 27 fı
Határidı: 2010. szeptember 1.
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
5. Elıterjesztés a szeméttelep telekhatár módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A szeméttelep rekultivációja megtörtént. A munkálatok befejezését még nem jelezte a
vállalkozó. A területnek füvesnek kellene lennie, bokrosnak, de ez még nem történt meg.
Elmérték a szeméttelep jelenlegi területét, rossz helyen jelölték ki a depó helyét. A
felépítmény 6 méterrel, a figyelıkút 12 méterrel a szomszédos magánterületben van. Az út is,
amelyen bemegyünk, szintén magánterület. Elızetesen beszéltünk a tulajdonosokkal, hogy
adják nekünk a területnek ezt a részét, fél hektáros területrıl van szó. Le tudnánk választani a
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szeméttelep területét a többi területrıl a további hasznosítás érdekében. Ennek költsége van, a
földmérést, változási vázrajz átvezetésével kapcsolatos költséget az önkormányzatnak kell
kifizetni. Ezen felül még meg kell egyeznünk a földtulajdonosokkal.
A problémák most derültek ki, utat is mindenképpen biztosítani kell.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
határozat-tervezetet.
Ki volt, aki elmérte, ki határozta meg hibásan a területet, nem lehet költség hozzájárulást
kérni attól, aki elmérte?
Patkós Zsolt polgármester
Nem tudjuk ki mérte el. Az volt a gond, mint ahogy mindig is, hogy a magántulajdonon is
rengeteg szemét volt, onnan is fel kellett számolni. A szeméttelep jelentıs része
magántulajdonon volt.
Vincze Jánosné jegyzı
Tulajdonképpen 30 éve birtokolta az önkormányzat azt a területet. Tovább terjeszkedett a
szeméttelep, és a tulajdonosok ezt tőrték.
Besesek Béla képviselı
Aki rekultiválta a területet, nem az ı felelıssége, hogy rossz helyre került a domb?
Patkós Zsolt polgármester
Nem az ı felelıssége. Azt mondta, hogy azt a felét vissza tudja bontani, ezt nem szeretnénk.
A figyelı kutat pedig nem lehet áthelyezni, arra a helyre van engedélyeztetve a hatósággal.
Tárgyalni fog ez ügyben a Homokhátsági Kft-vel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
63/2010.(VIII.16.) ÖH.
Szeméttelep telekhatár módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a szanki 0115/43 és a 0117/39
hrsz-ú földrészletek változási vázrajz szerinti telekhatár módosításához.
Az ingatlan változás 120.000,- Ft-os költségét (megosztás, kitőzés, engedélyeztetési eljárás,
földhivatali bejegyzés) a 2010. évi költségvetés dologi kiadások elıirányzatának
megtakarítása terhére rendeli el kifizetni.
Határidı: 2010. szeptember 30.
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester

NAPIREND
6. Elıterjesztés a szeméttelep további hasznosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Nem szeretnénk az önkormányzatra fölösleges terhet róni. Ez alól mentesülünk, hogyha
csatlakozunk a 81 önkormányzathoz, együttesen adják ki a rekultivált szeméttelepeiket 10
évre hasznosításra. A szanki szeméttelep 3 ha-os terület volt. A változási vázrajz szerint
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lecsökkentjük fél hektáros területre, amit nem nagyon tudunk mire használni. Csak a domb és
a figyelı kutak lesznek a területen. Ezt gondozni kell, füvet nyírni, vízmintákat venni, ez
mind költséggel jár.
Javasolta, hogy jelöltek ki az önkormányzat ezt a területet hasznosításra, ez történjen meg
közösen pályázat útján. A határozat-tervezet arról szól, hogy egyedi megállapodás alapján
bérbe adjuk. Mivel konzorciumban valósult meg a szeméttelep rekultivációja, egy picit
mindenki tulajdonosa lett a másik szeméttelepének, osztatlan közös tulajdon jött volna létre a
beruházással értéknövelt szeméttelepeken, de mi nem kívánunk más önkormányzatok
területén lévı szeméttelepének hasznosításába beleszólni.
Besesek Béla képviselı
Milyen módon lehet a szeméttelepeket hasznosítani?
Patkós Zsolt polgármester
A tulajdon a miénk marad, használatba adjuk, nyírnia kell a füvet, vízmintavételezéseket kell
végezni félévente. A miénket nem érdemes hasznosítani, de van olyan település, ahol teljesen
rekultiválták a szeméttelepet, ott más a helyzet. Ezt az összes szeméttelepet egyben kell
hasznosítani, egy cégnek adjuk bérbe.
Besesek Béla képviselı
Az összest egy csomagban hirdetik meg, egy megállapodás alapján.
Vincze Jánosné jegyzı
Ha az összes önkormányzattal együtt adjuk bérbe, akkor húzzuk ki az 1. pontból az „egyedi
megállapodás alapján” szövegrészt.
Patkós Zsolt polgármester
Marad az, hogy mint tulajdonos bérbe adja. Eredetileg arról volt szó, hogy nem akarjuk
odaadni senkinek a területet, mi majd gondozzuk. Utána merült fel, hogy lecsökkentjük a
szeméttelep területét fél hektárra. A többi terület legelı vagy kivett terület lesz, marad az
önkormányzaté, utána dönthetünk ennek a sorsáról.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet
a módosítással együtt.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
64/2010.(VIII.16.) ÖH.
Szeméttelep további hasznosításáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a szanki
0117/39 hrsz-ú rekultivált szeméttelep területét a Szank Községi Önkormányzat –
mint tulajdonos - bérbe adja.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, mint tulajdonos további külön
nyilatkozat nélkül hozzájárul az egyes önkormányok területén lévı rekultivált
ingatlanokon ezt követıen megvalósuló beruházások megvalósításához, amennyiben a
szakhatósági és egyéb szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, és az nem ellentétes
a támogatási szerzıdéssel.
3. A képviselı-testület nyilatkozik, hogy tulajdoni igényt nem jelent be másik
önkormányzat rekultivált területén megvalósult új beruházásra, felépítményre.
4. Képviselı-testület a megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidı: 2010. augusztus 31.
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester
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NAPIREND
7. Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési
Bizottság támogatás kérésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A megyei önkormányzat elnöke, a kárenyhítési bizottság elnöke és elnökhelyettese levélben
fordult a megye valamennyi képviselı-testületéhez, hogy segítse, támogassa a rászorultakat.
Jelen pillanatban önkormányzatunk költségvetése nem teszi lehetıvé azt, hogy jelentısebb
összeggel hozzájáruljunk ehhez az alaphoz, jelképes összeggel pedig nem szabad ilyen
alaphoz hozzájárulni.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Erkölcsi támogatásunkról biztosítjuk az
alapítványt, de anyagi támogatásban pénzügyi lehetıségek híján nem tudjuk részesíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság
javaslatát.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
65/2010.(VIII.16.) ÖH.
Természeti Katasztrófák Kárenyhítési
Bizottság támogatási kérelmérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetés jelenlegi helyzetére
tekintettel anyagilag nem tudja támogatni a Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságot.
NAPIREND
8. Tájékoztató a Kiskunfélegyháza Városi Kórház - Rendelıintézet, Gyógyfürdı és
Rehabilitációs Központ további mőködésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A tájékoztatót mindenki megkapta. Pénzügyi kényszer miatt átalakul a kiskunfélegyházi
egészségügyi ellátás, errıl tájékoztat bennünket Kiskunfélegyháza város polgármestere.
Módosulnak az ágyszámok, átalakul a fekvıbeteg ellátás. A kiskunfélegyházi kórház
rehabilitációs és krónikus osztályokat mőködtetı intézménnyé alakul át, ez év október 1-jétıl.
Megszőnik az aktív fekvıbeteg ellátás, szülészet-nıgyógyászat, sebészet, gyermekosztály,
belgyógyászat. Az ellátási területhez tartozó aktív fekvıbeteg ellátást igénylı betegeket a
kecskeméti Megyei Kórház fogja ellátni. A járóbeteg-ellátás, szakrendelések, gondozó
intézetek továbbra is változatlan formában és rendelési idıben mőködnek tovább.
Mucsi László képviselı
Elképesztı, hogy ekkora városnak nem lesz szülészete.
Patkós Zsolt polgármester
Nincs ráhatásunk.
Mucsi László képviselı
Bizonyos esetekben még szakrendelésekre is Kecskemétre kell menni.
A képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.
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NAPIREND
9. Tájékoztató a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbetegszakellátásban fennálló területi ellátási kötelezettség megállapításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
2010. augusztus 30-án 10 órakor Kiskunmajsán szeretettel és tisztelettel várják a képviselıtestület tagjait a járóbeteg szakellátó ünnepélyes átadására. Szeptember 1-jétıl mőködni fog a
feladatellátás.
Kiskunmajsára fog tartozni Szank vonatkozásában az általános belgyógyászat, általános
sebészet, általános szülészet-nıgyógyászat, általános csecsemı- és gyermekgyógyászat,
általános fül-orr-gégegyógyászat, általános szemészet, általános bır- és nemibeteg ellátás,
általános neurológia, urológia, reumatológia és fizioterápia, pszichiátria, általános
röntgendiagnosztika, ultrahang diagnosztika, gyógytorna.
A mőködési költségek tekintetében a jelenlegi finanszírozási környezetben 50 millió forintos
támogatás szükséges az ellátás mőködtetéséhez abban az esetben, ha 80-90 %-os
kihasználtsággal tudnak mőködni. Ez azt jelenti, hogy önkormányzatunkat évente 1 millió
forinttal terhelné a mőködési költség. Ha ettıl nagyobb lesz a kihasználtság, akkor ez jobb
lesz. A kormányzati szándék szerint 10-15 %-kal meg kívánják emelni a járóbeteg ellátás
finanszírozását, mert mindenki látja, hogy az egészségügyi intézmények jelentısen
eladósodnak.
Továbbra is kérdéses, hogy szeptember 1-jétıl hogyan fogjuk fizetni. Kiskunmajsa
odahelyezte a háziorvosait, a fogorvosait, a védınıket, kérdéses, hogyan fognak elkülönülni a
helyi és a kistérségi ellátás mőködési költségei. Nem kívánjuk támogatni Kiskunmajsa
egészségügyi ellátását. Jogos, hogy mindenki annyi terhet viseljen, amennyi a saját érdekében
fölmerül. Azt tudjuk, hogy legalább 3 hónap múlva fog megérkezni az OEP-tıl a
finanszírozás. Tehát a szeptemberre kifizetett bér majd novemberben vagy decemberben
érkezik meg. Erre a problémára még nem kapott választ.
A képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Besesek Béla
jkv. hitelesítı

Tabajdi Gábor
jkv. hitelesítı
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