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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2010. november 3-án 15 órakor megtartott ülésérıl. 
 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme  
 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Csertı István 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella 
 Tóth Mátyás képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Sztojka Katalin CKÖ elnök 
Tóthné Horváth Emília szoc. ügyintézı 
Karó Zoltánné jegyzıkönyvvezetı 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 
képviselıbıl 6 fı jelen van. Mucsi László képviselı Vincze Jánosné jegyzınek elıre 
bejelentette távolmaradását az ülésrıl.  
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Nyerges Zoltán és Tóth Mátyás 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 azzal a kiegészítéssel, hogy a 11. napirendi pont után az óvodai csoport létszámának 
emelésérıl szóló elıterjesztés megtárgyalását javasolta, az ezt követı napirendek sorszáma 
egyel nı. A képviselık egyetértettek az új napirendi pont felvételével. Más javaslat nem 
hangzott el. 
 
A képviselı-testület 6 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. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézménye  
    2010. évi költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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3. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre a pénzbeli és természetben nyújtott  
    szociális ellátásokról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
4. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre a gyermekek védelmérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
5. Elıterjesztés ……/2010.(…) önkormányzati rendeletre a Bursa Hungarica Felsıoktatási  
    Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól szóló 26/2008.(XII.30.)  
    rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
6. Bizottsági tagok eskütétele 
    Esküvevı: Patkós Zsolt polgármester 
7. Elıterjesztés ÁMK Pedagógiai Programjának módosításáról 
    Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
8. Elıterjesztés beutalási rend módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére központi  
    költségvetésbıl jogtalanul igénybevett támogatás visszafizetésére pótelıirányzat 
    biztosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Elıterjesztés a Közösségi Ház Gy. Szabó Béla képtár fejlesztése, helytörténeti kiállítással  
      való bıvítése címő pályázat kifizetési kérelmérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Elıterjesztés bizottsági tag tiszteletdíjának átutalásáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
12. Elıterjesztés óvodai csoport maximális létszámának emelésérıl 
      Elıadó: Varga Ferencné óvodavezetı 
13. Tájékoztató a hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálatáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
14. Tájékoztató a Szank és Bodoglár között lévı MOL tulajdonú útról (szóbeli) 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
15. Tájékoztató a közcélú foglalkoztatásról (szóbeli) 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
16. Egyéb kérdések  
 
 
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 
A beszámolót írásban mindenki megkapta. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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91/2010.(XI.03.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatokról 
szóló beszámolóról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 63/2010.(VIII.16.) ÖH. és a 
75/2010.(IX.28.) ÖH. számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az 
elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
 
Patkós Zsolt polgármester 

- 2010. október 14-én 16 órakor megalakult a Kisebbségi Önkormányzat. A Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke Sztojka Katalin lett. Az alakuló ülésen jelen voltak 
alpolgármester asszonnyal és alpolgármester úrral. 

- 2010. október 15-én 16 órától mőszaki bejárás volt az óvodában és a bentlakásos 
otthonban a sikeres KEOP pályázat kapcsán, a közbeszerzési eljárást követıen a 
kivitelezı MERKBAU KFT-vel, a mőszaki ellenırrel és alpolgármester úrral. A 
beruházás főtéskorszerősítést, nyílászáró cserét, hıszigetelést foglal magában. 

- 2010. október 18-án 8 órakor megbeszélést folytattunk Csörszné Zelenák Katalinnal a 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének vezetıjével. Megegyezés született 
arról – mivel a települések között rotáció van -, hogy a következı falugondnoki 
találkozó Szankon kerüljön megrendezésre. Településünk bemutatkozhat 153 másik 
olyan településnek, ahol mőködik tanyagondnoki-falugondnoki szolgálat. Közelebb 
hozhatja az embereket. Fontos, hogy a ciklus elsı találkozóját rendezhetjük. A több 
mint 150 polgármester közül 1/3-a új polgármesterként vesz részt az eseményen. A 
szakmai tájékoztató részeként a minisztérium egy illetékes szakembere fogja 
tájékoztatni a jelenlévıket a tanyagondnoki szolgálat jelenérıl és jövıjérıl, a 
kormányzati szándékról. Ezután ebédre is meghívjuk a vendégeket. Tisztelettel és 
szeretettel várjuk a képviselı-testület tagjait. Alpolgármester asszony és jegyzı 
asszony fogja össze a szervezési tevékenységet. 

- 2010. október 20-án 10 órakor kistérségi megbeszélés volt, amelyen a polgárırség 
képviselıivel, településıreinkkel közösen jelen voltunk. A Kiskunmajsai Rendırırs 
parancsnoka Valkai Ottó tájékoztatást nyújtott a 2010. évi közrend és közbiztonság 
helyzetérıl. Összességében a statisztikák alapján megállapította, hogy a bőnözési 
statisztikánk nem csak települési szinten, hanem kistérségi szinten is jelentısen javult 
az elızı évhez képest. Kevesebb bejelentett bőncselekmény van, a felderítési arány 
jelentısen javult. Megbeszéltük parancsnok úrral, hogy ebben a hónapban és a jövı 
hónapban is a körzeti megbízottunkat szeretnénk itt, Szankon tartani. Papíron két 
körzeti megbízottunk van, az itt tartózkodás tekintetében gyakorlatilag pedig nem. 
Parancsnok úr ígéretet tett arra, hogy minden éjjel-hajnalban legalább egyszer 
kivezényel járır kocsikat, akik ellenırzést is végeznek. Kértük, hogy minél többször 
ossza be a körzeti megbízottunkat Szank közigazgatási területére ellenırizni. A 
kistérségben 18 fı rendır dolgozik, ha sikerül feltölteni a rendırségi állományt, akkor 
nem vezényelnék el innen a két körzeti megbízottunkat. Széles körben propagáltuk a 
rendırség létszámnövelési pályázati felhívását, reméljük, hogy eredményes lesz. 

- 2010. október 22-én 11 órakor Csólyospáloson a Nemzedékek tere, játszó- és 
pihenıpark ünnepélyes átadásán voltunk.  
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- 2010. október 22-én 15 órától tartottuk az iskolások mősorával és részvételével a 
községi ünnepséget. Ezt követıen a Gy. Szabó Béla Képtárban érem történeti kiállítás 
megnyitója volt. Megkoszorúztuk Magyar József családjával a Magyar Zoltán 
emléktáblát. 

- 2010. október 26-án 9 órakor tartotta a Kistérségi Nonprofit Kft. az alakuló 
taggyőlését. A polgármesterek, az ügyvezetı és a szakmai segítséget nyújtó cég 
képviseletében Nagy Zsolt úr tájékoztatást nyújtott, hogy milyen problémák vetıdtek 
föl. Probléma volt a helytelen óraszám meghatározás. A fül- orr- gége szakorvosi 
rendelésre februári idıpontokat tudnak adni. A szakmai segítı céget kértük, hogy 
dolgozzanak ki költségkímélı megoldást. A szemészet vonatkozásában is 
többletórákra lenne szükség. Hiányzik a szakellátásból a cukorbetegek gondozása. A 
meglévı alapóraszámok átszervezését kértük, azt a választ kaptuk, hogy ez nem 
lehetséges. Kértük, hogy az OEP-pel vegyék fel a kapcsolatot. Az már látszik, hogy a 
200 szakorvosi óra nem lesz elég, a pályázat nem adott lehetıséget az ettıl történı 
eltérésre. További egyeztetések szükségesek az egészségügyi államtitkár úrral is. 

- 2010. október 27-én 9 órától volt a Kistérségi Társulási Tanács ülése. A Kistérségi 
Társulási Tanács elnöke 2 évre Patkós Zsolt polgármester, elnökhelyettese Faludi 
Tamás polgármester lett. Fontos a szorosabb együttmőködés a települések között, nem 
csak a lehetıségek keresésében, hanem a feladatok megoldásában is. Ez mindenkinek 
érdeke és fontos cél az elkövetkezendı idıben. 

Besesek Béla alpolgármester 
A ma záruló ellenırzésrıl szeretne tájékoztatást kérni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Magyar Államkincstár 10 nappal ezelıtt átfogó ellenırzésbe kezdett. Elıtte közölte, hogy 
2007-tıl kezdıdıen milyen normatívákat kíván ellenırizni és ehhez milyen dokumentáció 
elıkészítését kérte. Hatalmas iratmennyiséget halmoztunk fel, nagyon sokat dolgoztak a 
kollégák a dokumentációk elıkészítésével, rendezésével. Megköszönték az Államkincstár 
dolgozói, hogy példa értékő volt az elıkészítés. Jelentısebb problémát nem találtak. Több 
mint 2 millió forintos normatívát fogunk kapni pótlólag. Jelentıs normatívákat vontak el 
idıpontok csúszása miatt, például amikor a szakértıi vélemény dátuma október 3-a volt, és mi 
az októberi statisztikában szerepeltettük, viszont az óvoda vonatkozásában többletigényt 
tartottak jogosnak. A kettı egyenlegeként jött ki a több mint 2 millió forint. Ilyen ellenırzés 4 
év múlva lesz újra.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézménye  
    2010. évi költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Megkérte Nagy Klárát, hogy indokolja a rendeletmódosítást. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A 2010. szeptember 30-i teljesítési adatok alapján készült el a rendeletmódosítás, korrigálásra 
kerültek az elıirányzattal nem rendelkezı teljesítések, ahol a teljesítésben az elıirányzathoz 
képest elmaradás mutatkozott, azokat az elıirányzatokat csökkentettük. Az elıterjesztésben 
részletesen felsoroltuk azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek változtatásra kerültek. A 
felmerülı kérdésekre válaszolni fog. 
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Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Komoly odafigyelést igényel az iparőzési 
adó bevétel csökkenése. Az elıterjesztés elıkészítését a bizottság jónak találta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek a rendeletmódosítást. 
Patkós Zsolt polgármester 
A bizottsági ülésen felmerültek kérdések, amelyekre választ kaptak. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
17/2010.(…….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló 
5/2010.(II.23.) rendelet módosításáról 

   

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló 
módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ 91.§ (1) bekezdése, az 

államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII tv. / továbbiakban: Áht./ 65.§ 
(1) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. 

rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 
2009. évi CXXX. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 2010. évi 

költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R) 
az alábbiak szerint módosítja. 

   

1.§ A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul.   

   

  ezer Ft-ban 

  Bevételek Kiadások 
(1) mőködési           520 260        451 680    
(2) mőködési céltartalék                     -                 500    
(3) felhalmozási           372 820        439 700    
(4) felhalmozási céltartalék                     -                 700    
(5) általános tartalék                     -                 500    
(6) költségvetési fıösszeg           893 080        893 080    
(7) Ebbıl Települési Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat                   788               788    
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2. § A R. 4. §. 1. sz. melléklete a következı összegekre módosul:  
   ezer  Ft-ban 
Bevételi forrás megnevezése 5/2010 ÖR  Módosítás  Módosított 
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK    
Polgármesteri Hivatal    
Intézményi mőködési bevételek          14 000             14 000     
Étkeztetés bevételei          10 200         -450          9 750     
Piaci,búcsú,vásár(községgazd.)               200                  200     
Kamatbevételek               500                  130                630     
Egyéb mőködési bevételek             6 270                  869             7 139     
Áfa bevételek            7 260               2 161             9 421     
Polg. Hiv. Intézm. Mőköd. bevételek összesen:          38 430               2 710           41 140     
Általános Mővelıdési Központ    
Kisbíró újság bevétele               280                  280     
Kamatbevételek                   5                      5     
Egyéb mőködési bevételek             5 540                  151             5 691     
Áfa bevételek            1 456           -50          1 406     
ÁMK Intézm. M őköd. bevételek összesen:            7 281                  101             7 382     
Intézményi mőködési bev. mindösszesen          45 711                     -             48 522     
Polgármesteri Hivatal    
Önkormányzatok sajátos mőköd. bev.    
Iparőzési adó        158 095             -28 000      130 095     
Termıföld bérbe ad. SZJA                 10                    10     
Gépjármőadó          25 000           -10 000        15 000     
SZJA átengedett rész (8%)          21 996             21 996     
Lakbérek            1 300               1 300     
Bérleti díjak            1 500               1 500     
Pótlék               380                  380     
Bírság                 20                    20     
Sajátos mőködési bevételek össz.        208 301          -38 000      170 301     
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:        254 012          -35 189      218 823     
II. TÁMOGATÁSOK    
Önkormányzatok költségvetési támog.    
Normatív hozzájárulások    
Települési önkormányzatok feladatai    
Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok            5 047               5 047     
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok            1 264               1 264     
Lakosságszámhoz kötött norm. támog.            6 311               6 311     
Otthonközeli ellátás (házis.+szoc.étk.)            1 772               1 772     
Otthonközeli ellátás (szoc.étk.)            4 540               4 540     
Otthonközeli ellátás (házisegítség nyújtás)            1 162               1 162     
Tanyagondnoki szolgáltatás            3 993               3 993     
Óvodai nevelés          13 787             13 787     

Iskolai oktatás          39 088             39 088     
Napközi/Tanuló szobai foglalkozás            2 977               2 977     
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Sajátos neveléső gyermekek, tanulók nevelése            3 464               3 464    

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés          10 485             10 485    
Pénzbeli szociális juttatások          21 138               21 138   
Nappali tanulók tankönyv ellátás támogatása            1 583               1 583    

Feladatmutatóhoz kötött norm.tám.        103 989           103 989     
Normatív hozzájárulások összesen:        110 300           110 300     
Központosított elıirányzatok    
-Óvodáztatási támogatás               190                  190     
-Nyári gyermekétkeztetés               939                  939     
-Közoktatási  infrastruktura fejlesztés            7 900               7 900     
-Települési Kisebbségi Önkormányzat támog.                  -       
-Bérpolitikai intézkedések            7 985               7 985     
-Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás                 31                    31     
Központosított elıirányzatok összesen:          17 045             17 045     
Normatív kötött felhasználású támog.    
Szociális továbbképzés                 28                    28     
- Közcélú foglalkoztatás támogatása          14 647             14 647     
- Lakásfenntartási támogatás            4 986               4 986     
- Ápolási díj            1 749               1 749     
- Rendszeres szociális segély            1 161               1 161     
- Rendelkezésre állási támogatás            8 161               8 161     
- Idıskorúak járadéka                144                  144     
Norm. kötött felhasználású támog. össz.:          30 876             30 876     
Önkorm. egyéb költségvetési támogatása    
- TEKI támogatás járda építés            8 013               8 013     
- CÉDE eszközbeszerzés            3 000               3 000     
Önkorm. egyéb költségvet. támog. vált. össz.:          11 013             11 013     
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:        169 234           169 234     
Elızı évi kp-i keretbıl visszatérülés            44                   44     
III. FELHALM. ÉS T İKE JELL. BEV.    
Önkorm.sajátos felhalm.bevét.    
Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés          20 831     -20 500             331     
Önkormányzati bérlakások               100                  100     
Koncessziós díj               600                  600     
Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.:          21 531     -20 500          1 031     
III. FELH. ÉS T İKE JELL. BEV. ÖSSZ.:          21 531     -20 500          1 031     
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉK Ő BEVÉTEL    
Támogatásértékő mőköd. bevét.    
OEP-tıl védınıi szolg.             4 735               4 735     
Szociális támog 70%-80%-90%            1 632               1 632     
Keresetkiegészítés            8 249               8 249     
Mezııri szolgálat               600                  145                745     
Településırök támogatása            2 248               2 248     
TKT gyógytestnevelésre.            3 348               3 348     
Közcélú foglalkoztatás támogatása          25 217               7 923           33 140     
Közhasznú fogl. támog.            1 964               1 964     



 10 

-Pénzbeli GYVT            1 430       1 430    

-Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat támog.         180                 571          751    
-OGY képviselık választás               778          778    
-Mozgáskorl. Közlekedési támogatása                 98            98    
-Kompetencia alapú oktatás támog. TÁMOP            3 265       3 265    

-Falunap támogatása    (Geldberg Kft.)                 50            50    
-Falunap támogatása    (Hachbold G.)                 25            25    
-Falunap támogatása    (Gázépszerker Kft.)               300          300    
-Méz- és meggyfesztivál tám.(BKM Közgy.)               100          100    

-Méz- és Meggyfesztivál támogatása   (Hachbold G.)                 50            50    
-Méz- és Meggyfesztivál támogatása   (Tooltechnik Kft.)               200          200    
-Méz- és Meggyfesztivál támogatása   (Tápai D.)                 10            10    
-Méz és Meggyfesztivál támogatása   (Tele-Vill Trade 
Kft.) 

              200          200    

-Méz- és Meggyfesztivál támogatása   (Khovpun V.)                 15            15    

-Méz- és Meggyfesztivál támogatása   (Mappa Kft.)                 40            40    
-Méz- és Meggyfesztivál támogatása   (ESZE)               260          260    

Támogatás értékő mőködési bevétel vált. összesen:    48 173            15 460           63 633  
Támogatásértékő felhalmozási bevételek    
Játszótér LEADER             31 037           31 037  
Közösségi Ház LEADER              6 409             6 409  
Könyvtári szolg. Fejlesztése TIOP              4 082             4 082  
Idısek Klubja akadályment. Norvégalap              8 538             8 538  
Vörösmarty u. EU önerıalap            14 795           14 795  
Vörösmarty u. DAOP              2 514             2 514  
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0107 Óvoda energiaracionalizáció             12 068           12 068  
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0106 İszirózsa Idıseko. 
Energiaracionalizác.             20 480           20 480  
DAOP-3.1.1/B-09-2009-0051 Szank Község kül-és belter. 
út felúj.          286 068         286 068  
- eMagyarország pont pályázat támog.               741                741  
-Autóbuszmegálló létesítése (Kkmajsa Polg.Hiv.)            1 981             1 981  
-Autóbuszmegálló létesítése (Szállítói finansz.)            7 234             7 234  
Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.:          385 991             9 956         395 947  
IV. TÁM. ÉRTÉK Ő BEVÉTEL ÖSSZ.:          434 164           25 416         459 580  
VII.HITELEK FELVÉTELE    
-Mőködési célú hitelkeret igénybevétele  -          44 331           44 331  
VII.HITELEK FELVÉTELE ÖSSZ:  -          44 331           44 331  
Pénzforgalmi bevételek összesen          878 941           14 102         893 043  
VIII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.:    
Települési Kisebbségi Önk. 2009. évi pénzmaradvány                   37                   37     
VIII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.  ÖSSZ.:                   37                  37     
Önkormányzat bevételei összesen:          878 978           14 102         893 080     
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3. § A R. 4 §. 2. sz. melléklete a következı összegekre módosul:   
   ezer Ft-ban 
Megnevezés 5/2010 ÖR  Módosítás  Módosított 
Mőködési elıirányzatok    
Polgármesteri Hivatal    
Személyi juttatások           91 912              12 647           104 559     
Munkaadókat terhelı járulékok           21 114                2 488             23 602     
Dologi kiadások           98 471              21 726           120 197     
Támogatások pénzeszközök átad.           56 471                1 573             58 044     
Polg. Hiv. Mőködési fennt. kiad összesen:         267 968              38 434           306 402     
Polg. Hivatal mőködési céltartalék            300                300     
ÁMK mőködési céltartalék             200                    200     
Általános tartalék:        16 974             -16 474               500     
Mőködési és ált.tart. összesen         17 474             -16 474            1 000     
Általános Mővelıdési Központ    
Személyi juttatások           92 199            22          92 221     
Munkaadókat terhelı járulékok           23 993              2          23 995     
Dologi kiadások           29 195          -133          29 062     
ÁMK M őködési fennt. kiad összesen:         145 387          -109        145 278     
Mőködési elıirány. Mind. össz: (PH+ÁMK)         430 829                21 851           452 680     
Felhalmozási elıirányzatok    
Felújítások    
Idısek Klubja akadálymentesítés           16 169               16 169     
Közösségi Ház fejlesztése LEADER             8 008                 8 008     
TEKI/2009. járda felújítás           17 890               17 890     

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0107 Óvoda 
energiaracionalizáció            18 092               18 092     

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0106 İszirózsa Idıseko. 
Energiaracionalizác.            33 301               33 301     

DAOP-3.1.1/B-09-2009-0051 Szank Község kül-és 
belter. út felúj.         317 854             317 854     
Közokt. infrastruktúra fejlesztése              7 900              6 320     
Közokt. infrastruktúra fejlesztése ÁFA              1 975              1 580     
Felújítások összesen:         411 314                 9 875          419 214     
Beruházások    
Könyvtári szolgáltatások TIOP             4 082                 4 082     
Hulladék gazdálkodási terv        500         500    
Hulladék gazdálkodási terv ÁFA       125         125    
Autóbuszmegálló létesítése    8 039      9 039    
Autóbuszmegálló létesítése ÁFA    2 010      2 010    
Ingatlan vás.(út kialakítás)         92           92    
Beruházások összesen:  10 766    15 848    
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Kompetencia alapú oktatás beruházások    
Integrált digitális csomag (kompetencia)        928            928     
Integrált digitális csomag ÁFA (kompetencia)        232            232     
Jó gyakorlat szerzıi jogdíj        200            200     
Jó gyakorlat szerzıi jogdíj ÁFA          50              50     
Jó gyakorlat hospitálás, mühelymunka        160            160     
Jó gyakorlat hospitálás, mühelymunka ÁFA          40              40     
Kompetencia alapú oktatás beruházások összesen     1 610         1 610     
Beruházások össz.:             4 082              12 376              17 458     
Hitel, törlesztések    
ÁMK konyha             1 428                 1 428     
Mazda gépkocsi lízing                625                    625     
Hitel, törlesztések             2 053                 2 053     
Felhalmozási kiadások összesen:         417 449              22 251            439 700     
Vízmőfejlesztési céltartalék                600                    600     
Bérlakás értékesítési céltartalék                100                    100     
Felhalmozási céltartalék:                700                     -                     700     
Felhalmozási elıirányz. mindösszesen:         418 149              22 251            440 400     
Kiadások összesen:         848 978              44 102            893 080     
Mőködési célú hitelkeret igénybevétel       30 000     -   30 000                      -       
Kiadási elıirányzat. mindösszesen         878 978              14 102            893 080     
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4. §  A R 4.§ 3. számú melléklete a következı összegekre módosul:   
      
     ezer Ft-ban 

Feladat megnevezése  
5/2010 

ÖR Módosítás Módosított 
I. Polgármesteri Hivatal     

1. 
Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati 
szolgáltatás (Mezıır)  

       2 205                12            2 217    

2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás            138                40               178   
3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése         6 485            6 485    
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása            935               935    
5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása         2 000            2 000    
6. Óvodai intézményi étkeztetés         8 619            8 619    
7. Iskolai intézményi étkeztetés       19 019          19 019    
8. Építményüzemeltetés         7 888          -1 508        6 380    
9. Általános épülettakarítás         8 020              571            8 591    

10. Zöldterület-kezelés         1 288            1 288    
11. Önkormányzati jogalkotás       13 303              382          13 685    

12. 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége  

     70 734         10 358      81 092    

13. 
Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége  

          788               788    

14. Közvilágítás         6 250            6 250    

15. 
Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható 
szolgáltatások  

          685               685    

16. 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai  

     10 942          10 942    

17. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása         5 543             190        5 733    
18. Rendszeres szociális segély       26 712          26 712    
19. Idıskorúak járadéka            274               274    
20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon         8 400            8 400    
21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás            690               690    
22. Ápolási díj alanyi jogon         4 072            4 072    
23. Átmeneti segély            700               700    
24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás            100    1 425        1 525    
25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások            300               300    
26. Közgyógyellátás            450               450    
27. Köztemetés            200               200    
28. Támogatások pénzeszköz átadások         4 419    50        4 469    

      Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó  200                -      
      Polgári védelmi iroda támog. 60    
      Közös mőködtetéső tábor Vakáció Kht 335    
      Szabadidısport támogatása 10    
      Vállalkozó orvosok támogatása 720    
      Bursa Hungarica ösztöndíj 1540    
      Arany János tehetséggondozó program 114    
      Szank Közbiztonságáért Alapítvány 90    
      Olajbányász SE 1000    
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      Nyugdíjas klub támogatása 200    
      Támogatások tartaléka 50      -50  
      Micimackó Alapítvány 100    
      Rendırség támogatása (üzemanyag utalvány)               80      
      BKM Falufelújítási és Mőemléki Alapítvány               20      

29. Szociális étkeztetés       13 209          13 209    
30. Házi segítségnyújtás         2 933            2 933    
31. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás         5 402                45            5 447    
32. Közcélú foglalkoztatás       26 689           8 472          35 161    
33. Közmunka (településırök)         2 363                43            2 406    
34. Közhasznú foglalkoztatás         3 162                44            3 206    
35. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése         2 638            2 638    
36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése            338              365               703    
37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése              75                 75    
38. Tartalékok (általános + mőködési céltartalék)       17 474    -16 474        1 000    
40. Kompetencia alapú oktatás        17 069          17 069    
41. Mozgáskorl. közlekedési támogatása               98                 98    
42. OGY képviselık támogatása             778               778    

 
Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntartási 
kiadásai összesen:  

   285 442         21 960        307 402    

II.  ÁMK m őködési fenntartási kiadásai                 -      
51 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai             607    242           849    
52 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése         2 038            2 038    
53 Egységes óvoda-bölcsıdei ellátás         34 011     454      34 465    

54 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (1-4.évfolyam)   

     21 630      38      21 668    

55 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 
rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)  

          295               295    

56 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (5-8.évfolyam)  

     62 903    -1215      61 688    

57 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 
rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évfolyam)  

          385               385    

58 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél          1 642            1 642    
59 Általános iskolai napközi otthoni nevelés            5 731          81           5 812    
60 Általános iskolai tanulószobai nevelés          2 531          83           2 614    

61 
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek 
mőködtetése  

       2 268          65           2 333    

62 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása             309          31              340    

63 
Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is 
ellát)  

       3 940    -23        3 917    

64 Múzeumi kiállítási tevékenység            3 634    180        3 814    

65 
Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati 
tevékenység  

            55    -45             10    

66 Iskolai, diáksport- tevékenység és- támogatása           3 408    -3 348             60    
67. Fejlesztı felkészítés   3 348        3 348    
 ÁMK m őködési fenntartási kiadásai össz.:     145 387    -   109       145 278    
 Felújítások                 -      
 Idısek Klubja akadálymentesítés       16 169          16 169    
 Közösségi Ház fejlesztése LEADER         8 008            8 008    
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 TEKI/2009. járda felújítás       17 890          17 890    

 
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0107 Óvoda 
energiaracionalizáció   

     18 092          18 092    

 
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0106 İszirózsa Idıseko. 
Energiaracionalizác.   

     33 301          33 301    

 
DAOP-3.1.1/B-09-2009-0051 Szank Község kül-és 
belter. Út feluj.  

   317 854        317 854    

 Közokt. infrastruktúra fejlesztése          7 900            7 900    
 Közokt. infrastruktúra fejlesztése ÁFA          1 975            1 975    
 Felújítások összesen:     411 314           9 875        421 189    
      
 Beruházások                 -      
 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése TIOP         4 082            4 082    
 Hulladék gazdálkodási terv             500               500    
 Hulladék gazdálkodási terv ÁFA             125               125    
 Autobuszmegálló létesítése          8 039            8 039    
 Autobuszmegálló létesítése ÁFA          2 010            2 010    
 Ingatlan vás. (út kialakítás)               92                 92    
 Beruházások összesen:        10 766          14 848    
 Kompetencia alapú oktatás beruházások     
 Integrált digitális csomag (kompetencia)             928               928    
 Integrált digitális csomag ÁFA (kompetencia)             232               232    
 Jó gyakorlat szerzıi jogdíj             200               200    
 Jó gyakorlat szerzıi jogdíj ÁFA               50                 50    
 Jó gyakorlat hospitálás, mühelymunka             160               160    
 Jó gyakorlat hospitálás, mühelymunka ÁFA               40                 40    
 Kompetencia alapú oktatás beruházások összesen         1 610            1 610    
 Beruházások mindössz.:         4 082         12 376          16 458    
 Hitel, törlesztések                 -      
 ÁMK konyha         1 428            1 428    
 Mazda gépkocsi lízing            625               625    
 Hitel, törlesztések         2 053                 -             2 053    
 Felhalmozási kiadások összesen:     417 449         22 251        439 700    
 Vízmőfejlesztési céltartalék            600               600    
 Bérlakás értékesítési céltartalék            100               100    
 Felhalmozási céltartalék:            700                 -                700    
 Felhalmozási elıirányz. mindösszesen:     418 149         22 251        440 400    
 Mőködésicélú hitelkeret igénybevétel       30 000    -    30 000                  -      

 
Polgármesteri Hivatal és ÁMK kiadásai 
elıirányzatai összesen:  

   878 978         44 102        893 080    
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5. § A R 4.§ 4. számú melléklete az alábbiakra változik   

 
          
         fı 

Polgármesteri Hivatal      
5/2010 

ÖR Módosítás Módosított 
          
Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati      
szolgáltatás (mezıır)     
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves      
 Karbantartó     1,00    

 
Közcélú foglalkoztatott 8 óra / munkanap ( 2 fı 
x 12 hó ) 2,00  7,00  

Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves 
össz.: 3,00 3,00 7,00 10,00 
Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves       

 
Közcélú foglalkoztatott 6 óra / munkanap ( 10 
fı x 12 hó ) 7,50    

Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves össz.: 7,50 7,00 20,00 27,00 
Közterületek és zöldterületek gondozása össz.:  10,50 10,00 27,00 37,00 
          
Községgazdálkodás         
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves      
 Közhasznú  8 óra / munkanap   ( 2 fı x 2 hó )  0,33    
 Közhasznú  8 óra / munkanap   ( 1 fı x 1 hó )  0,08  2,00  
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves 
össz.: 0,41 0,00 2,00 2,00 
Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves       
 Közhasznú 6 óra / munkanap  ( 5 fı x 2 hó )  0,63    
 Közhasznú 6 óra / munkanap  ( 2 fı x 1 hó )  0,13    
 Közhasznú 6 óra / munkanap  ( 2 fı x 0,5 hó )  0,06    
 Közhasznú 6 óra / munkanap  ( 1 fı x 10 hó )  0,63    
Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves össz.: 1,45 1,00   
Községgazdálkodás össz.:    1,86 1,00 2,00 3,00 
          
Közmunka          
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves      

 
Közmunkás  8 óra / munkanap  ( 40 fı x 3,5 hó 
) 11,67    

Közmunka össz.:     11,67 12,00  12,00 
          
Mezııri szolgálat         
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott      
 Mezıır 1 fı x 8 hó (D kategóriás)   0,67    
Mezııri szolgálat össz.:     0,67 1,00  1,00 
          
Önkormányzati igazgatási tevékenység       
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı      
 Jegyzı     1,00    
 Köztisztviselı I. besorolás   3,00    
 Köztisztviselı II. besorolás   8,00    
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Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı össz.:  12,00 12,00  12,00 
Állandó foglakozású részmunkaidıs köztisztviselı      
 Köztisztviselı II. besorolás 6 óra / munkanap  1,50    
Állandó foglalkozású részmunkaidıs köztisztviselı össz.:  1,50 1,00  1,00 
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves      
 Hivatalsegéd    1,00    
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves  1,00 1,00  1,00 
Önkormányzati igazgatási tevékenység össz.:   14,50 14,00  14,00 
Képviselı-testület és bizottságainak kiadásai       
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs foglalkoztatott      
 Polgármester     1,00    
Képviselı-testület és bizottságainak kiadásai össz.:  1,00 1,00  1,00 
          
Óvodai nevelés          
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves      
 Karbantartó     1,00    
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves 
össz.: 1,00 1,00  1,00 
Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves       
 Takarító 4 óra / munkanap   0,50    
Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves össz.: 0,50 1,00  1,00 
Óvodai nevelés  össz.:     1,50 2,00  2,00 
          
Nappali rendszerő általános iskolai oktatás       
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves      
 Karbantartó     1,00    
 Takarító     2,00    
Nappali rendszerő általános iskolai oktatás össz.:  3,00 3,00  3,00 
          
Napközi otthoni és tanulószobai ellátás       
Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves       
 Takarító 4 óra / munkanap   0,50    
Napközi otthoni és tanulószobai ellátás össz.:   0,50 1,00  1,00 
          
Mővelıdési Ház feladat ellátása        
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves      
 Takarító     1,00    
Mővelıdési Ház feladat ellátása össz.:   1,00 1,00  1,00 
          
Védınıi szolgálat         
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott      
 Védını (F kategória)    2,00    
Védınıi szolgálat össz.:     2,00 2,00  2,00 
          
Házi segítségnyújtás         
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott      
 Házi gondozó (D kategória )   1,00    
 Házi gondozó (C kategória)   0,50    
Házi segítségnyújtás össz.:    1,50 1,00  1,00 
          
Szociális étkeztetés         
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott      
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 Szociális segítı (C kategória)   0,50    
Szociális étkeztetés     0,50 1,00  1,00 
          
Tanyagondnoki szolgálat        
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott      
 Tanyagondnok mőködı (C kategória)  1,00    
 Tanyagondnok új 8 hó (D kategória)  0,67    
Tanyagondnoki szolgálat össz.:    1,67 2,00  2,00 
          
Polgármesteri Hivatal         
 Polgármester    1,00    
 Jegyzı     1,00    
 Köztisztviselı    12,50    
 Hivatalsegéd    1,00    
 Közalkalmazott    6,34    
 Munkatörvénykönyves    30,03  29,00  
Polgármesteri Hivatal össz.:    51,87 52,00 29,00 81,00 
          
Általános Mővelıdési Központ       
          
Óvodai nevelés         
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott      
 Óvoda vezetı    1,00    
 Óvoda vezetı helyettes    1,00    
  Óvónı     5,00    
  Dajka     4,00    
 Takarító     1,00    
Óvodai nevelés összesen:    12,00 12,00  12,00 
          
Nappali rendszerő általános iskolai oktatás       
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott      
 ÁMK igazgató    1,00    
 ÁMK igazgató helyettes    1,00    
 Pedagógus    17 fı x 12 hó   17,00    
 Pedagógus 2 fı x 8 hó     1,33    
 Pedagógus 1 fı x 4 hó    0,28    
 Iskolatitkár     1,00    
Nappali rendszerő általános iskolai oktatás össz.:  21,61 21,00  21,00 
          
Napközi otthoni és tanulószobai ellátás       
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott      
 Pedagógus     3,00    
Napközi otthoni és tanulószobai ellátás össz:   3,00 3,00  3,00 
          
Mővelıdési Központ feladatellátás        
Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott      
 Közmővelıdés szervezı   0,50    
Mővelıdési Központ feladatellátás össz.:   0,50 1,00  1,00 
          
Közmővelıdési könyvtári feladatellátás       
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott      
 Közmővelıdési igazgató-helyettes,  1,00    
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könyvtáros 
 Képtáros     1,00    
Közmővelıdési könyvtári feladatellátás össz.:   2,00 2,00  2,00 
          
Általános Mővelıdési Központ        
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott  38,33    
Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott  0,78    
Általános Mővelıdési Központ össz.:   39,11 39,00  39,00 
          
          
          
6. §. Ez a rendelet 2010.11.03-án lép hatályba.      

 
 
 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre a pénzbeli és természetben nyújtott  
    szociális ellátásokról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Módosultak a szociális ellátások és polgármesteri hatáskörbe kerültek. Módosult az átmeneti 
segély, a vagyoni és katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása, a közgyógyellátás 
szabályozása, a korábbinál szigorúbb feltételeket szab a rendelet. Módosítani szükséges a 21. 
§ (1) bekezdés utolsó sorát úgy, hogy Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint 
a záró rendelkezéseknél a rendelet hatályba lépésének napja 2010. november 3. 
A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a rendelet 4. § (1) bekezdésében a polgármesteri hivatal 
dolgozói helyett a polgármesteri hivatal köztisztviselıi szerepeljen. 
A rendeletet egységes szerkezetben egy teljesen új rendelet formájában javasolta elfogadni, 
mert az eredeti rendelet már nagyon sokszor volt módosítva és így átláthatóbb, könnyebben 
értelmezhetı, ha új rendeletet alkot a képviselı-testület. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Általánosságban elmondható a rendeletre, hogy szigorúbb szabályok lépnek életbe. Ahol 
megengedıbb az önkormányzati rendelet, a méltányossági közgyógyellátás vonatkozásában 
nem a törvényi minimumot vettük figyelembe, mert ehhez kapunk állami finanszírozást jelen 
pillanatban. A Szociális Bizottság megszőnt, polgármesteri hatáskörbe került a segélyezés. A 
polgármester kiadmányozási jogkörében eljárva alpolgármester asszonyra bízta ezt a 
feladatot, tekintettel arra, hogy sokkal jobban ismeri a szociális körülményeket, az itt lakók 
problémáit. 
 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és jegyzı asszony által már említett 
módosításokkal együtt a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-
testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 



 20 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
18/2010.(…..) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § (1) és (2) bekezdései, a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) 
bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdése, 26. §-a, 32. § (3) bekezdése, 37/D. § (3) 
bekezdése, 38. § (1) bekezdés c) pontja és (9) bekezdése, 50. § (3) bekezdése, 58/B. § (2) 
bekezdése kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.  

A rendelet célja 
1. §. 

 
A rendelet célja, hogy Szank község lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a 
helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a kérelem 
benyújtásának módját, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit valamint 
érvényesítésének garanciáit. 

A rendelet hatálya 
2. §. 

 
A rendelet hatálya kiterjed - Szank község közigazgatási területén élık vonatkozásában – a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ában 
meghatározott személyekre. 
 

Eljárási szabályok 
Az ellátás iránti kérelem benyújtásának módja 

3. §. 
 

(1) Az ellátás iránti kérelmet az ellátást kérı, a polgármesteri hivatalban írásban nyújthatja be, 
de szóban is elıterjesztheti, amelyet jegyzıkönyvbe kell foglalni. 

(2) Átmeneti segély iránti kérelmet bárki elıterjeszthet, aki tudomást szerez az ellátásra 
szoruló helyzetérıl. 

4. §. 
 

(1) A kérelmet döntésre a polgármesteri hivatal köztisztviselıi készítik elı, ennek keretében 
becsatolják a család jövedelmérıl szóló igazolást, valamint jogszabály által elıírt egyéb 
iratokat. 

(2) Új lakásfenntartási támogatás iránti igény esetén a kérelem benyújtójának lakásában a 
lakás nagyságának meghatározása érdekében az ügyintézı környezettanulmányt készít. 

(3) Amennyiben az ellátást megállapító szerv a kérelemben és a jövedelemnyilatkozatban 
foglaltakat vitatja a kérelmezı életkörülményeinek vizsgálatához környezettanulmány 
készítését rendelheti el. 

(4) A környezettanulmánynál használandó nyomtatvány e rendelet 1. sz. melléklete. 
 

5. §. 

(1) Az egy fıre jutó jövedelem számításánál a közös háztartásban élı közeli hozzátartozók 
bármilyen jogcímen kapott jövedelmét figyelembe kell venni - kivéve: a szociális törvény 
4. §. (1) bek. a) pontjában foglaltakat. 

(2) A jogosultság megállapításakor a Szt. 10. § -a az irányadó. 
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(3) Kétség esetén az ellátást kérı a jövedelmérıl a hatáskörrel rendelkezı szerv/személy elıtt 
nyilatkozik. 

 
Az ellátás folyósításának módja, idıpontja 

6. §. 
 

(1) A jogerıs határozattal megállapított rendszeres pénzbeli ellátásokat - ha a jogszabály 
eltérıen nem rendelkezik - a polgármesteri hivatal a tárgyhót követı hónap 5. napjáig 
lakossági folyószámlával rendelkezı jogosult részére számlájára történı átutalással, 
lakossági folyószámlával nem rendelkezı jogosultnak pedig a házipénztárból készpénzzel 
fizeti ki. Indokolt esetben az ellátás postai átutalással is folyósítható. 

(2) A jogerıs határozattal megállapított nem rendszeres pénzbeli ellátásokat a jogerıre 
emelkedést követı 5 munkanapon belül a polgármesteri hivatal lakossági folyószámlával 
rendelkezı jogosult számlájára történı átutalással, lakossági folyószámlával nem 
rendelkezı jogosultnak pedig a házipénztárból készpénzzel fizeti ki. 

 
A pénzbeli ellátások ellenırzésének szabályai 

7. §. 
 
A jogosultság felülvizsgálatára a jogosultságot megállapító szerv /személy köteles. 

 
Szociális ellátások 

Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 
8. §. 

 
(1) idıskorúak járadéka 
(2) rendszeres szociális segély 
(3) lakásfenntartási támogatás 
(4) ápolási díj 
(5) átmeneti segély 
(6) személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása 
(7) rendelkezésre állási támogatás 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
9. §. 

 
(1) lakásfenntartási támogatás 
(2) átmeneti segély 
(3) köztemetés 
(4) közgyógyellátás 
(5) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 

Egyes szociális ellátások önkormányzati szabályozása 
Rendszeres szociális segély 

10. § 
 

(1) A rendszeres szociális segély feltételeit a többször módosított 1993. évi III. tv. 33.§-tól a 
37/G. §-ig szabályozza. 

(2) Az aktív korúak ellátására jogosult a rendszeres szociális segély megállapításának és 
folyósításának a feltételeként köteles az Szt. 37/D. §-ban és az e rendeletben 
meghatározott együttmőködési kötelezettséget teljesíteni. 
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Együttmőködési eljárás szabályai 
11. § 

 
Az aktív korúak ellátására jogosult személy – a munkaerıpiacra történı visszatérés, 
megváltozott helyzethez való igazodás céljából történı – együttmőködés keretében köteles: 

 
a) a Kistérségi Szociális Intézmény Családsegítı Szolgálatával (a továbbiakban: 

Családsegítı Szolgálat, címe: Szank, Kossuth u. 18.), mint az együttmőködésre 
kijelölt szervvel, továbbá az ellátást folyósító önkormányzattal együttmőködni, 

b) a rendszeres szociális segély megállapításáról rendelkezı határozat jogerıre 
emelkedésétıl számított 15 napon belül – a nyilvántartásba vétel céljából – a 
Családsegítı Szolgálatnál megjelenni, 

c) a segély folyósításának idıtartama alatt – a Családsegítı Szolgálatnál külön 
megállapodás szerint megjelenni és a számára felajánlott családgondozást igénybe 
venni, továbbá a Családsegítı Szolgálat által szervezett vagy közvetített 
beilleszkedést- illetve a munkába állást segítı programokon részt venni, 

d) a távollét, illetve a meg nem jelenés okát hitelt érdemlıen igazolni,  

e) a beilleszkedést-, illetve a munkába állást segítı program kidolgozásában a 
Családsegítı Szolgálattal együttmőködni, a program sikeres végrehajtása érdekében 
minden tıle elvárhatót megtenni. 

 
Beilleszkedést segítı program típusai 

12. § 
 

(1) Az aktív korú ellátásban részesülı személy köteles a Családsegítı Szolgálat által az aktív 
korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülık számára – szociális 
helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, szervezett programokba bekapcsolódni.  

(2) A Családsegítı Szolgálat által szervezett programok típusai az alábbiak lehetnek: 

a) munkavégzésre történı felkészítés, szinten-tartás (egyéni vagy csoportos foglalkoztatás 
keretében), 

b) tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai) 
c) képességfejlesztı és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások szervezése, 
d) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, elıadások  
e) alkalmi munkavállalást segítı programok.  

 
Együttmőködés megszegésének esetei 

13.§ 
 

(1) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha az aktív korúak ellátására 
jogosult személy: 
a) A számára kijelölt munkáltatónál az elıírt határidıben nem jelenik meg.  
b) Az elfogadott munkát a megkötött megállapodásban, illetve a munkaszerzıdésben 

rögzített idıpontban nem veszi fel, vagy a munkát nem az abban foglaltak szerint 
végzi, illetve a foglalkoztató szerv munkára vonatkozó utasításait nem tartja be. 

c) Az adataiban, körülményeiben vagy jövedelmi helyzetében bekövetkezett változást a 
pénzellátást folyósító szervnél, illetve az együttmőködésre kijelölt intézménynél nem 
jelenti be. 

d) A kijelölt idıpontban a Családsegítı Szolgálatnál nem jelenik meg és távollétének 
okát, hitelt érdemlı módon nem igazolja, a Családsegítı Szolgálattal nem mőködik 
együtt, különösen, ha a Családsegítı Szolgálat által szervezett beilleszkedést segítı 
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program megvalósulását akadályozza, vagy a beilleszkedést segítı programokon nem 
jelenik meg. 

e) Az ellátást folyósító önkormányzat jegyzıjével nem mőködik együtt, különösen, ha a 
felülvizsgálatra kijelölt idıpontokban nem jelenik meg. 

f) Rendszeres szociális segély felülvizsgálati eljárásban a felülvizsgálati adatlapot, vagy 
a felülvizsgálati eljárás során a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a kézhezvételtıl 
számított 15 napon belül nem küldi meg. 

(2) Annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális 
segély folyósításának idıtartama alatt az együttmőködésre kijelölt szervvel fennálló 
együttmőködési kötelezettségét neki felróhatóan, két éven belül ismételten megszegi, az 
aktív korúak ellátására való jogosultságát az Szt. 37/F. (1) bekezdés c) pontja alapján meg 
kell szőntetni.  

Lakásfenntartási támogatás 
14. § 

 
(1) Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg tulajdonosnak, bérlınek, albérlınek és 

haszonélvezınek, ha: 
a) Szank közigazgatási területén lévı lakásban, családi házban él és ott bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá nem lakás céljára szolgáló 
helyiségben él, és 

b)  a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. 
(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás 
havi összjövedelmének  30 %-át meghaladja. 

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás folyósítását a tudomásszerzés hónapjának utolsó 
napjával kell megszüntetni, ha a jogosultság alapjául szolgáló feltételek nem állnak fenn. 

(4) Ha kérelmezı azon lakcíme megváltozik, amelyre a helyi lakásfenntartási támogatás 
folyósításra került, akkor a változás hónapjának utolsó napjával kell a támogatásra való 
jogosultságot megszüntetni. 

(5) A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit bejelentés esetén soron 
kívül felül kell vizsgálni. 

15. § 
 

A lakásfenntartás elismert havi költsége a helyi lakásfenntartási támogatásnál is megegyezik a 
szociális törvényben meghatározott elismert havi lakásfenntartási költséggel. 
 

16. § 
 

(1) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától 
legfeljebb 12 hónapra állapítható meg. A támogatás összege 2.500,- Ft-nál kevesebb nem 
lehet. 

(2) Az ellátás az eljárási szabályokban foglaltak alapján a jogosult részére kerül 
megállapításra. 

(3) Indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján például 
- a jogosult kérelmére 
- a jogosult akadályoztatása miatt, vagy 
- az elızmények alapján a célszerinti felhasználás biztosítása érdekében a kérelmezı által 

megjelölt közüzemi szolgáltatást végzı személy, szervezet, pénzintézet folyószámlájára 
kerül átutalásra.  

(4) A természetben megállapított lakásfenntartási támogatás összege a kérelemben megjelölt 
közüzemi szolgáltató szervnek havonta, a tárgyhó 15. napjáig kerül folyósításra. A 
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tüzelıanyag megvásárlásához megállapított támogatás a kérelmezı részére kerül 
kifizetésre annak a lakásnak a fenntartására, amelyre kérelmezı a támogatást 
megigényelte. 

 
17. § 

 
A szolgáltató részére történı átutalással egy idıben Szank Község Polgármestere a 
támogatottak nevét, lakcímét, fogyasztási hely azonosítóját / ügyfél azonosító számát / és az 
átutalt támogatás összegét a közüzemi szolgáltatóval, hitelintézettel írásban közli.  
 

Átmeneti segély 
18. § 

 
(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztetı, rendkívüli élethelyzetbe került, vagy 

idıszakosan, illetıleg tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére átmeneti 
segély nyújthat, ha családjukban az egy fıre számított havi családi jövedelemhatár nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét, egyedül élı esetén annak 
150%-át. 

(2) Átmeneti segély nyújtható az alábbi célokra: 
- gyógyszervásárlás 
- élelmiszer-, ruhavásárlás 
- kórházi ápolás 
- meghalt személy eltemettetése 
- elemi kár, rendkívüli helyzet enyhítése. 

(3) Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan kell megállapítani, 
melynek maximum összege 3.000,-Ft lehet. 

(4) Évente maximum kettı alkalommal átmeneti segély adható azon személyek vagy családok 
gyógyszerkiadásának támogatására, akik esetenként az egy-egy betegség miatt jelentkezı 
magas gyógyszerköltséget nem tudják megfizetni, és egyébként közgyógyellátásra nem 
jogosultak, feltéve ha családjukban az egy fıre számított havi családi jövedelemhatár nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 180 %-át, egyedül élı esetén annak 
220%-át. 
A gyógyszersegély iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a havi 
gyógyszerszükségletrıl és a gyógyszerész által kiadott gyógyszerszámlát. 

(5) A (2) bekezdésbe foglalt temetési költségek esetén a segély maximum összege a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 70%-a lehet. 

(6) Különös méltánylást érdemlı esetben a kérelmezı évente legfeljebb egy alkalommal 
jövedelmére tekintet nélkül átmeneti segélyben részesíthetı.  

(7) Különös méltánylást érdemlı körülménynek tekinthetı az egy hónapot meghaladó kórházi 
ápolás, hosszabb táppénzes állomány, egyéb krízishelyzet.  

 
Személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása 

19. § 
 

(1) E támogatásra jogosult, aki önhibáján kívül, váratlanul került személyi vagy vagyoni 
katasztrófa helyzetbe. 

(2) Elemi kár, természeti csapás, egyéb krízishelyzet esetén legfeljebb 40.000,-Ft támogatás 
biztosítható, továbbá maximum 100.000,-Ft kamatmentes visszatérítendı támogatás 
adható két évig terjedı visszafizetési határidı meghatározásával. 
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Közgyógyellátás 
20. § 

 
(1) Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg – a szociális törvényben biztosított 

jogosultságon túl – annak a kérelmezınek, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élı esetén 
200 %-át és havi rendszeres gyógyító ellátásának költségének mértéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos ill. intézmény orvos igazolását a havi gyógyító 
ellátási szükségletekrıl, valamint a család jövedelmérıl szóló igazolásokat. 

 
Szociálpolitikai Kerekasztal 

21. § 
 

(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt az 
alábbi személyek részvételével hozza létre: 
- Szank Községi Önkormányzat Polgármestere  
- Szank Községi Önkormányzat alpolgármestere  
- Szank Községi Önkormányzat jegyzıje 
- Kistérségi Szociális Intézmény vezetıje 
- Szanki Nyugdíjas Egyesület által delegált személy 
- Szanki Római Katolikus Plébániahivatal által delegált személy 
- Szanki Református Egyházközség által delegált személy 
- Szanki Baptista Gyülekezet által delegált személy 
- Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat által delegált személy 

(2) A Kerekasztal mőködtetéséért felelıs a jegyzı. 
 

Záró rendelkezések 
22 §. 

 
Ez a rendelet 2010. november 3-án lép hatályba egyidejőleg a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 10/2000.(IV.26.)ÖR.sz. önkormányzati rendelet valamint az ezt 
módosító 7/2002(IV.30), 14/2002.(XI.04.), 10/2003.(VIII.12.), 3/2004.(II.12.), 
11/2004.(VI.28.), 14/2005.(X.27.), 8/2006.(IV.30.), 14/2007(VII.02.), 10/2008.(III.25.), 
25/2008.(XII.30.), 8/2009.(II.27.), 11/2009.(IV.07.) számú önkormányzati rendelet hatályát 
veszti. 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre a gyermekek védelmérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A gyermekek védelmérıl szintén új rendelet alkotását javasolta, mert a korábbi rendelet már 
nagyon sokszor volt módosítva és így áttekinthetıbb. A rendeletben az a változás, hogy a 
születési támogatás polgármesteri hatáskörbe került, eddig a Szociális Bizottság hatáskörébe 
tartozott. Más módosítás nincs a rendeletben. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és a rendelet-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
19/2010.(…..) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelmérıl 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) és (2) bekezdései, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 18. §. (1) bekezdés b) 
pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelmérıl a 
következı rendeletet alkotja. 

A rendelet célja 
1. § 

 
A rendelet célja, hogy Szank községben élı gyermekek családban történı nevelkedésének 
elısegítése, veszélyeztetettségének megelızése és megszüntetése érdekében meghatározza a 
helyi önkormányzat által biztosított, a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának 
feltételeit, mértékét és igénybevételének rendjét. 
 

A rendelet hatálya 
2. § 

 
A rendelet személyi hatályát a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény határozza meg. 
 

3. § 
Eljárási rendelkezések 

 
(1) A gyermekek védelmét a képviselı-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

keretében, pénzbeli és természetbeni juttatásként biztosítja.  
 
(2) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátás megállapítása iránti kérelmet 

az ellátást kérı a Polgármesteri Hivatalban írásban nyújthatja be, de szóban is 
elıterjesztheti, amelyet jegyzıkönyvbe kell foglalni.  

 
(3) E rendeletben szabályozott ellátás megállapítását a képviselı-testület a polgármesterre 

ruházza át.  

(4) A jogerıs határozattal megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a jogerıre 
emelkedést követı 5 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal lakossági folyószámlával 
rendelkezı jogosult számlájára történı átutalással, lakossági folyószámlával nem 
rendelkezı jogosultnak pedig a házipénztárból készpénzzel fizeti ki. 

 
4. § 

Pénzbeli és természetbeni ellátás 
 
(1) A gyermekek védelmét biztosító rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni 

ellátás formájában is nyújtható, amennyiben a támogatás célszerinti felhasználása 
kétséges. 



 27 

(2) A természetben nyújtott támogatás különösen az óvodás és általános iskolás gyermekek 
napköziotthoni, diákotthoni és menza térítési díj kifizetésének átvállalására adható, 
indokolt esetben a gyermek ellátását biztosító intézmény számlájára is átutalható. 

 
5. § 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

(1) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan 
létfenntartási gonddal küzdı gyermeket gondozó család részére rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás nyújtható.  

 
(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban lehet részesíteni azt a gyermeket, akinek 

eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı 
többletkiadások, - különösen a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya 
gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a 
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba 
való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre 
szorulnak. 

 
(3) A segély összegét úgy kell megállapítani, hogy az hathatós segítséget nyújtson. Minimum 

összege gyermekenként a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20 %-a, maximuma az 
öregségi nyugdíjminimum 40 %-a lehet. 

 
(4) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 6 alkalommal részesíthetı maximum 

az öregségi nyugdíjminimum havi összegének 40 %-ának megfelelı rendkívüli 
támogatásban. 

6. § 

Születési támogatás 
 

(1) A születési támogatás megállapításának célja, hogy a családnak a gyermek születésével 
járó kiadásaihoz anyagi támogatást nyújtson. 
 

(2) Születési támogatást állapít meg a polgármester a községben állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkezı gyermek családjának, ahol a gyermeket gondozó család 
életvitelszerően a községben él. 

 
(3) A születési támogatás összege gyermekenként 10.000,-Ft. 
 
(4) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követı 30 napon belül lehet 

elıterjeszteni. 
 
(5) A születési támogatás összegét a polgármester személyesen adja át a kérelmezınek. 
 

7. § 
Záró rendelkezések 

 
(1)  E rendelet 2010. november 3-án lép hatályba. 
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejőleg hatályát veszti a gyermekek védelmérıl szóló 

10/2006.(IV.30.) rendelet és az azt módosító 12/2007.(V.02.) és 8/2008.(III.25.) 
rendeletek. 

 
 



 28 

Patkós Zsolt polgármester 
A korábbi gyakorlat szerint a Szociális Bizottság elnöke és a polgármester negyedévente vitte 
ezt a támogatást az újszülötteknek. A képviselı-testületbıl ki tudná elkísérni, ebben a 
segítségére lenne. 
Rácz Izabella képviselı 
Alpolgármester asszony, alpolgármester úr és bárki a képviselı-testületbıl szívesen elkísérné 
az újszülöttekhez. 
Patkós Zsolt polgármester 
Elfogadta a javaslatot, minden negyedévben lehet más. 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés ……/2010.(…) önkormányzati rendeletre a Bursa Hungarica Felsıoktatási  
    Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól szóló 26/2008.(XII.30.)  
    rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A rendeletben egy módosítás van, eddig a Szociális Bizottság hatásköre volt a pályázatok 
elbírálása, most a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe javasoljuk áttenni. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
rendelet-tervezet a képviselı-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
20/2010.(…...) önkormányzati rendelete 

a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
elbírálásának szabályairól szóló  

26/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mindenkori tárgyévi 
költségvetési rendeletben a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerre elkülönített pénzösszeg jogszerő felhasználása érdekében az ösztöndíjra 
pályázók támogatásának elbírálásáról szóló 26/2008. (XII.30.) önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.  

(1) A benyújtott pályázatokról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-
testületének Pénzügyi Bizottsága dönt.  

 
2. § 
 

E rendelet 2010. november 3-án lép hatályba. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A napirend módosítását javasolta, a bizottsági tagok eskütételére akkor kerül sor, ha 
megérkeznek, 16 órára hívtuk a bizottsági tagokat, addig javasolja a többi napirendi pont 
tárgyalását. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirend módosítását. 
 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés ÁMK Pedagógiai Programjának módosításáról 
    Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Szóban nem kívánt kiegészítést tenni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A nevelıtestület megtárgyalta és döntött a pedagógiai program módosításáról, az 
önkormányzatnak jóváhagyási lehetısége van. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
92/2010.(XI.03.) ÖH. 
ÁMK Pedagógiai Programjának módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdésének f) pontja alapján a Gy. Szabó Béla Általános Iskola 
Pedagógiai Programjának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- törlésre kerül a tantárgy tömbösítés, 
- 1. évfolyamon félévkor és tanév végén, valamint 2. évfolyamon félévkor szöveges 

értékelés kerül alkalmazásra, a 2. évfolyamtól tanév végétıl érdemjeggyel értékelik a 
tanulók munkáját. 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 
NAPIREND 
7. Elıterjesztés beutalási rend módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Fekvıbeteg beutalási rend módosításáról szól az elıterjesztés, amelyben összefoglalta a 
problémákat, amelyek a kiskunfélegyházi kórház aktív ágyainak megszőnése után 
keletkeztek. A beutalási rendben a Kecskeméti Megyei Kórház lett az illetékes. Jelezte Dr. 
Nárai Tibor háziorvos ezt a problémát. Egyeztetett Dr. Folberth György háziorvossal, és az 
ÁNTSZ regionális tisztifıorvosával, Mucsi Gyula úrral is. A regionális ÁNTSZ hozhat 
szabályokat a fekvıbeteg beutalási rendben. Amennyiben a képviselı-testület elfogadja a 
határozat-tervezetet, akkor kezdeményezzük, hogy a 13 fekvıbeteg ellátás vonatkozásában 
Kiskunhalashoz tartozzunk. Kiskunhalason vannak ilyen ellátások, befogadnak bennünket. 
Szakmailag nem merült fel ez ellen aggály. Kiskunhalas biztosítja számunkra a lehetıséget. 
Ezt kezdeményeznünk kell. 
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Besesek Béla alpolgármester 
Alátámasztja ennek a határozat-tervezetnek a fontosságát, sürgısségét. Ma beszélt Folberth 
doktor úrral, aki azt mondta, hogy borzasztó helyzet van, sok idı eltelik, mire a beteg 
kórházba jut, mert Kecskemét sokkal messzebb van, mint Kiskunhalas. 
Patkós Zsolt polgármester 
A beutalási rend megváltozásáról csak tájékoztatót kaptunk, határozatot nem is hoztak az 
ügyben. Így alakult, ezt mielıbb meg kell változtatni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
93/2010.(XI.03.) ÖH. 
Fekvıbeteg beutalási rend módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a belgyógyászat, traumatológia, fül- orr- 
gégegyógyászat, szemészet, neurológia, urológia, reumatológia, aneszteziológiai és intenzív 
betegek, pszichiátria, gasztroenterológia, kardiológia, SBO fekvıbeteg ellátások szolgáltató 
váltását kezdeményezi a regionális ÁNTSZ-nél.  
 
Megbízza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására. 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
8. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére központi  
    költségvetésbıl jogtalanul igénybevett támogatás visszafizetésére pótelıirányzat 
    biztosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásnál a Magyar Államkincstár normatíva 
ellenırzést tartott. Ennek kapcsán a szakma azt mondta, hogy nincs probléma, de pénzügyileg 
aggály merült fel a tekintetében, hogy a Kistérségi Társulás 2008. augusztus 1-jén igényelte 
az augusztusra esı kistérségi szociális normatívákat. Az adott hónapra, amikor jogerıs 
mőködési engedélye van, nem igényelhet, csak a következı hónap elsejétıl. Az mondta, az 
Államkincstár, hogy ez nem volt jogos. Az elsıfokú határozatot 2010. márciusában küldték 
meg, fellebbeztünk és 2010. szeptemberében megszületett a másodfokú határozat, amely 
helyben hagyta az elsıfokú határozatot. Csak törvénysértésre hivatkozással lehetett volna 
megtámadni, de ennek nem volt alapja. A Kistérségi Társulás magára vállalta és befizette az 
1,5 millió forintos büntetı kamatot. A 3.052 e Ft-ot Szank Községi Önkormányzatnak kell 
kifizetni. Az összeg átutalása a társulás részérıl már megtörtént, mert a jogerıs határozat után 
be kellett fizetni. Szank Községi Önkormányzat még nem fizette meg az összeget a Kistérségi 
Társulásnak, az erre vonatkozó elıterjesztés van a képviselı-testület elıtt. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, nehéz szívvel, de egyhangúlag elfogadásra 
javasolta a képviselı-testületnek a határozat-tervezetet azzal a módosítással, hogy az átutalás 
november 15. helyett december 15-ig történjen meg. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Kértünk tájékoztatást és korábban errıl a képviselı-testületet is tájékoztattuk, hogy 2008-ban 
kit és milyen késedelem terhel az ügyben. A Ket. által biztosított törvényi határidık betartásra 
kerültek. Egy napon múlott a dolog, ha július 31-én jogerıre emelkedik a mőködési engedély, 
akkor nincs probléma. Az itt maradó szolgálatokra idıben megkaptuk a jogerıs mőködési 
engedélyeket.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
94/2010.(XI.03.) ÖH. 
Központi költségvetésbıl jogtalanul igénybevett  
támogatás visszafizetésére pótelıirányzat biztosítása 
 

HATÁROZAT 
 

1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a Szank község 
közigazgatási területén 2008. augusztus hónapban mőködı szociális szolgáltatások 
603-14/2008. számú mőködési engedélyének 2008. augusztus 1-jei jogerıre 
emelkedése miatti, 3.052.810,-Ft állami támogatás visszafizetést megtéríti a 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére. 

 
2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2010. évi 

költségvetésrıl szóló 5/2010.(II.23.) sz. rendeletben kerüljön 3.052.810,-Ft 
költségvetési elıirányzat biztosításra a támogatási értékő mőködési pénzeszköz 
átadások elıirányzaton belül a mőködési célú hitelkeret terhére. 

 
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

3.052.810,-Ft pénzösszeg kerüljön átadásra 2010. december 15-ig a Kiskunmajsai 
Többcélú Kistérségi Társulás részére, jogtalanul igénybevett állami támogatás 
visszafizetés céljára. 

 
Határidı: 2010. december 15. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
Kovács Zsuzsanna és Rékasiné Dr. Oláh Gizella megérkeztek az ülésre. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Megérkeztek a bizottsági tagok, ezért javasolta, hogy most kerüljön sor az eskütételre. 
A képviselı-testület egyetértett a napirend módosításával. 
 
 
NAPIREND 
9. Bizottsági tagok eskütétele 
    Esküvevı: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
Tisztelettel köszöntötte a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság megválasztott 
kültagjait. A Pénzügyi Bizottság megválasztott kültagja most nem tud itt lenni, majd a 
következı ülésen teszi le az esküt. Kérte a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság 
kültagjait, hogy az esküt tegyék le. 
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Patkós Zsolt polgármester elımondása után Kovács Zsuzsanna és Rékasiné Dr. Oláh Gizella 
az alábbi szövegő esküt tette le: 
 
„Én …………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek, az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott 
titkot megırzöm, bizottsági tisztségembıl eredı feladataimat Szank fejlıdésének 
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten 
engem úgy segéljen!” 
 
Ezután a polgármester és a képviselık gratuláltak és jó munkát kívántak a bizottsági 
tagoknak. 
 
 
NAPIREND 
10. Elıterjesztés a Közösségi Ház Gy. Szabó Béla képtár fejlesztése, helytörténeti kiállítással  
      való bıvítése címő pályázat kifizetési kérelmérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
2009-ben nyertes pályázatunk volt, amelyet október 19-én 6.408 e Ft-tal a Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal támogatott. Ezt a pályázatot megvalósítottuk, 2010. január 31-én 
megtörtént a pénzügyi elszámolás, elküldtük a záró dokumentumokat, áprilisban kaptunk 
hiánypótlási felhívást, májusban helyszíni ellenırzést tartottak. Egy vitatott tétel volt, mi a 
pályázatba 12 db kapcsolót írtunk bele, ehelyett 4x3 kapcsoló került beépítésre és nem önálló 
kapcsolóként. Ezen kívül más kifogást nem találtak. 2010. októberében kaptunk újabb 
határozatot, amelyben az eredeti határozatot az MVH hatályon kívül helyezte és új határozatot 
hozott, amely szerint 1,2 millió forinttal csökkentette a támogatás összegét. Az MVH szerint a 
rendelet nem adott lehetıséget arra, hogy üveges vitrinek kerüljenek beszerzésre a pályázat 
keretében. Ügyvédhez fordultunk, aki megállapította, hogy a Ket. szerint lehetısége van az 
MVH-nak egy éven belül a határozatát visszavonni és új határozatot hozni, anyagi jogi 
jogsértést nem tartalmaz a határozat. Tényleg nem lehetett volna a vitrineket megvásárolni az 
MVH rendeletre hivatkozva a pályázat kapcsán, azonban egy éve történt az eredeti határozat 
kiküldése, több lépcsıben megtörtént a pályázatunk vizsgálata, a tartalmi és formai ellenırzés 
során mindent rendben találtak. Biztatási kár címén lehetne esetleg polgári peres eljárást 
indítani. Tudomásul kell vennünk a határozatot. A határozat-tervezet az elıterjesztéshez 
képest módosulást tartalmaz. Arról szól, hogy 1.270 e Ft-tal csökkentjük a támogatásértékő 
felhalmozási bevételeket és ennyivel megnöveljük a mőködési célú hitelkeretet. Erre a 
bevételre számítottunk, amikor a költségvetésbe beterveztük.  
Besesek Béla alpolgármester 
A csökkentett összeget  megkaptuk-e? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az MVH határozatban 15 napos fellebbezési határidıt biztosítottak, határidın belül nem 
fellebbeztük, mert az ügyvéd szerint az MVH határozata jogsértést nem tartalmaz, és 
jelentısen lassította volna a kifizetést. A pénzt nem kaptuk meg. 
Tóth Mátyás képviselı 
Az elıterjesztésben és a határozat-tervezetben eltérı összegek szerepelnek. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az eltérés oka, hogy a vitrines szekrények ára ÁFÁ-val növelt, a pályázatnál az ÁFA az 
önkormányzatot terheli, a támogatási szerzıdésben a nettó összeg került csökkentésre. 
Tóth Mátyás képviselı 
Véleménye szerint nem érdemes polgári peres eljárás indításán gondolkodni, nincs esély a 
nyerésre. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Ezt javasolta az ügyvéd is. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Ha a jövıben lehetıség nyílik egy másik pályázatra, akkor hátrányban lennénk, ha most 
perelnénk, szerinte sem érdemes. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megnézzük a jogi lehetıséget. A képviselı-testület dönt a jogi lehetıség ismeretében, hogy 
perel-e vagy nem. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
95/2010.(XI.03.) ÖH. 
Közösségi Ház Gy. Szabó Béla képtár fejlesztése, helytörténeti  
kiállítással való bıvítése címő pályázat MVH támogatás csökkentésérıl 
 

HATÁROZAT 
 

1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 2010. évi 
költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) számú önkormányzati rendeletben a 
támogatásértékő felhalmozási bevételek elıirányzata csökkentésre kerüljön 
1.270.000,-Ft-tal. 

 
2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2010. évi 

költségvetésrıl szóló 5/2010.(II.23.) számú önkormányzati rendeletben a mőködési 
célú hitelkeret bevételi elıirányzat a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 
1.270.000,-Ft-tal emelésre kerüljön. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
11. Elıterjesztés bizottsági tag tiszteletdíjának átutalásáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Somogyi Gizella Hajnalka az elmúlt idıszakban a Pénzügyi Bizottságnak tagja volt. A 2009. 
évhez hasonlóan 2010. évben sem kívánta felvenni a tiszteletdíjat. Kérte, hogy a képviselı-
testület tegye lehetıvé, hogy a Baptista Gyülekezet számlájára kerüljön átutalásra a 
tiszteletdíj. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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96/2010.(XI.03.) ÖH.  
Bizottsági tag tiszteletdíjának átutalásáról 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Somogyi 

Gizella Hajnalka Szank, Halasi u. 8. szám alatti lakos, Pénzügyi Bizottsági tag a 2010. 
évre járó munkájáért tiszteletdíjat nem vesz fel. 

 
2. Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy 144.530,- Ft a szanki Baptista Gyülekezet 

Fókusz Takarékszövetkezet Szanki Kirendeltségénél vezetett 51700021-11059297 
számlájára támogatásként kerüljön átutalásra.  

 
3. Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bizottsági tag és az 

önkormányzat között létrejött megállapodást aláírja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
12. Elıterjesztés óvodai csoport maximális létszámának emelésérıl 
      Elıadó: Varga Ferencné óvodavezetı 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Felkérte alpolgármester asszonyt, az óvoda vezetıjét, hogy egészítse ki kérelmét. 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
2010. január 1-jétıl megváltozott a csoportlétszámok növelésének a lehetısége. A 
csoportlétszám minimum 20 fı, maximum 25 fı lehet. A létszámokat úgy kell számolni, hogy 
bele kell számolni a saját nevelési igényő gyerekeknek a többletlétszámát is. Emiatt a 
csoportlétszám meghaladja a nagycsoportban a maximális létszámot, ezért a fenntartónak egy 
évben kétszer lehetısége van a létszám növelésére. Ennek pénzügyi vonzata nincs, viszont a 
jogszabályoknak megfelelıen kell mőködnie az intézménynek. 
A nagycsoportban jelenleg 23 kisgyerek van, ebbıl egy sajátos nevelési igényő, akit 3-nak 
kell számolni, így 25 fı lett a létszám. Október 20-án még egy kisgyerekre vonatkozóan 
érkezett szakértıi vélemény, így 26 fı lett a csoport létszáma, amely meghaladja a maximális 
létszámot. Tanévindításkor a fenntartó adhat létszám emelésre  engedélyt, évközben  20 %-kal 
emelhet,  így a 25 fıs csoportlétszám 30 fıs lehet, erre van most szükség.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Megtehetjük-e, hogy október 20-tól emeljük meg a csoportlétszámot? 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel, hogy 2010. október 
20-tól 20 %-kal megnöveli a képviselı-testület a Méhecske óvodai csoportban a maximális 
csoport létszámot, azaz 30 fıben határozza meg. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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97/2010.(XI.03.) ÖH. 
Óvodai csoport maximális létszámának emelésérıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) c) pontja alapján az Egységes óvoda-bölcsıdében a Méhecske nevő óvodai 
nagycsoportban engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. Az 1993. évi LXXIX. 
törvény 3. számú mellékletének II./7. pontja alapján engedélyezi, hogy az intézmény a 
Méhecske csoportra megállapított maximális létszámot 2010. október 20. napjától húsz 
százalékkal átlépje, a csoport létszámát 30 fıben határozza meg. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Varga Ferencné óvodavezetı 
 
NAPIREND 
13. Tájékoztató a hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálatáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Tavaly elkezdıdött a szeméttelep rekultivációja. A megvalósítás folyamán problémák adódtak 
a területtel. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. végezte a rekultivációs 
munkálatokat. A Kft. értesítette az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
Felügyelıséget, hogy olajos szennyezıdést talált a rekultiváció során. A Felügyelıség kint 
járt, jegyzıkönyvet készített, mintavételezés történt, amelynek a bevizsgálási költségét ránk 
hárították és részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezték önkormányzatunkat. A 
hulladék talaj- és talajvízszennyezés behatárolása kapcsán el kell készíteni a hulladéktest 
lehatárolását, és környezetvédelmi kockázatokról környezetvédelmi szakértınek kell 
nyilatkoznia. Azért mi vagyunk kötelezve, mert a szeméttelep önkormányzati tulajdon. Ha a 
szennyezıdés lerakója beazonosítható lenne, akkor ı lenne a kötelezés alanya. 
Kértünk árajánlatot, amelyet a hét folyamán fog elküldeni a környezetvédelmi szakmérnök 
arra vonatkozóan, hogy ez a részleges környezetvédelmi felülvizsgálat milyen költségekkel 
jár. Azt mondták, hogy február végére tud elkészülni az anyag, amelybıl ki kell derülnie 
annak is, hogy egyértelmően behatárolható legyen a tevékenység végzıje, ahonnan a 
szennyezés származik, mert nem az önkormányzat rakta oda le. Ezért tárgyalni fogunk 
továbbra is a MOL-lal. Ha nem sikerül, akkor peres úton érvényesíthetjük a felmerülı 
igényeinket a szennyezıvel szemben.  
Ez jelen pillanatban tájékoztatás, akkor lesz elıterjesztés, amikor tudjuk majd azt, hogy 
milyen összegekrıl lesz szó. 
Varga Ferencné alpolgármester 
A település kevésbé tehet arról, hogy ott milyen szennyezıdés történt. Annyi az 
önkormányzat része ebben, hogy a szeméttelep az önkormányzat tulajdonát képezi. A 80-as 
évek közepétıl került a környezetvédelem elıtérbe, ezt követıen kaphatta meg az 
önkormányzat a területet az államtól. A szennyezıdés problémáit viseli most a település. Jó 
lenne, ha az önkormányzatnak ez nem kerülne pénzébe, mert nem az önkormányzat tehet 
errıl. Viszont veszélyes ez a folyamat, mert ha a költséget nekünk kell viselni, akkor a 
költségvetésünk komoly bajba kerülhet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Elıször tárgyalásokat folytatunk. A MOL nem ismeri el a felelısségét, nekünk bizonyítani 
kellene a felelısség alapját. 1990. február 7-én, amikor a Magyar Állam és a MOL jogelıdje 
átadta az önkormányzat kezelésébe, tulajdonába a 0117/39 hrsz-on szereplı szeméttelep 
megnevezéső állami területet, abban a hitben vette át (a jegyzıkönyvek is errıl szólnak), hogy 
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teljesen rekultivált, szennyezıdésmentes területet kapott tulajdonba az önkormányzat. Ezzel 
szemben a jelenlegi helyzet szerint nem fedte a valóságot a korábbi jegyzıkönyv. 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella VGB tag 
A MOL-lal közösen választhatna az önkormányzat igazságügyi szakértıt, akinek a 
szakvéleménye kötelezı lenne mind a két fél számára. 
Patkós Zsolt polgármester 
A MOL hárítja a felelısséget, annyit tett az ügyben, ügyfélként bejelentkezett a 
Felügyelıségre, betekintési joga van az iratokba. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nem ellene folyik az eljárás. 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella VGB tag 
Amikor átadásra került a terület, fontos, hogy milyen nyilatkozatok vannak a 
dokumentumokban. 
Rácz Izabella képviselı 
Kimutatható az olajos szennyezıdésbıl, hogy kb. mikor történt? 
Besesek Béla alpolgármester 
Az nem. Ha a jogi oldalt nézzük, akkor tanúk sorát lehet felsorakoztatni, akik emlékeznek rá, 
hogy a MOL odahordta az olajos iszapot, meg egyebeket. Saját maga is tudja igazolni és még 
sokan, kár tagadni. Nem a bíróság a cél, hanem a megegyezés. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szennyezés összetételébıl lehet következtetni arra, hogy milyen tevékenységbıl eredhet az 
ott lévı szennyezıdés. 
Besesek Béla alpolgármester 
Az összetétele arra utal, hogy honnan származik. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jelen pillanatban mi a folyamatban lévı közigazgatási eljárásban teljesítjük a kötelezést, 
vagyis elkészíttetjük a környezetvédelmi felülvizsgálatot. Az más kérdés, hogy az ügyvédek, 
a jogi képviselı majd mit mond. Ebben a felülvizsgálatban kell szerepelni olyan jogi 
tényeknek, amelyek megalapozzák és kimutatják, hogy a szennyezés a kıolajtermelésnek, 
fúrásnak a melléktermékei. Ez még nincs bebizonyítva. 
Nyerges Zoltán képviselı 
A 90-es évek elején, amikor önkormányzati tulajdonba került a terület, a nyilatkozat szakmai 
rekultivációs folyamattal alá van támasztva? 
Patkós Zsolt polgármester 
A KFV, a FILANTROP, a KEFAG és az önkormányzat, akik érintettek voltak a területben, 
egy jegyzıkönyvben nyilatkoztak arról, hogy megtörtént a rekultiváció. 
A KFV-nek engedélye volt arra, hogy odahordják ezt az anyagot, amikor még nem számított 
veszélyes anyagnak. 
Ez most tájékoztatás volt, konkrétan felmerülı összegek esetén elıterjesztést hozunk a 
képviselı-testület elé. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND 
14. Tájékoztató a Szank és Bodoglár között lévı MOL tulajdonú útról (szóbeli) 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Szank és Bodoglár, illetve Szank és Kiskunhalas között a MOL tulajdonában lévı utakra 
szeptember 29-én kirakatta a behajtani tilos, kivéve célforgalom táblákat. A súlykorlátozó 
táblák már régóta kint voltak. Szeptember 30-án a Szank-Bodoglár összekötı útról a táblát 
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hosszas telefonálás után levették. A múlt hétig kint volt a tiltó tábla a Kiskunhalas felé vezetı 
úton, azonban azt is levették. A MOL-lal október 12-én személyes tárgyalásokat folytatott az 
útról és még több más dologról is. A MOL önkormányzati tulajdonba adná az utat. Az úttal 
fenntartási költség jár, senki nem akar önként ilyen nagy terhet vállalni. Településünknek 
viszont létérdeke, hogy ne csak egy oldalról (Kiskunmajsa felıl az 5404. jelő állami úton) 
lehessen bennünket megközelíteni.  
Egyeztetést kezdett Kiskunmajsa várossal, mert az út fele az ı területükbe esik, nem 
zárkóztak el az út átvételétıl. Ha lenne még útfelújításra pályázat, úgy lenne érdemes az utat 
átvenni, hogy kapna egy záró réteget, amely hosszú idıre problémamentessé tenné az út 
állagát.  
Jövı héten ismét tárgyalásra kerül sor a MOL-lal, Kiskunmajsa és Kiskunhalas képviselıjével 
közösen. A MOL legnagyobb problémája az volt, hogy kirakták a 20 tonnás tengelyterhelést 
korlátozó táblát, de senki nem ellenırizte ennek a betartását. Készítettünk egy 
együttmőködési megállapodást, amely az önkormányzatok, a MOL és a Kiskunhalasi 
Rendırkapitányság között jönne létre, és folyamatos ellenırzést és a súlykorlátozás betartását 
biztosítaná. 
A szankiak érdekében nem szeretnénk, ha a korlátozások megmaradnának, de a MOL érdekeit 
is figyelembe véve, folyamatos ellenırzésre van szükség az út állagának megóvása érdekében. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND 
15. Tájékoztató a közcélú foglalkoztatásról (szóbeli) 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
Rendelkezésre állási támogatást november 1-jétıl nem fizetünk, csak annak, aki orvosilag 
bizonyítottan képtelen munkát vállalni. Ilyen nem nagyon van a településünkön. Ez azt 
jelenti, hogy mindenkitıl munkavégzést kérünk, aki rendelkezésre állási támogatásban 
részesült és a település finanszírozta. A létszám nagy, 82 fırıl van szó, ennyi nem is volt még 
soha. Nagyon sok feladat van. Az utak szélén szeretnénk a tél közeledtével a vízlefolyást 
biztosítani. A külterületi dőlıutakat is szeretnénk járhatóvá tenni a benıtt ágak lenyesésével.  
A kormányzati szándék az, hogy 2011. január 1-jétıl másfajta rendszerben szeretné a 
közfoglalkoztatást biztosítani. Nem rendelkezésre állási támogatásban, hanem bérpótló 
juttatásban gondolkodnak. A foglalkoztatás szabályai hamarosan kidolgozásra kerülnek. A 
tervek szerint ebben nem csak azok vehetnének részt, akik tartósan (1 évet meghaladóan) 
munkanélküliek és szociális alapon rászorultak, hanem mindenki, aki a munka világából 
kikerült, azok is, akik frissen veszítették el az állásukat, és lehetıség van az alkalmazásukra. 
Állami elvárás, hogy a munkát képzettségtıl függetlenül el kell vállalni. Ez új elem a 
rendszerben, eddig csak a képzettségnek megfelelı munkát kellett elvállalni. 2011-ben 
legalább 30 nap munkaviszonnyal kell rendelkezni és rendezett lakókörnyezettel. Úgy 
gondolják, hogy ez a juttatás nem segély. Négy típus bevezetését tervezik: országos 
közmunkát, önkormányzati teljes munkaidıs foglalkoztatást, önkormányzati részmunkaidıs 
foglalkoztatást és vállalkozók közmunka támogatását. Más-más támogatási intenzitással fog 
megvalósulni, amely attól is függ, hogy a térségben milyen nagy a munkanélküliség aránya. 
Új az is, hogy a dologi költségekre, eszközbeszerzésre is valószínőleg biztosítani fognak 
támogatást. 
Aki eddig közfoglalkoztatott volt, december 31-ig legkésıbb meg kell, hogy szüntessük a 
munkaviszonyát, és majd januárban - attól függıen, hogyan lesz az új rendszer felállítva - 
lehet újra alkalmazni. Azt nem tudjuk megtenni, hogy az önkormányzat saját forrásból 
finanszírozza a régebbi szerzıdéssel rendelkezı munkavállalókat.  
 



 38 

Besesek Béla alpolgármester 
Itt most 70-80 ember foglalkoztatásáról van szó. Arról van elképzelés, hogy milyen 
munkairányítással, hány fıvel, kivel végezhetı a munka? Mert ha nem megfelelı az irányítás, 
hiába van sok ember, fele annyit sem ér a munka. 
Patkós Zsolt polgármester 
A felelısség egyszemélyi, amelyet átruházott, Zelei Béla a munka irányítója. Minden ember 
egy csoportban dolgozik, egy csoportvezetı felelısségével. A csoportvezetıknek vannak 
kiadva a szerszámok, a feladatok, a csoportvezetık írják egy haladási naplóba, hogy milyen 
munkával és mennyit haladtak azon a napon. Minden csoportba 4-6 ember tartozik, és 
feladatokra vannak kiosztva. Az ellenırzést biztosítani kell. Reggelente van névsorolvasás. 
Ma délelıtt pedig Zelei Béla és a szociális ügyintézı körbe mentek a munkaterületen, 
megnézték, hogy mindenki a munkahelyén van-e, folyik-e a munkavégzés. Akik nem voltak 
ott, azokat felszólítottuk, hogy igazolják hol voltak, vagy pedig ennek hiányában vegyék át 
megszüntetı iratukat. Többen vannak olyanok, akik nem vállalták a munkát, mert egyéb más 
kereseti lehetıségük van, vagy úgy gondolják, hogy képtelenek ellátni, ebben az esetben a 
rendelkezésre állási támogatás megszüntetésre került. 
Tóth Mátyás képviselı 
Mennyi ideig kell ıket foglalkoztatni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Évi 90 munkanap lenne kötelezı. 
Tóth Mátyás képviselı 
Utána megint kap valamilyen támogatást? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem. Ha a 200 nap munkaviszony megvan, abban az esetben jogosult álláskeresıi 
támogatásra, amelyet a Munkaügyi Központ finanszíroz 3 hónapig, és utána lehet 
bejelentkeznie rendelkezésre állási támogatásra. 
Rácz Izabella képviselı 
Abban az esetben, ha nem hajlandó felvenni a munkát, vagy pedig nem teljesíti a rá bízott 
feladatot, akkor elvonásra kerül a rendelkezésre állási támogatás? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, és egy évig nem is kerülhet vissza a jogosultak közé. Mindenkinek a figyelmét felhívtuk 
erre az alkalmazás kezdetekor. 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella VGB tag 
Új dolog lesz a rendezett lakókörnyezet, mint a juttatás feltétele, ennek az ellenırzése nem 
lesz egyszerő. 
Patkós Zsolt polgármester 
Valószínőleg önkormányzati feladat lesz. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Jelenleg mennyibe kerül egy fı foglalkoztatása? 
Patkós Zsolt polgármester 
Hat órás foglalkoztatás esetén havonta 3.100,-Ft körüli összeget kell biztosítani az 
önkormányzatnak egy ember közfoglalkoztatásához, így több mint 50 ezer forintos havi 
jövedelemhez jut a foglalkoztatott. Ha valaki csak segélyezett, akkor több mint 5.600,-Ft-ba 
kerül az önkormányzatnak havonta, 28.500,-Ft-ot kap, amelynek 20 %-át kell az 
önkormányzatnak biztosítani.  
Fontos, hogy az embereket, fokozatosan, folyamatosan próbáljuk hozzászoktatni a 
munkavégzéshez. Nem szabad, hogy felnıjenek generációk úgy, hogy ilyenfajta mintát látnak 
a családban, hogy a nem dolgozás is lehetıség a pénzszerzésre. Arra kell törekedni, hogy ezen 
a gondolkozáson, gyakorlaton változtassunk. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az óvodába is jönnek segíteni a falevél eltakarításában, az óvoda felújítása kapcsán, a munkát 
mindig elvégzik, most is segítségre lesz szükség a szigetelési munkák miatt. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Az a fontos, hogy mindenki saját maga is értékelni tudja az önmaga által elvégzett munkát. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND 
16. Egyéb kérdések  
 
A) Elıterjesztés Szank Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmérıl 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Kérelem a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Szank Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéréssel fordult felénk, a múlt 
szombaton megtörtént Roma Közösségi Nap feltételeinek a térítésmentes biztosítását 
szeretnék megkérni (tornacsarnok, szükséges eszközök, közüzemi díjak átvállalása). 
Az óvodát, az iskolát, a nyugdíjasokat, a vadászokat is biztosítottuk arról, hogy 
kedvezményesen vagy térítésmentesen veheti igénybe a termet. 
A Kisebbségi Önkormányzat által szervezett rendezvényre nem kértünk térítést, ehhez kérte a 
képviselı-testület engedélyét. 
Megkérdezte Sztojka Katalin CKÖ elnök asszonytól, hogy sikerült a rendezvény. 
Sztojka Katalin CKÖ elnök 
A Roma Közösségi Napon a kultúráról, a cigány nyelvrıl beszélgettek. Mucsi László és 
Csertı István ott voltak. Az ebéd jól sikerült. Sajnos csak 80-an voltak, többen nem jöttek el. 
A választás során szinte majdnem kettévált a cigányság. 
Patkós Zsolt polgármester 
A helyi cigányság képviselete fontos feladat és felelısség. Közösen kérjük, hogy az egység 
erısítése érdekében lépjen föl a Kisebbségi Önkormányzat, és teremtsék meg a lehetıségét, 
hogy együtt, közösen gondolkodhassanak a cigányság jövıjérıl. 
Sztojka Katalin CKÖ elnök 
Kérte Kolompár Ibolyáékat, hogy jöjjenek el, de nagyon sajnálják, hogy nem jött el az a 
rokonság. 
Patkós Zsolt polgármester 
Fontos, hogy jól sikerült a rendezvény, a mindennapok munkájához sok sikert kívánt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel, hogy az önkormányzat 
a bérleti díj és az egyéb felmerülı költségek fizetésétıl tekintsen el. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
98/2010.(XI.03.) ÖH. 
Roma Közösségi Nap támogatásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Települési Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat által 2010. október 30-án szombaton megrendezett Roma Közösségi Nap 
megszervezését támogatja. A helyiséget, az eszközöket térítésmentesen biztosítja. Rezsi 
költséget nem állapít meg. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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Varga Ferencné alpolgármester 
Megköszönte a CD-t, amely az alakuló ülésrıl készült. Jó lenne, ha lehetne vásárolni abból a 
CD-bıl, amely a falut mutatja be. 
Örül annak, hogy a Magyar Államkincstár ellenırzésének pozitív a vége. Jó lenne még találni 
olyan további lehetıségeket, amelyekre normatívát lehetne igényelni. Fontos a Nevelési 
Tanácsadóval is felvenni a kapcsolatot, mert ezek a szakvélemények nem járnak plusz 
normatívával. A gyerekeket ugyanúgy el kell látni, mint a sajátos nevelési igényőeket, viszont 
plusz normatívát nem vehet föl az önkormányzat. Az óvodában legalább 12 ilyen gyerek van. 
Szeretettel várja a képviselıket és az érdeklıdıket az óvodába, meg lehet nézni, hogyan 
folynak a munkálatok. December 10-ig várható, hogy befejezik a munkát. Ezt követıen 
szeretnének egy ünnepélyes átadást és óvodás fotókiállítást rendezni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A DVD elkészítésének koordinálására és a terjesztés elıkészítésére felkérte alpolgármester 
asszonyt, hogy beszéljék meg a közmővelıdésben dolgozókkal. 
 
Kérte Radvánszki Tibortól „Szank gyerekszemmel” címő képzımővészeti kiállítás 
megvalósítását. A szanki képeslapra is kért tervet. Bemutathatjuk majd a településünket 
másfajta szemmel. 
 
Tisztelettel hívjuk és várjuk a képviselıket és mindenkit november 4-én 17 órára a Pongrátz 
Gergely térre, ahol alpolgármester úr ünnepi beszédét követıen megemlékezést tartunk. 
 
November 27-én szombaton lesz az elsı adventi gyertyagyújtás, amelyet az önkormányzat 
szervez és utána minden adventi vasárnap elıestéjén, szombaton 1-1 egyház szervezi, elıször 
a Baptista Gyülekezet, utána a Református Egyház, majd pedig a Katolikus Egyház. 
 
Besesek Béla alpolgármester 
Nagyon örül az ellenırzési eredménynek, nem visszafizetni kell, hanem pénzt kapunk. Kérte 
annak a lehetıségnek a megvizsgálását, hogy akik ennek részesei voltak a hivatal részérıl, 
legalább valami jelképes elismerést kaphatnának. Tudjuk, hogy az anyagi helyzete az 
önkormányzatnak nem jó, de jó lenne erre valamennyit fordítani.  
Patkós Zsolt polgármester 
A munka megfelelı szinten való elvégzése mindenkinek a kötelessége. Az másik kérdés, 
hogy sokaknak kellett sokat bent tartózkodni annak érdekében, hogy 2007-tıl kezdıdıen a 
régi dolgokat elıkészítsük. Fontos az elismerés, és az elvárás is, hogy a munkát pontosan, 
megfelelı színvonalon kell elvégezni. Megnézzük a kérés teljesítésének lehetıségét. 
 
Besesek Béla alpolgármester 
Az iszapkatasztrófa károsultak részére a győjtés milyen eredménnyel zárult, megtörtént-e az 
átutalás? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A múlt hét végén 39.000,-Ft-os összeg volt ezen a számlán. 
Patkós Zsolt polgármester 
November 5-ig amennyi pénz összegyőlik, átutaljuk a Kármentı Alapítvány számlájára. 
 
Besesek Béla alpolgármester 
November 13-án lesz az óvodás bál. A képviselı-testület meghívást kapott a bálra, eddig 
szokás volt, hogy a képviselı-testület hozzájárult a tombolához. Felvetıdött, hogy a 
gyakorlatot folytatni kellene, a képviselı-testület szokás szerint megvásárol egy kerékpárt és 
tombolatárgyként felajánlja, ezzel támogatja a jótékonysági rendezvényt. 
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Varga Ferencné alpolgármester 
Az önkormányzat, a képviselı-testület az elmúlt években jelentıs mértékben segítette, hogy 
az óvodások minél szebb és jobb körülmények között éljenek, nagyon szépen köszönik a 
támogatást. Nem vár egyéb támogatást. 
A képviselık egyetértettek a kerékpár vásárlásával. 
 
Besesek Béla alpolgármester 
Beszélni kellene arról, hogy lesz-e lehetısége a helyi termelıknek a konyha nyersanyagának a 
biztosítására. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottságnak meg kellene nézni, hogy mi az, amibıl 
megfelelı mennyiséget, minıséget tudnánk vállalni, utána tárgyalni kell a SULI-HOST-tal 
milyen feltételekkel tudjuk ezt megtenni. Elıször annak kell utánanézni, milyen termékekrıl 
lehet szó. 
 
Besesek Béla alpolgármester 
El kell dönteni, hogy rendezünk-e „Ízig-vérig disznótor”-t. Nagygalambfalvát meg kellene 
kérdezni, hogy jönnének-e onnan. Ha igen, akkor el kell gondolkodni, hogy mikor és hogyan 
valósítsuk meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, jönnének, megígértük. Jó lenne ehhez disznó felajánlót találni. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Van felajánló. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jó lenne az „Ízig-vérig disznótor”-t februárban az iskolai bál napján megrendezni, hogy ne 
kelljen külön bálat rendezni, a meghívott kb. 80 fıt oda meghívnánk és ott lenne az 
eredményhirdetés. A húsok, csontok lehetıségek lennének az iskolai bál menüjének 
elkészítése kapcsán. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Ezt a szülıkkel és a nevelıtestülettel meg kell beszélni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Szeretnénk a kistérség többi településének is felajánlani, hogy jöjjenek el. 
Csertı István képviselı 
Vághatnak disznót is, hozhatnak saját disznót. 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Ha az iskolának ez nem lenne kedvezı, akkor az iskolásbál elıtt nem, de azt követıen két 
héten belül meg lehetne szervezni, mert ez egy új rendezvény. 
Patkós Zsolt polgármester 
A helyszínrıl és a lehetıségekrıl egyeztetni kell. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 órakor bezárta az ülést.  

 
K. m. f. 

 
        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
       polgármester  jegyzı 
 
 
 
   Nyerges Zoltán           Tóth Mátyás 
       jkv. hitelesítı          jkv. hitelesítı 


