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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2010. december 15-én 15 órakor megtartott ülésérıl. 
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 Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
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 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella 
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Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 
Tabajdi Gábor községi állampolgár 

 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 
képviselıbıl 6 fı jelen van. Mucsi László bejelentette, hogy 16 óra után fog megérkezni. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István 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 9. napirendi pont után két új napirendi pontot, az 
önkormányzati ingatlanok bérleti díjának emelésérıl szóló határozat-tervezetet és az iparőzési 
adó rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet javasolta megtárgyalásra. Az ezt 
követı napirendek sorszáma értelemszerően kettıvel nıni fog. A képviselık egyetértettek a 
módosítással. 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. Tájékoztató a belvízhelyzetrıl, készültség elrendelésérıl (szóbeli) 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
3. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Elıterjesztés a közétkeztetés szolgáltatási díjának 5 %-os mértékő nyersanyagnorma  
    és 3 %-os mértékő rezsi költség emelésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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5. Elıterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  
    21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
6. Elıterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével  
    kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Elıterjesztés a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a  
    szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Elıterjesztés óvoda és iskola Római Katolikus Kalocsa-Kecskeméti Fıegyházmegye  
    Kalocsai Érsekség fenntartásába adásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
9. Elıterjesztés költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti  
      díjainak emelésérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Elıterjesztés a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.) önkormányzati rendelet  
      módosításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
12. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
13. Elıterjesztés képviselı és bizottsági tag tiszteletdíjának átutalásáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
14. Elıterjesztés a Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
      2011. évi munkatervére 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
15. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. pótbefizetési kérelmérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
16. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. 2011. évi üzleti tervérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
17. Elıterjesztés önkormányzati ingatlan bérlı kijelölésére 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
18. Egyéb kérdések  
19. Elıterjesztés hosszú távú fejlesztési hitelfelvételrıl (zárt ülés) 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
1.  Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
     történt fontosabb eseményekrıl 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Három határozat végrehajtásáról tájékoztattuk a képviselı-testületet, amelyrıl az írásos 
beszámolót mindenki megkapta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
104/2010.(XII.15.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatokról 
szóló beszámolóról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 52/2010.(VII.07.) ÖH., a 
74/2010.(IX.28.) ÖH. és a 103/2010.(XI.25.) ÖH. számú lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
 
Patkós Zsolt polgármester 

- November 4-én a nemzeti gyásznap alkalmából megemlékezés volt a Pongrátz 
Gergely téren, alpolgármester úr megosztotta gondolatait a megemlékezıkkel. 

- November 9-én Budapesten átvettük az Arany fokozatú Befektetıbarát Önkormányzat 
címet. Ebben jelentıs szerepe volt ifj. Provics Istvánnak is, aki egyetemi hallgató és 
szakmai gyakorlatát töltötte itt a hivatalnál, amikor elkezdıdött ennek a munkának a 
megvalósítása. Ezúton is megköszönte munkáját. További feladat lesz a kistérségre 
történı kiterjesztés. 

- November 11-én tanyagondnoki találkozót tartottuk Szankon. A Tanyagondnokok 
Duna-Tisza Közi Egyesülete által koordinált találkozón tanyagondnokokat, 
polgármestereket, tanyagondnoki szolgálatokat mőködtetı több mint 150 vendéget 
láttunk vendégül. A tanyagondnoki szolgálat jelenlegi helyzetérıl, jövıjérıl volt szó, 
valamint Szank bemutatása is megtörtént. Jó hangulatú, nagyon fontos esemény volt. 
Külön megköszönte alpolgármester asszonynak és alpolgármester úrnak a találkozó 
megszervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségét. 

- November 13-án óvodás bál volt a gyermekek javára, amely eredményesen zárult. 
Köszönjük a szervezıknek. 

- November 15-én Csongrádon volt konzorciumi közgyőlés hulladékgazdálkodás 
témakörben. Nagyon sok kritikával illették a szemétszállítás szolgáltatást, az 
ígéreteket. Az egységes díjképzés szerint a konzorcium 82 településének többsége 
döntött. Ennek következménye a mai ülés egyik napirendje. Ha az önkormányzat nem 
állapítja meg a díjemelést, akkor az önkormányzatnak kell kifizetnie a lakosok helyett. 

- November 17-én kistérségi társulási ülés volt, amelyen beszámolót hallgattak meg az 
elmúlt négy évben megvalósult, átalakult szolgálatokról, folyamatban lévı ügyekrıl, 
pályázatokról, le nem zárt elszámolásokról, valamint tájékoztatót a jövıképrıl. A 
beszámolót Dr. Füstös Magdolna a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 
Munkaszervezetének vezetıje tartotta. 

- November 23-án Kecskeméten Kistérségi Fórumon vett részt a Kiskunmajsai 
Többcélú Kistérségi Társulás képviseletében. Ez alkalommal került sor arra, hogy a 
Megyei Területfejlesztési Tanácsba 3 tagot és a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanácsba 1 tagot delegálhatott a kistérségi fórum. Bányai Gábor elnök úr javaslatára a 
Megyei Területfejlesztési Tanácsba 3 kistérségi vezetı, a kiskırösi, kalocsai és a 
kiskunmajsai (Patkós Zsolt) került be tagnak. A DARFT-hoz pedig Jánoshalma 
polgármestere került delegálásra. 

- November 24-én a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság ülésén 
alpolgármester asszony és alpolgármester úr részvételével közösen hasznos és fontos 
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gondolatok merültek fel. A Szank jövıjére vonatkozó tervek elıbbre fogják vinni a 
települést. 

- November 26-án Kisteleken volt a Tiszta Víz Ivóvízminıség-javító Konzorcium 
alakuló ülése. A megvalósíthatósági tanulmányról és a költségelemzésrıl volt szó. A 
múlthéten szombaton érkezett vissza a minıségbiztosításról a tervezet, amely szerint 
át kell dolgozni az anyagot. Bízunk benne, hogy a pályázat benyújtása hamarosan 
megtörténhet, mert 2013-tól biztosítani kell az ivóvíz minıségét. 

- November 27-én volt az elsı adventi gyertyagyújtás, azóta már volt kettı, most 
vasárnap készülünk az utolsó gyertyagyújtásra, mindenkit szeretettel hívunk-várunk 
szombaton 18 órára. 

- November 29-én hétfın álláskeresık információs napja volt Szankon. A Megyei 
MSZOSZ, Kecskeméti Képzı Központ valamint a Kecskeméti Munkaügyi 
Kirendeltség vezetıje nyújtott tájékoztatást az álláskeresıknek. Megbeszéléseket 
folytatott Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármester asszonyával annak 
érdekében, hogy Szankon és a kistérség valamennyi nagyobb településén lehessen a 
Mercedes gyár beindításával kapcsolatos munkaerı toborzás. Januárban lesz kitőzve a 
konkrét idıpont. A munkavállalás szempontjából Kecskemét nincs túl messze. 
Buszokat is fognak indítani a munkaerı beszállítására abban az esetben, ha betanított 
munkára alkalmas embereket találnak. Az önkormányzatnak kiemelt feladata, hogy 
lehetıséget biztosítson az álláskeresık, a munkából kikerülık számára. 

- November 30-án Kistérségi Társulási Tanács ülése volt, ahol az aktuális szabályzatok 
átdolgozása történt meg, fıként a szociális intézmény vonatkozásában az ellenırzések 
következményeként. 

- December 1-2-án jegyzı asszonnyal Balatonlellén szakmai napokon vettek részt. 
Tájékoztatást kaptak a leendı Kormányzati Hivatalok szerkezetérıl, felállásáról, az 
egy ablakos ügyintézésrıl, amely a megyében csak Kecskeméten jön létre. Itt kerülnek 
integrálásra és közös igazgatás alá fog tartozni 13 szakigazgatási szerv. Ez a 
kormányzati szándék szerint megkönnyítheti az ügyek intézését, centralizáltan, 
rövidebb idın belüli válaszokat eredményezhet. Szó volt még a közfoglalkoztatásról, a 
következı évi költségvetésrıl, járóbeteg szakellátó finanszírozásában változásáról is. 

- December 3-án 11 órakor került elrendelésre az I. fokú belvízvédelmi készültség, 
amely akkor még csak a figyelıszolgálat elrendelését tette szükségessé, majd 
fokozatosan egyre több intézkedésre lett szükség és december 7-én el kellett rendelni a 
II. fokú belvízvédelmi készültséget is. Részletesebben errıl a következı napirendi 
pont keretében számol be. 

- December 8-án a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium ülése volt. A 
pályázatok benyújtásának mielıbb meg kell történnie, ez folyamatban van. 

- December 9-én Kiskunfélegyházán került sor a Leader elnökségi ülésre, ahol döntés 
született a sportegyesületek támogatásáról. Ez azt jelenti, hogy hamarosan 
megindulhat a tekecsarnok belsı átalakítására vonatkozó tervünk. 

- December 9-én Megyei Területfejlesztési Tanács ülése volt, ahol javaslat született 
arról, hogy a belvíz elleni védekezés kapcsán ne csak az akkut problémákra 
keressenek megoldást, hanem a vízügyi igazgatóságokkal és a víztársulatokkal 
közösen próbáljanak az önkormányzatok a települési vízrendezés tekintetében 
cselekvései tervet kialakítani. Tekintettel arra is, hogy 2011. évben már nem fizetnek a 
földtulajdonosok víztársulati hozzájárulást. Ennek az a következménye, hogy a 
víztársulatok bevétel nélkül maradnak, a csatornák tisztítása, a társulati munkák 
elvégzése azonban továbbra is feladatuk. Közös cselekvésre van szükség, hogy a 
vízelvezetés kül- és belterületen is megfelelı legyen. 
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- December 13-án Nagygalambfalváról a polgármester úr és a lelkész úr néhány órát 
töltött Szankon, a disznóvágásra szeretettel és tisztelettel várjuk ıket, meg is ígérték, 
hogy eljönnek. 

- December 13-án volt a KEOP pályázat, az energiaracionalizálással érintett két 
intézmény, az óvoda és az idısek bentlakásos otthona mőszaki átadása, amelyen 
alpolgármester úr képviselte önkormányzatunkat. A mőszaki átadás megtörtént, 
jegyzıkönyvben rögzítésre kerültek a hiányosságok, ennek a pótlása jelen pillanatban 
zajlik. Alpolgármester asszony és alpolgármester úr folyamatosan felügyelte, 
figyelemmel kísérte a munkálatokat, ezzel sok idıt igénylı munkát vettek le a 
polgármester válláról. Nem hiábavaló két alpolgármesternek a foglalkoztatása a 
településen. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND 
2. Tájékoztató a belvízhelyzetrıl, készültség elrendelésérıl (szóbeli) 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
   (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
December 3-án 11 órakor rendelte el az I. fokú belvízvédelmi készültséget. Alpolgármester 
asszonnyal körbejárta az ingatlanokat, amelyek belvízzel érintettek voltak a nagy esızések 
kapcsán a Küküllı és Gy. Szabó Béla utcákban. Megpróbálták a kertek összefolyásánál a 
hátsó vízelvezetésre rábírni a tulajdonosokat. Részben 2005-ben már elkészült az átfolyó a 
rétaljba, a telkek többsége akkor még nem volt érintett. Ha ilyen csatornát készítenek, ahhoz a 
járdalapot az önkormányzat biztosítja, hogy a kertek végében, a magántulajdonban 
kiépülhessen. Vannak olyan házak, ahol a kertben, pincében áll a víz. A belvíz veszélyeztette 
a Halasi utcán lévı házakat is. Nagyon magasan volt a réten az összefolyó árokban a víz 
szintje. A Dong-ér is annyira megduzzadt, hogy átengedni nem tudtuk, az átemelés volt 
szükséges. Folyamatosan mőködtek a szivattyúk, jelentısebb vízszintcsökkenés nem történt, 
folyamatos 24 órás szivattyúzással-3-5 cm-t csökkent a vízszint, amely másnapra majdnem 
visszatöltıdött. 1034 mm csapadék hullott már eddig ebben az évben, a korábbi években 354 
és 530 mm volt az éves csapadékmennyiség. Ezzel a megnıtt csapadékmennyiséggel valamit 
kezdeni kell. Az utóbbi 3-4 napban megnıtt a Dong-ér szintje. Harkakötöny, Kiskunhalas 
irányából hozza a vizet, sehol nem tartják meg. December 7-én 9 órakor el kellett rendelni a 
II. fokú belvízvédelmi készültséget is, mert a Dong-ér átlépett a gáton a sportpálya mögötti 
részen. Ott házak is veszélybe kerülhettek volna, ezért a töltés magasítását rendelte el. A 
belvízvédekezést a Belügyminisztériumhoz bejelentettük, a védekezésrıl naplót vezettünk. 
Ezután a II. fokú készültséget visszaminısítette I. fokúvá, jelen pillanatban magántulajdont 
nem veszélyeztet a belvíz. A vis maior keretre pályázatot kívánunk benyújtani a 
Belügyminisztériumhoz. Tegnap a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-
helyettese igazolta a védekezés jogosságát, errıl jegyzıkönyv készült. A december 15-ig 
felmerült költségek igénylésére van lehetıség. Errıl szól a határozat-tervezet. Az I. fokú 
belvízvédelmi készültséget 2010. december 31-ig tartjuk fönt egyelıre. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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105/2010.(XII.15.) ÖH. 
Belvíz elleni védekezés költségeirıl 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy vis maior 
támogatási igény kerüljön benyújtásra a Belügyminisztériumhoz a belvíz elleni védekezés 
2010. december 31-ig felmerülı költségeinek fedezetére. 

2. A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a védekezés költsége 2010. december 15-ig 
2.310.938,-Ft, melynek teljes forrását az önkormányzat és intézménye 2010. évi 
költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) önkormányzati rendeletében nem tudja biztosítani. 

3. A képviselı-testület a belvíz elleni védekezés önköltségének 693.281,-Ft saját forrás 
összegét az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) 
önkormányzati rendeletében a mőködési céltartalék terhére biztosítja. Amennyiben a 
belvízvédekezés áthúzódik 2011. évre, úgy a belvízvédekezés 693.281,-Ft önköltségét a 
képviselı-testület a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja. 

4. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Határidı: 2011. január 7. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
3. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatót írásban mindenki megkapta. A nem 
idıarányosan teljesülı tételek okait az elıterjesztés tartalmazza, ezekrıl szó volt a Pénzügyi 
Bizottság ülésén. A 99 millió forintos iparőzési adó bevétel, amelyet 158 millió forintra 
irányoztunk elı az elızı évi tényleges teljesülés szintjére, az nagyon jelentısen érinti a 
költségvetést. Arról korábban tájékoztatást kapott a képviselı-testület, hogy visszafizetési 
kötelezettségünk keletkezett volna az egyik nagy iparőzési adót fizetı vonatkozásában, 
amelyet nem fizettünk vissza, kértük, hogy ezzel kevesebbet utaljanak a feltöltés kapcsán. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a tájékoztatót, a kérdésekre választ kaptak, egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a tájékoztatót. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
106/2010. (XII.15.) ÖH. 
Önkormányzat gazdálkodásának  
háromnegyed éves helyzetérıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete alapján az önkormányzat gazdálkodásának 
háromnegyed éves helyzetérıl szóló tájékoztatót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
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NAPIREND 
4. Elıterjesztés a közétkeztetés szolgáltatási díjának 5 %-os mértékő nyersanyagnorma  
    és 3 %-os mértékő rezsi költség emelésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A SULI-HOST KFT. egy barátságtalanabb tárgyalási pozíció után végül is ezt az átlagosan 4 
%-os díjemelésrıl szóló javaslatot tette. A nyersanyagnorma fizetése mindenki számára 
kötelezı, a rezsiköltség pedig csak az önkormányzatot terheli a gyermekétkeztetés kapcsán, 
ezért térítettük el egymástól az emelés mértékét, illetve a SULI-HOST KFT. is ezt a javaslatot 
tette. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
képviselı-testületnek. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a SULI-HOST KFT. ügyvezetıjétıl kérte a vállalkozási 
szerzıdés módosítását annak érdekében, hogy 2012-tıl minden év március 1-jétıl történjen 
meg a díjemelés, hogy a két hónap átmenetileg se terhelje az önkormányzatunkat. 
 
Több kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
107/2010.(XII.15.) ÖH. 
Közétkeztetés szolgáltatási díjának emelése 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közétkeztetésre vonatkozóan elfogadja 
a SULI-HOST KFT. által kért 5 %-os mértékő nyersanyagnorma és 3 %-os mértékő rezsi 
költség szolgáltatási díjemelést. Az étkeztetés adagonkénti egységárait 2011. január 1-jétıl 
az elıterjesztés 1. számú melléklete szerinti összegekben határozza meg. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéssel összefüggésben a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 
 
3. A képviselı-testület kötelezi a jegyzıt, hogy a helyi rendeletekben a szükséges 

módosításokat tegye meg. 
 
Határidı: 2011. január 1. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
  Vincze Jánosné jegyzı 
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A közétkeztetés szolgáltatási díjának 5 %-os mértékő  nyersanyagnorma és 3 %-os rezsiköltség emelésére 
             Forintban 

Jelenleg 
2011.01.01-jétıl 5 %-os nyersanyagnorma és 3 %-os rezsi költség emelést 

figyelembe véve 
Ellátottak 

Nyersa. 
norma 

ÁFA 
25% 

Rezsi 
ÁFA 
25% 

Étkezés 
nettó ár 

ÁFA 
25% 

Bruttó ár 
Nyersa. 
norma 

ÁFA 
25% 

Rezsi 
ÁFA 
25% 

Étkezés 
nettó ár 

ÁFA 
25% 

Bruttó ár 

Óvodai gyerekek 
(T+E+U) 

  264           66         138           35         402         101         503         277           69         142           36         419         105         524    

Óvodai gyerekek tízórai     76           19           40           10         116           29         145           80           20           41           10         121           30         151    

Általános iskolai gyerekek 
7-10 éves (T+E+U) 

  321           80         168           42         489         122         611         337           84         173           43         510         128         638    

Általános iskolai gyerekek 
7-10 éves menza 

  227           57         119           30         346           87         433         238           60         123           31         361           90         451    

Általános iskolai gyerekek 
11-14 éves (T+E+U) 

  360           90         188           47         548         137         685         378           95         194           49         572         143         715    

Általános iskolai gyerekek 
11-14 éves menza 

  256           64         134           33         390           97         487         269           67         138           35         407         102         509    

Szociális étkeztetés ebéd   256           64         134           33         390           97         487         269           67         138           35         407         102         509    

Dolgozói ebéd   284           71         149           37         433         108         541         298           75         153           38         451         113         564    

 



 11 

 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  
    21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Megkérdezte, hogy jegyzı asszonynak van–e kiegészítése. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nem volt kiegészítése. A határozat értelmében a rendeletet módosította. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
képviselı-testületnek. 
Patkós Zsolt polgármester 
Arról szól az elıterjesztés, hogy azokat a térítési díjakat, amelyeket az elızıekben a 
képviselı-testület már megszavazott, a rendeletben is átvezetjük. 
 
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 
21/2010.(…...) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról 

 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a 21/2008.(IX.02.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) Óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai: 
 

a) napközi: 277,-Ft/nap 
b) tízórai: 80,-Ft/nap 

 
(2) Általános iskolai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai: 
 

a) napközi (alsó tagozat) 337,-Ft/nap 
b) napközi (felsı tagozat) 378,-Ft/nap 
c) menza (csak ebéd, alsó tagozat) 238,-Ft/nap 
d) menza (csak ebéd, felsı tagozat) 269,-Ft/nap 

 
(3) A gyermekétkeztetési ellátásért fizetendı személyi térítési díjak összege megegyezik az 

(1) és (2) bekezdésben foglalt intézményi térítési díjak összegével. 
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2. § 

 
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 4/2010.(II.23.) önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 
 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével  
    kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A konzorcium döntött arról, hogy támogatja a szolgáltató 7,59 %-os díjemelésre vonatkozó 
javaslatát. Nem szavazta meg ezt a javaslatot, és még 8 polgármester, túlzottnak tartották. 
Mindig hivatkozik arra a szolgáltató, hogy nem az önkormányzatok adták a KEOP-os 
pályázathoz az önrészt, és ezt pótolni kell, ez teszi szükségessé a 7,59 %-os díjnövekményt. 
Amennyiben az önkormányzat nem szavazza meg ezt a díjnövekményt, akkor a lakosságnak a 
régi díjjal számolnak, de az önkormányzat fogja kifizetni a különbözetet, mert errıl szólt a 
konzorciumi egységes díjpolitika meghatározása.  
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, a kényszerhelyzetre tekintettel 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. A bizottság határozati javaslatot 
fogalmazott meg a képviselı-testület felé, amely szerint dolgozzon ki a szolgáltató olyan 
rendszert, hogy csak az elszállított hulladékmennyiség után számlázzon az ingatlan 
tulajdonosoknak. 
 
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 
22/2010.(………) önkormányzati rendelete 

az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

22/2008.(X.01.) rendelet módosításáról 
 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. Törvény 23. §-ában kapott felhatalmazásra – figyelemmel a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) 
Korm. Rendelet elıírásaira – az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendeletét 
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A R. 1. számú mellékletének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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A helyi teljeskörő közszolgáltatás egységnyi díjtételei: 
Tulajdonosok (lakossági szolgáltatás) esetében: 

 
Az elszállított hulladék térfogat szerint számított győjtıedényzet egyszeri ürítési díja:  

a) 70 l-es győjtıedényzetben:  
edénybiztosítás nélkül: 2.79 x 70 = 195.3 Ft 

b.)80 l-es győjtıedényzetben: 
edénybiztosítás nélkül: 2.79 x 80 = 223.2 Ft 

c.)110 l-es edényzetben: 
edény biztosítás nélkül: 2.79 x 110 = 306.9 Ft 

d.)120 l-es győjtıedényzetben: 
edénybiztosítás nélkül: 2.79 x 120 = 334.8 Ft 

e.) 240 l-es győjtıedényzetben: 
edénybiztosítás nélkül: 2.79 x 240 = 669.6 Ft 

f.) 1100 l-es győjtıedényzetben: 
edénybiztosítás nélkül: 3.069 Ft 

g.) 3000 l-es győjtıedényzetben: 
edénybiztosítás nélkül: 8.370 Ft 

h.) 4000 l-es győjtıedényzetben 
edénybiztosítás nélkül 11.160 Ft 

i.) 5000 l-es győjtıedényzetben: 
edénybiztosítás nélkül: 13.950 Ft 

j.) 7000 l-es győjtıedényzetben: 
edénybiztosítás nélkül: 19.530 Ft 
 
Az ürítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 24/2009.(XII.08.) önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 
 
 
Polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
108/2010.(XII.15.) ÖH. 
Szilárd hulladék közszolgáltatás 
igénybevételének szabályozása 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási 
Kft-nél (továbbiakban: szolgáltató) kezdeményezi, hogy a szolgáltató 2011. évben alakítsa ki 
annak rendszerét, hogy az ingatlan tulajdonosát, birtokosát és használóját a közszolgáltatási 
díj fizetési kötelezettség a győjtı edényzet elszállítása esetén terhelje. 
 
Határidı: 2010. december 31. beszámolásra: 2011. június 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
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NAPIREND 
7. Elıterjesztés a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a  
    szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Annak érdekében, hogy a mőködési költségeket biztosítani tudják, 5,56 %-os emelést javasolt 
a szolgáltató, tehát 180-ról 190 Ft+ÁFA/m3 –re emelkedik a szennyvízdíj. A szolgáltató 
tájékoztatásul csatolta a környezı települések szolgáltatási díjait is víz- és csatornadíj 
vonatkozásában. Csak Kiskunmajsán van 188 Ft-os csatornadíj 2010. évben, itt is biztosan 
több lesz. A szolgáltató ezzel is alá kívánta támasztani, hogy a csatornadíj jelentıs összegbe 
kerül a településen élıknek, mindennek ára van. Az 5,56 %-os emelés elfogadható lehet. 
Cserére volt szükség az egyik átemelı szivattyú vonatkozásában, amely több mint 350 e 
Ft+ÁFA-val fogja terhelni 2011-ben önkormányzatunkat, ugyanis a szolgáltatási 
szerzıdésben a csere, az eszközök pótlása önkormányzati feladat, a javítás, a mőködtetés, 
üzemeltetés pedig a szolgáltató feladata. Nem volt mód javításra, a csere szükséges volt, 
kedvezı áron sikerült az új szivattyút beszerezni. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
képviselı-testületnek. A környezetterhelési díj változatlan marad. 
Besesek Béla alpolgármester  
A Pénzügyi Bizottság ülésén az is elhangzott, hogy Jászszentlászlón magasabb százalék az 
emelés, de a meglévı 30 Ft-os különbség továbbra is megmarad a két településen fizetendı 
szolgáltatási díj között. 
Csertı István képviselı 
A mellékletben szerepel ilyen tétel, hogy pirál, ez mi? 
Besesek Béla alpolgármester  
A szennyvíztisztításhoz szükséges adalékanyag. 
 
Mucsi László megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 7 fı. 
 
Tóth Mátyás képviselı 
Az önkormányzat kifizeti a szivattyút, a szolgáltató pedig beleépítette a költségbe, amikor 
indokolta, hogy miért ennyi a költség. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Pénzügyi Bizottság ülésén derült ki, hogy az új szivattyú beszerzése nem a szolgáltató 
költsége. 
Besesek Béla alpolgármester  
A szivattyú beszerzési ára benne van a javítási költségben, ezzel együtt is veszteségesnek 
hozza ki a szolgáltatást, 1,1 millió a veszteség, tehát a szivattyú árával kevesebb a veszteség. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı rendeletet 
alkotta: 
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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
23/2010.(…….) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a 
szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosításáról 

 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a települési folyékony hulladékra 
vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1. §. A rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A települési folyékony hulladék kezelés díja 580,-Ft/m3+ÁFA.  
A szippantás és szállítás költsége az ingatlantulajdonost terheli. 
 
2. §.  A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és kezelés díja: 190,-Ft/m3+ ÁFA. 
 
3. §. Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, egyidejőleg az 1/2010.(I.05.) rendelet 
hatályát veszti. 
 
 
NAPIREND 
8. Elıterjesztés óvoda és iskola Római Katolikus Kalocsa-Kecskeméti Fıegyházmegye  
    Kalocsai Érsekség fenntartásába adásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elmúlt években a gyermeklétszám csökkenésével az indítandó osztályok száma is 
kevesebb lett, ezzel párhuzamosan a pedagógusok létszámát is csökkenteni kellett. Ez mindig 
feszültséget eredményezett. Tavaly csak elodáztuk a változás idıpontját. A jövıben is 
folyamatosan csökkenı gyermeklétszámmal számolhat az iskola és az óvoda. Viszont vannak 
olyan oktatási intézmények, ahol nincs ilyen probléma. A képviselı-testület már korábban is 
többször foglalkozott az oktatási intézménnyel. Megpróbáltunk csökkenteni amit lehet, de az 
oktatás nem pusztán pénzkérdés, szakmai szempontból kell kezelni a kérdést, amikor a 
település jövıjérıl gondolkodunk. Az iskolából a szülık a tehetségesebb gyerekeket 6 
osztályos gimnáziumba vitték, voltak szülık, akik már be sem íratták ide a gyerekeiket, 
hanem elvitték Kiskunmajsára. Az elindult innovációk, a kompetencia alapú oktatás, 
eszközfejlesztések, amelyek az oktatási munkát segítik, hatékonyabbá tudják tenni, azonban 
az oktatásba fektetett energia nem biztos, hogy megtérül, mert az intézmény megítélése nem 
csak ezeken múlik. Ez a világ, ami körbevesz bennünket nem ad erkölcsi és szellemi fejlıdés 
tekintetében stabil alapokat gyermekeinknek. Az általános emberi értékeknek a biztosítása 
régebben inkább családi feladat volt, nem iskolai, ezek a lehetıségek elvesztek. Éppen ezért 
szeretnénk javasolni és kezdeményezni, hogy a Római Katolikus Kalocsa-Kecskeméti 
Fıegyházmegye Kalocsai Érsekség fenntartásába kerüljön át a szanki óvoda és általános 
iskola. Erre annak érdekében van szükség, hogy meg tudjuk tartani a gyermekeinket, meg 
tudjuk erısíteni ıket erkölcsileg, szellemileg, biztosítani tudjuk a pedagógusok számára, hogy 
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hosszú távon perspektivikus intézményben dolgozzanak, hogy a gyermeklétszámot 
folyamatosan tudjuk biztosítani és Kiskunmajsával közösen olyan perspektívát tudjunk 
kialakítani, ami egyházi oktatásban lehetıvé teszi a kooperációt a szanki és a majsai egyházi 
intézmények között. 
Tájékoztatta az óvodai nevelıtestületet és az iskolai tantestületet is errıl a szándékról, kérte, 
hogy gondolják át a fenntartóváltást és fogadják el azt, hogy az önkormányzat így tudna az 
intézménynek a legtöbbet segíteni. 
A kötelezı feladatellátást az önkormányzat más módon biztosítaná, mert a világnézetileg 
semleges oktatást biztosítani kell, ennek több módja van. 
Kérte, hogy a képviselık mondják el álláspontjukat, mert ez a kérdés hosszú távon 
megalapozhatja, fejlesztheti az intézményünket, az önkormányzati feladatellátást.  
Informálisan tájékozódott érsek úrnál és kanonok úrnál, 2008-ban is volt egy ilyen 
kezdeményezése az önkormányzatnak, akkor elutasítást kaptunk, most az egyház átvenné, 
természetesen a részletek megtárgyalása lesz majd a legfontosabb. 
Besesek Béla alpolgármester 
Örömmel fogadta ez elképzelést, nagy reményeket főz a megvalósulásához. Ez nagy 
elırelépés lesz a szanki oktatásban, reméli, hogy nem csalódik benne senki, úgy gondolja, 
hogy a felmerülı problémákat maradéktalanul sikerül megoldani, a gyermekeknek és a 
pedagógusoknak is csak elınyük származik belıle. 
Tóth Mátyás képviselı 
Mennyi idıre szólna? Az ingatlant is átadjuk? Az önkormányzatnak milyen feladata, szerepe 
maradna még a helyi oktatásban? 
Patkós Zsolt polgármester 
Tulajdonba nem adnánk semmit. Az ingatlant, az eszközöket és minden egyebet át kell adni 
használatra, mert e nélkül feladatellátás nincs. Az önkormányzat nem vonulhat ki a szanki 
oktatás fenntartói körébıl. Bár ha egyházi intézménnyé válik, akkor már az önkormányzat 
nem szerepvállaló, nem oktatást alakító. A szakmai rész eddig is belsı intézményi feladat 
volt. A nevelıtestület határozta meg a pedagógiai programot, a tanórák, tantárgyak rendjét, 
rendszerét és a napi gyakorlatot is. Az önkormányzat „csak finanszírozóként” volt ebben a 
rendszerben, megrendelıként, alakítóként nem. Nem vonul ki az önkormányzat a 
fenntartásból, mert akkor jár el helyesen, ha mindazt, amire lehetısége van, biztosítja.  
Ugyanígy gondolkodott szociális ellátásban is. Azáltal, hogy kistérségi lett a bentlakásos 
otthon, nem szőnt meg a kapcsolat. A lehetıségek kialakításában, gyarapításában, a feltételek 
biztosításában az önkormányzatnak is lesz szerepe. A részleteket meg kell tárgyalni.  
A fenntartást minimum 10 évre vagy határozatlan idıre is meg lehet határozni. Az oktatás 
vonatkozásában a 10-11 éves periódus mindenképpen szükséges a stabilitás és a 
kiszámíthatóság érdekében. Tárgyalás kérdése, hogy mi az, ami optimális lehet, vagy a 
határozatlan idınél milyen bontófeltételek vannak.  
Ha megszületik az elvi döntés, utána egyeztetést fog kezdeményezni érsek úrral és kanonok 
úrral, a képviselı-testület részvételével. A szakmai kérdések tisztázására is szükség van, 
óvodában és általános iskolában egyaránt. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az óvodai alkalmazotti közösség meglepıdött a hírre. Nagyon sok kérdés megfogalmazódott, 
viszonylag higgadtan fogadta mindenki az információkat. Összegyőjtik a kérdéseket, ha a 
válaszok birtokában lesznek, akkor tudnak véleményt formálni. Nagy változás ez minden 
közalkalmazott életében. Kecskeméten egy másfél éve csatlakozott óvodából csupa jót hallott 
az egyházi fenntartásról. 
Most a szándék kinyilvánításáról van szó, a határozatban polgármester úr arra kér 
felhatalmazást, hogy utánajárjon a részleteknek, a végleges döntés pedig késıbbi idıpontban 
lesz. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Így van, a szándék kinyilvánításáról szól a határozat, viszont ez elengedhetetlenül szükséges a 
tárgyalások megkezdéséhez. 
Mucsi László képviselı 
Egyetértett az elıtte szólókkal. A korábbi vallásos neveléssel szemben a háború után nem 
alakult ki stabil erkölcsiség, és ezzel a neveltségi szinttel nem túl sokat tud kezdeni az iskola, 
nagyon nehéz dolga van, a szülık átadták ezt a feladatot. Nagyon egyetért az egyházi 
fenntartású intézményekkel, amelyeket a jó közösséget és fegyelmet tartó szellemiség 
jellemzi, ezzel kapcsolatban személyes tapasztalatai is vannak. A szanki gyerekeknek is 
szüksége van erkölcsi nevelésre, nagyon fontos és komoly segítség tud lenni. Meg kell adni 
azoknak is a lehetıséget valamilyen formában, akik nem óhajtják vallásos iskolába íratni a 
gyereküket és ez anyagilag ne terhelje a szülıket. Ha Kiskunmajsán több jelentkezı van az 
egyházi iskolába és nem tudja befogadni, kijárhatnak Szankra, viszont akik nem akarnak 
Szankon az egyházi iskolába járni, azoknak be kell járni Kiskunmajsára másik iskolába. 
Az iskolai közalkalmazotti közösségben a közalkalmazotti státusz felbontása komoly 
bizonytalanságot eredményez, ezt kezelni kell, anyagi áldozattal is járhat az önkormányzat 
részérıl.  
Személy szerint támogatja az egyházi fenntartásba adást. 
Patkós Zsolt polgármester 
Elsıként a nevelıtestület lett tájékoztatva. Nem szabad elfelejteni, hogy 2006-ban több mint 
286 gyerek volt az iskolában, most pedig négy év alatt 50 fıvel kevesebb, 234 gyerek van. 
Azzal is tisztában kell lenni a pedagógusoknak, hogy nem az egyház fogja a 
munkalehetıségüket megszüntetni, hanem önmagát fogja felszámolni az intézmény akkor, 
hogyha eljutunk egy olyan szintre, amikor már nem biztosítható a szakos ellátás, a 
gyermekeinknek a lehetıségek. Ha ezt figyelembe tudjuk venni, akkor vannak olyan utak, 
amelyeket közösen érdemes és kell járni. Óva intene mindenkit attól, hogy felüljenek 
különbözı híreknek, híreszteléseknek. A fenntartó váltás biztosíthat egy olyan iskolát, 
amelyben nem azt kell néznünk minden évben, tanév végén, hogy ki legyen az, akit el kell 
küldeni, hanem megtartó, fejlıdési lehetıséget biztosító iskolát a gyermekeink számára. 
Ennek a reményében született meg az elıterjesztés. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, felvetések, kérdések fogalmazódtak meg, 
elhangzott az is, hogy a szülıket teljes körően tájékoztatni kell. A bizottság a képviselı-
testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet. 
Patkós Zsolt polgármester 
A fenntartó az érsekség lenne, tehát nem közvetlenül a plébános úr fenntartásába, hanem az 
érsek úr fenntartásába kerülne az intézmény. Az elvi döntés meghozatala után a részleteket az 
egyház képviselıivel végig kell beszélni. 
Csertı István képviselı 
Nincs ellenérv a döntés meghozatalával kapcsolatban. Szinte minden mellette szól. Az 
egyházi fenntartás tartalma, értékei, a múltja, a tradíció, amit fenn kíván tartani, ez minıségi 
garanciát jelent, az intézmény megújítása is ezt kívánja. Az, hogy majsai gyerekek ide 
iratkozhassanak be, akik katolikus iskolába szeretnének járni és ez a létszámunkat megerısíti, 
stabilizálja, vagy esetleg megemelje, biztosítaná a tanároknak is, hogy legyen munkájuk. Az 
intézmény, amibe most beruháztunk több 10 millió forintot, innovációt fektettünk, eszközöket 
vásároltunk, sok teremmel, tornacsarnokkal rendelkezik, mindenkinek érdeke, hogy 
kihasznált legyen. Támogatta az elıterjesztést. A határozat-tervezet módosítását javasolta, 
hogy szándéknyilatkozat legyen, mert az elıterjesztés szerint a megfogalmazás nem pontos. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Módosuljon az 1. pont úgy, hogy a képviselı-testület kinyilvánítja szándékát, hogy az 
érsekség fenntartásába 2011. évben át kívánja adni. 
Csertı István képviselı 
Többször járt a katolikus iskolában Kiskunmajsán minıségbiztosítási feladatok kapcsán, és 
megismerkedett az igazgatóval, kollégákkal, és jó volt a tapasztalata, a pedagógusok 
felkészültek, a gyerekek szeretnek oda járni. Ez az irány jó és nem hordoz különösebb 
kockázatot. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
A nevelıtestület higgadtan fogadta a hírt. Személy szerint egyáltalán nem tiltakozik, 
személyes tapasztalatai is vannak. Össze fogják írni a kérdéseket, melyek lesznek a konkrét 
elvárások, milyen feltételeknek kell megfelelni. A részletekbıl fog majd a lényeg 
kikristályosodni. Nagyon vonzó a kiskunmajsai katolikus iskola. Viszont azt tisztázni kell, 
hogy Szankon csak egy iskola, egy körzet van, el lehet-e utasítani valakinek a felvételét. A 
majsai iskolának nagy vonzó ereje az, hogy megteheti, elutasíthatja olyan tanulóknak a 
felvételét, akik véleménye szerint nem tudják teljesíteni azt, ami egy katolikus szellemiségben 
elvárható. Csak akkor fognak tanulókat kijáratni Szankra, ha mi tudjuk ugyanezt garantálni. 
Ez is egy olyan részletkérdés, amelyet tisztázni kell. Nagyon nagy változás lesz ez, biztos, 
hogy sok minden fog múlni a személyes egyeztetéseken. Szeretné, ha részt vehetne a 
tárgyalásokban, hogy el tudja mondani a nevelıtestület kérdéseit. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az egyeztetések több körben fognak megtörténni, a képviselı-testülettel más típusú 
kérdésekrıl lesz szó, mint ami a pedagógusokra vonatkozik. 
Tabajdi Gábor községi állampolgár 
Megnyugtatásul elmondta, hogy a majsai katolikus iskolában a tanulók 60 %-ának nem sok 
köze van a valláshoz, nem csak a gyerekeknek, hanem a szülıknek sem. Válogathatnának is, 
hogy kik járjanak oda, de ott sem kevesebb az SNI-s vagy hátrányos helyzető gyerek, nem 
elitet nevelnek. Épp ez lenne a lényege a katolikus iskolának, hogy egyenlı esélyeket 
biztosítson. Véleménye szerint nem is a technikai lebonyolítás okoz majd problémát, hanem a 
személyi feltételeknek a biztosítása, az az erkölcsiség vállalása, ami a katolikus iskolát 
jellemzi. A kompromisszumkészség a tárgyalások során fog eldılni. A tárgyalások 
lefolytatására, hogy ne a polgármester tárgyaljon egy személyben, javasolta ideiglenes 
bizottság létrehozását, amelynek tagja lehet néhány önkormányzati képviselı, pedagógusok 
érdekképviselete és rögtön elsı körben tájékozódnának és nem mennének fals hírek ki a 
közvélemény felé. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha a polgármester tájékoztatja a közvéleményt, nem mennek ki fals hírek. Nem javasolja 
bizottság felállítását. A polgármester jelzi a szándékot érsek úr felé, amelyre felhatalmazza a 
képviselı-testület. Utána azt fogja javasolni, hogy érsek úr, vagy a képviselıje jöjjön el a 
képviselı-testülethez. Nem a polgármester akarja megbeszélni és eldönteni a dolgokat, nem 
egy bizottságnak feladata, hanem minden terület kapcsán, az óvodai nevelés, az iskolai 
oktatás és az önkormányzat, mint fenntartó tekintetében a felmerülı kérdéseket elıtte tisztázni 
kell. Meg kell nézni, hogy milyen gyakorlatot szeretnének folytatni, milyen elvárásaik 
vannak, és nekünk milyen szándékaink, és ha ezek összecsengenek, akkor utána lehet azt 
mondani, hogy annak érdekében, hogy segítsük az intézményt, gyermekeinknek perspektívát 
tudjunk nyújtani, ezt tudjuk biztosítani, és a szülık számára korrekt tájékoztatást lehet 
nyújtani. Mindaddig, amíg csak gondolatok és fél információk vannak, csak hangulatot lehet 
kelteni. A polgármester a szándékot érsek úrnak jelzi és az egyeztetések úgyis képviselı-
testületi szinten fognak megtörténni. 
A döntés súlyára tekintettel kérte, hogy név szerinti szavazás elrendelésérıl döntsön a testület. 
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Polgármester szavazásra kérte a képviselıket a név szerinti szavazás elrendelésérıl. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
109/2010.(XII.15.) ÖH. 
Név szerinti szavazás elrendelésérıl 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010.(X.13.) önkormányzati rendelet 30. §-a alapján 
név szerinti szavazást rendelt el a óvoda és iskola Római Katolikus Kalocsa-Kecskeméti 
Fıegyházmegye Kalocsai Érsekség fenntartásába adásáról. 
 
Polgármester szavazásra tette fel a módosított határozat-tervezetet, a jegyzı az alábbiak 
szerint rögzítette a név szerinti szavazás eredményét. 
 
Csertı István igen szavazat 
Mucsi László igen szavazat 
Nyerges Zoltán igen szavazat 
Patkós Zsolt igen szavazat 
Rácz Izabella igen szavazat 
Tóth Mátyás igen szavazat 
Varga Ferencné igen szavazat 
 
A képviselı-testület név szerinti szavazással, 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı 
határozatot hozta: 
 
110/2010.(XII.15.) ÖH. 
Óvoda és iskola Kalocsa-Kecskeméti Érsekség fenntartásába adásáról 
 

HATÁROZAT  
 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az 

Egységes Óvoda-Bölcsıdét és a Gy. Szabó Béla Általános Iskolát az Önkormányzat a 
Római Katolikus Kalocsa-Kecskeméti Fıegyházmegye Kalocsai Érsekségének (6301 
Kalocsa, Szentháromság tér 1.) fenntartásába 2011. évben át kívánja adni. 

 
2. Felkéri Patkós Zsolt polgármestert, hogy a szükséges egyeztetéseket lefolytassa és a 

tárgyban szükséges elıterjesztéseket tegye meg. 
 
Határidı: 2011. augusztus 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester  
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Kérte a képviselıktıl, hogy gondolják át és írják le a felmerülı kérdéseket, amelyeket 
összegyőjtve elızetesen közvetíteni tudunk az érsekség felé. 
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NAPIREND 
9. Elıterjesztés költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az alapító okiratok módosítását írásban mindenki megkapta. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nem kívánta az írásban kiadott elıterjesztést kiegészíteni. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratáról szóló határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
111/2010.(XII.15.) ÖH. 
Polgármesteri Hivatal alapító okirata egységes szerkezetben 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2011. január 1. napi 
hatállyal módosítja és egységes szerkezetben az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
Határidı: 2011. január 1. 
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı 
 
 

                                                                                                                 1. számú melléklet 
                                                                 (111/2010.(XII.15.) ÖH. sz. határozat melléklete) 

 

Alapító okirat 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. 
§-a, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet alapján az alábbi (egységes szerkezetbe 
foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
1.  Költségvetési szerv neve: Szank Községi Polgármesteri Hivatal 
     Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
     Székhelytıl eltérı feladatellátás: 
     Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgáltatás helyiségeinek  
     címe: 6131 Szank, Rákóczi u. 25. 
     Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés feladatellátás címe: 6131 Szank, Béke u. 73. 
     Védınıi szolgálat telephelye: 6131 Szank, Kossuth u. 18. 
 
2. Alapítójának neve: Szank Községi Önkormányzat 
    Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
    Létrehozásáról rendelkezı határozat: 95/2001.(XII.28.) ÖH. 
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3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
- államigazgatási és önkormányzati feladatok ellátása 
- felnıttek szociális alapellátása 
- védınıi egészségügyi alapellátás 
- mezei ırszolgálat 

 
4. Alaptevékenysége:  
017000 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
811000 Építményüzemeltetés 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöldterület kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
843044 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 
851011 Óvodai nevelés ellátás 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Idıskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
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882203 Köztemetés 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
 
5. A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
6. Illetékességi területe: Szank község közigazgatási területe 
 
7. Fenntartó neve: Szank Községi Önkormányzat 
    Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
    Alapítói jogokkal felruházott szerv neve: Szank Községi Önkormányzat 
    Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
    Irányító szerv neve: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
    Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
 
8. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó  
    költségvetési szerv 
    Alaptevékenységi szakágazat: 841105 
 
9. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A jegyzı kinevezésének rendje: a képviselı-testület – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki. A kinevezés 
határozatlan idıre szól. Egyéb munkáltatói jogokat Szank község polgármestere gyakorolja. 
 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
      Foglalkoztatottjainak jogviszonyai:  

- köztisztviselı, akikre a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az 
irányadó, 

- közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó, 

- egyéb munkavállaló, akikre a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 
az irányadó, 

 
11. Bankszámlát vezetı pénzintézet megnevezése: 
      FÓKUSZ Takarékszövetkezet Szanki Kirendeltsége 
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Kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel az ÁMK alapító okiratáról szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
112/2010.(XII.15.) ÖH. 
ÁMK alapító okirata egységes szerkezetben 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény alapján az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratát 2011. január 1. 
napi hatállyal módosítja, és egységes szerkezetben az 1. és 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Határidı: 201l. január 1. 
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı 
 
 

                                                                                                          1. számú melléklet 
                                                           (112/2010.(XII.15.) ÖH. sz. határozat melléklete) 

 
 

Alapító okirat 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § -a, 
valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 
alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
1.Költségvetési szerv neve: Általános Mővelıdési Központ 
   Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 73. 
   Rövidített neve: ÁMK 
   OM azonosítója: 27931  
 
   Általános Mővelıdési Központ keretei között szakmai tekintetben önálló      
   intézményegységek: 

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

- Egységes Óvoda-Bölcsıde 6131 Szank, Béke u. 27.  
csoportok száma: 4  
felvehetı maximális gyermek létszám: 95 fı 

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

- Közösségi Ház 
Könyvtár 6131 Szank, Béke u. 40/A 
Gy  Szabó Béla Képtár 6131 Szank, Béke u. 40/A 
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2. Alapítójának neve: Szank Községi Tanács  
    Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
    Létrehozásáról rendelkezı határozat: 8/1982.(VII.30.) tanácshatározat 
 
3.Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai és bölcsıdei nevelés, 
általános iskolai nevelés és oktatás, közmővelıdési, közgyőjteményi és könyvtári feladatok  
 
4. Alaptevékenysége:  
851011 Óvodai nevelés ellátás 
889101 Bölcsıdei ellátás  
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
-  Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az óvodában:  
  A Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. a) pontja alapján – különleges gondozás keretében     
  történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1)) 

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

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

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

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

a) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra 
visszavezethetı) tartós és súlyos rendellenességével küzd, tanulásban 
akadályozott (enyhe mentális retardáció) 

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

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

a) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra    
    visszavezethetı) tartós és súlyos rendellenességével küzd, tanulásban  
    akadályozott (enyhe mentális retardáció) 
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra vissza 

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

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

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

                                                                                                                      2. sz. melléklet 
                                                                 (112/2010.(XII.15.) ÖH. sz. határozat melléklete) 

 
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 8/A § (3) bekezdése alapján 

 
Az Általános Mővelıdési Központ államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi-
gazdasági feladatait a polgármesteri hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el, 
melyek az alábbiak. 
Tervezés: A költségvetési tervezés munkaszakaszai a költségvetési irányelvek 
meghatározása, a költségvetési koncepció elkészítése, költségvetési rendelettervezet 
elkészítése, a költségvetési rendelet kiemelt elıirányzatainak lebontása a végrehajtásért 
felelıs önkormányzati szervekre, személyekre. A költségvetési tervezés 292/2009. Korm. 
rend. 24. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai feladatait az Általános Mővelıdési 
Központ igazgatója által szolgáltatott információk alapján a polgármesteri hivatal 
gazdálkodási csoportja végzi.  
Elıirányzat felhasználás: Az Általános Mővelıdési Központ bevételi és kiadási 
elıirányzatait a polgármesteri hivatal költségvetése tartalmazza. Az elıirányzatok felett más 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a polgármesteri hivatal rendelkezik. Az Általános 
Mővelıdési Központ igazgatója a költségvetés kiemelt elıirányzatait önállóan nem 
módosíthatja, a kiemelt elıirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthat végre. Ha a 
költségvetési évben a kiemelt elıirányzatok közötti vagy kiemelt elıirányzaton belüli 
átcsoportosítás válik szükségessé, az Általános Mővelıdési Központ igazgatója köteles azt a 
polgármesternek bejelenteni.   
Elıirányzat-módosítás: Az Általános mővelıdési Központ elıirányzatainak változtatását a 
polgármester kezdeményezi az igazgató egyetértésével a képviselı-testületnél. Az elıirányzat 
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módosítás a polgármesteri hivatal költségvetési rendelet módosításába beépülve kerül a 
Képviselı-testület elé, elıterjesztésre. 
Üzemeltetés, fenntartás, mőködtetés, karbantartási feladatok koordinálását az Általános 
Mővelıdési Központ igazgatója látja el. A karbantartási munkák, üzemeltetés, fenntartás 
mőködtetés felmerülı kiadásairól az intézményvezetı az éves költségvetésben jóváhagyott 
kiadásai elıirányzatok összegéig rendelkezhet.  
Beruházás, felújítás, vagyon használat, hasznosítás: A beruházások célját a Képviselı-
testület határozza meg. A megvalósításhoz szükséges bevételi és kiadási elıirányzat az 
önkormányzat éves költségvetési rendeletében szerepel feladatonként. 
Az önkormányzat képviselı-testülete határozza meg évente a felújításokat. A költségvetési 
rendelet felújítási célonként tartalmazza a költségvetési évben tervezett felújítások 
elıirányzatát. A beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos feladatokat a polgármesteri 
hivatal végzi. A vagyon használata során az Általános Mővelıdési Központ igazgatójának 
biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló vagyon hatékonyan, célirányosan, a lehetıségekhez 
képest a legjobb minıségben szolgálja a közszolgáltatások ellátását. Az önkormányzat a 
vagyonrendeletében szabályozza a hasznosítás, értékesítés feltételeit, szabályait. A vagyon 
használattal, hasznosítással kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. 
Munkaerı-gazdálkodás: Az Általános Mővelıdési Központ éves létszám elıirányzata az 
önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. A létszám-elıirányzat 
magában foglalja a személyi juttatások elıirányzatából foglalkoztatható és a feladatok 
ellátásához a felügyeleti szerv által, illetve jogszabályok alapján a költségvetés tervezésekor 
meghatározott létszámkeretet. A munkaerı-gazdálkodással kapcsolatos adminisztratív 
feladatokat a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja látja el az igazgató egyetértésével. 
Az Általános Mővelıdési Központ dolgozóinak személyi anyagai a polgármesteri hivatalban 
találhatók, a másolatokat az ÁMK igazgatója ırzi. A munkaügyi iratok elkészítését a 
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi, az intézmény igazgatójával történı 
elızetes egyeztetés alapján.  
Készpénzkezelés: Az Általános Mővelıdési Központ házipénztárának vezetése a 
polgármesteri hivatalban történik. A házipénztár kezelését a jegyzı által megbízott 
köztisztviselı végzi. Az intézmény készpénz kezelésének szabályzata a polgármesteri hivatal 
pénzkezelési szabályzatának része. A készpénzes vásárlásokat az Általános Mővelıdési 
Központ igazgatója által megbízott közalkalmazottak végezhetik. Vásárlás céljára elıleg 
kiadása az igazgató által megbízott közalkalmazottak részére lehetséges. A vásárlási elılegek 
elszámolásának rendjét a polgármesteri hivatal pénzkezelésre vonatkozó szabályzata 
tartalmazza.  
Étkezési térítési díjak beszedésének módjai: 
Az étkeztetés bonyolítását, az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetését a polgármesteri 
hivatal végzi. Az étkeztetésrıl a számlákat a polgármesteri hivatal készíti el, az Általános 
Mővelıdési Központ által szolgáltatott adatok alapján. Az ÁMK igazgató által megbízott 
dolgozó napi rendszerességgel szolgáltat adatokat az étkezési nyilvántartások vezetéséhez. A 
polgármesteri hivatal az étkeztetésrıl készült számlákat, tárgyhónapot követı 5. napig készíti 
el. Az étkezési térítési díjakat a polgármesteri hivatal tárgyhónapot követı 15-ig szedi be az 
étkezıktıl.  
Pénzellátás: Az intézmény finanszírozására külön pénzforgalmi bankszámla szolgál. A 
bankszámla felett a polgármester, a jegyzı és a jegyzı által megbízott gazdálkodásért felelıs 
köztisztviselı rendelkezhet. A polgármesteri hivatal finanszírozási terv szerint teljesít 
átutalást az Általános Mővelıdési Központ pénzforgalmi bankszámlájára. Az intézmény 
részére érkezı átutalásos kifizetési számlákat az igazgató vagy az általa megbízott dolgozó 
átadja a számla kézhezvételétıl számított 2 munkanapon belül a polgármesteri hivatal 
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gazdálkodásért felelıs köztisztviselıje részére, aki gondoskodik a számla határidıben való 
kiegyenlítésérıl. 
Kötelezettségvállalás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult, az éves 
költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása 
esetén a polgármester jogosult kötelezettségvállalásra, az Általános Mővelıdési Központra 
vonatkozóan. 
Utalványozás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult, a költségvetésben 
jóváhagyott elıirányzatok összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása esetén a 
polgármester jogosult utalványozásra, az Általános Mővelıdési Központra vonatkozóan. 
Szakmai teljesítésigazolás: az Általános Mővelıdési Központ igazgatója jogosult, 
akadályoztatása esetén a polgármester jogosult a szakmai teljesítés igazolására az intézmény 
tekintetében. 
Ellenjegyzés: a jegyzı feladata, akadályoztatása esetén a polgármesteri hivatal Ügyrendben 
megbízott köztisztviselıje az ellenjegyzésre jogosult. 
Érvényesítés: a polgármesteri hivatal- Ügyrendben megbízott – gazdálkodásért felelıs 
köztisztviselıje végzi. Akadályoztatása esetén a polgármesteri hivatal megfelelı képesítéssel 
rendelkezı köztisztviselıje végzi. 
Könyvvezetés: a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi. Az Általános 
Mővelıdési Központ számviteli rendje, részét képezi a polgármesteri hivatal számviteli 
rendjének.  
Analitikus nyilvántartás: Az étkeztetéssel kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetését a 
polgármesteri hivatal végzi. A közoktatási alap és kiegészítı normatív támogatások igénylését 
alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetése az intézményben történik. Az igazgató vagy 
az általa megbízott dolgozók szükség szerint és teljes körően nyújtanak információt a 
Polgármesteri Hivatal részére az analitikus nyilvántartások adatairól. Az állami támogatások 
és normatívák elıirányzat lemondását és pótigénylését alátámasztó analitikus 
nyilvántartásokat minden év április 15-ig, július 15-ig és október 5-ig, tárgyévet követı január 
31-ig az igazgató egyezteti a polgármesteri hivatal gazdálkodásért felelıs köztisztviselıjével. 
Az igazgató a nyilvántartásokat szakmai jellegő ellenırzés és aláírás után adja át a 
polgármesteri hivatal részére. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportja az analitikus 
nyilvántartásokat az állami támogatások és normatívákat alátámasztó mutató számok 
tekintetében ellenırzi, kiszámolja az állami támogatásokat és normatívákat megalapozó 
mutatószámokat, ellátotti számokat, majd az igazgatóval egyezteti. 
Az Általános Mővelıdési Központ valamennyi készletének nyilvántartását, analitikus 
könyvelését a polgármesteri hivatal végzi. A készletgazdálkodással kapcsolatos feladatokat a 
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi. Az intézményben felhasználásra kerülı 
készletek megrendelését és kiadását a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportjával történı 
elızetes egyeztetés után az iskolatitkár végzi. A tárgyi eszközök és kis értékő eszközök 
nyilvántartása a polgármesteri hivatalban történik. A leltározással kapcsolatos feladatokat a 
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja látja el, az igazgató és valamennyi dolgozó 
közremőködésével és adatszolgáltatásával. 
Információáramlás, szolgáltatás: Az igazgató a gazdálkodást és pénzügyeket érintıen, a 
polgármesteri hivatal vezetıje által megbízott gazdálkodási ügyekért felelıs köztisztviselıvel 
áll napi munka kapcsolatban. Az intézmény dolgozói szükség szerint állnak kapcsolatban a 
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportjával. A polgármesteri hivatal az étkezési díj 
hátralékosokról havonta tájékoztatja az Általános Mővelıdési Központ igazgatóját. Az 
intézmény igazgatója együttmőködik a polgármesteri hivatallal a hátralékok behajtásában. 
Óvoda- vagy iskolaváltást megelızıen az ÁMK igazgatója tájékoztatja a jegyzıt.  
A szakmai együttmőködés a fenntartó által jóváhagyott intézményi szervezeti és mőködési 
szabályzatban és a pedagógiai programban kerül részletes szabályozásra.  
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Beszámolási kötelezettség: Az Általános Mővelıdési Központ beszámolója a részben önálló 
költségvetési szervekre vonatkozó szabályozás szerint része a polgármesteri hivatal 
beszámolójának. A beszámolás félévente és évente történik. A Képviselı-testület elé kell 
terjeszteni a féléves beszámolót és a három negyedéves helyzetrıl szóló tájékoztatót a 
következı évi koncepcióhoz kapcsolódva. Az éves zárszámadásról a képviselı-testület 
zárszámadási rendelet fogad el.  
FEUVE kötelezettség: a FEUVE az intézményen belül az elsı szintő ellenırzést jelenti, 
melynek mőködtetése a jegyzı felelısségi körébe tartozik. A jegyzı és az igazgató együttesen 
felelıs azért, hogy az intézményen belül olyan szabályozást alakítson ki és olyan 
folyamatokat mőködtessen, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználását. Ezek a feladatok magukban foglalják: 

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

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

- a gazdasági események könyvelését (megfelelı könyvvezetés, és beszámolás) 
Az Általános Mővelıdési Központra a polgármesteri hivatal FEUVE kézikönyvébe foglaltak 
vonatkoznak.    
A Képviselı-testület évente november 15-ig elfogadja a belsı ellenırzési tervet, melyben a 
polgármesteri hivatal ellenırzései között szerepel az intézmény ellenırzése. A zárszámadással 
együtt a jegyzı évente beszámol a Képviselı-testületnek az intézmény belsı ellenırzésérıl.  
 
 
NAPIREND 
10. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti  
      díjainak emelésérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság ülésén született egy javaslat és határozat-tervezet arra vonatkozóan, 
hogy 10 %-kal nıjön a 2011. évben az önkormányzati ingatlanok, illetve az üzlethelyiségek 
bérleti díja. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a bérleti díjak 10 %-os mértékő emelését és a képviselı-
testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Mucsi László képviselı 
Minden bérleti díjemelést a pedagógusok nem tetszése fogadta. A rezsi, minden egyéb megy 
fölfelé, a fizetés inkább lefelé és közben a bérleti díjak is emelkednek, sokallják. 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı úr önkormányzati lakásokban lakó pedagógusok nevében megfogalmazott 
gondolatait megértette, azonban végig kellene nézni az elmúlt évek költségvetését, és azt, 
hogy az önkormányzat a szolgálati lakások karbantartására a 2006-2010. években 
nagyságrendileg többet költött, mint elıtte. A bérleti díj emelések ehhez képest jelképes 
összegeknek tőnhetnek. Tavaly 350 e Ft elıirányzathoz képest 800 e Ft körüli volt a 
teljesülés. Meg kell nézni, hogy jó gazdája-e az önkormányzat az ingatlanainak és hogy mibıl 
tudja mindezt az önkormányzat megtenni. Nem tartja túlzónak a bérleti díj emelését. A bérleti 
díj emelésnek van szolgáltatás jellegő ellentételezése is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az önkormányzati 
lakások és üzlethelyiségek bérleti díjának 10 %-os mértékő emelését 2010. január 1-jétıl. 
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A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta: 
 
113/2010.(XII.15.) ÖH. 
Önkormányzat tulajdonában lévı 
lakások és üzlethelyiségek bérleti díjairól 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993:LXXVIII. tv. 34. és 
36. § alapján - a Szank Községi Önkormányzat tulajdonában lévı lakások lakbérének és az 
önkormányzati helyiségek bérleti díjainak mértékét 2011. január 1-jétıl az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
1.1. Komfortos lakás esetében 

- belterületen 202,-  Ft/m2/hó 
- külterületen 145,-  Ft/m2/hó 

  Komfort nélküli lakás esetében 
- belterületen 63,-  Ft/m2/hó 
- külterületen 44,-  Ft/m2/hó 

1.2. Helyiségbérleti díjak 3739,-  Ft/m2/év + ÁFA 
1.3. Garázsbérleti díjak 108,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı 
 
 
NAPIREND 
11. Elıterjesztés a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.) önkormányzati rendelet  
      módosításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Rendelet-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Ebben az évben arról döntött a képviselı-testület, hogyha a 2,5 millió forintot nem haladja 
meg az adó alapja, akkor nem kell fizetni iparőzési adót. Az iparőzési adó bevételeink 
jelentısen csökkentek, éves szinten 7,5 millió forintot jelent ez a kedvezmény. Ezért 
javasolta, hogy 2011. január 1-jétıl az iparőzési adóalap mentesség 1 millió forintban legyen 
meghatározva. Ez a 2011-es gazdasági évben még szinte semmi bevétel többletet nem jelent, 
mert csak év végén fizetnek be elıleget és 2012-ben vallanak be a vállalkozók. Gyakorlatilag 
életképes vállalkozásnak kell lenni annak, amely 1 millió forint fölötti adóalappal rendelkezik, 
Szankon nincs más vállalkozókat terhelı helyi adó, ezért ebbıl biztosítjuk mindazokat az 
infrastrukturális beruházásokat és fejlesztéseket, amelyeket a vállalkozóink is igénybe 
vesznek, az utakat, a közterületet, a közrendet, ezeknek a beruházásoknak ez az összeg az 
alapja. Vannak eltérı gyakorlatok a környezı településeken. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Kiskunmajsán 500 e Ft, Tázláron 1,5 millió forint az adóalap mentesség. Jászszentlászlón 
nincs mentesség, hanem az iparőzési adó százalékos mértéke 1,4 %, nálunk pedig 2 %. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság ülésén szó volt a rendeletrıl, azt mondta az egyik bizottsági tag, hogy 
nagyon gáláns ajánlat volt a 2,5 millió forintos mentesség. 
Gyakran mondják az emberek, hogy kevés pénzt szánunk a földutak karbantartására, 
hóeltakarítás is nagyon gyengén van, ezek mind olyan jogos elvárások, amelyeket valahonnan 
finanszírozni kellene. Egy életképes vállalkozásnak szüksége van arra az infrastruktúrára, 
amit az önkormányzat biztosítani tud, ennek érdekében szükséges 1 millió forintra módosítani 
az iparőzési adó alapját érintı mentességet. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az iparőzési adóról szóló elıterjesztést megtárgyalta, és a rendelet-
tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Mucsi László képviselı 
A legutolsó változtatás mennyirıl mennyire történt? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A korábbi években a befizetendı iparőzési adóból 50 %-os kedvezmény illette meg a 
vállalkozókat, ez került hatályon kívül helyezésre 2006-ban. Utána következett a 1,5 millió 
forintos adóalap csökkentı kedvezmény, ezt kifogásolta a Közigazgatási Hivatal, nem volt 
megfelelı a helyi rendeletben a megfogalmazás, utána került a törvényi szöveg beemelésre a 
helyi rendeletbe, amelyben a maximális mértékő, 2,5 millió összegő adóalap mentesség került 
megállapításra idén visszamenıleges hatállyal. 
Mucsi László képviselı 
Tehát a megfogalmazással volt a probléma. Köztes javaslata az 1,8 millió forint adóalap 
mentesség úgy megfogalmazva, ahogy a jogszabály kívánja. A nagy iparőzési adó fizetıket 
nem érinti, a kicsik nagy része kényszerbıl mezıgazdasági vállalkozó. Sok kicsin tudunk 
ezzel segíteni. 
Tóth Mátyás képviselı 
Ez az egyetlen olyan adófajta, ahol nem a nyereség után, hanem az árbevételbıl levonunk 
bizonyos költségeket, és azután kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy nem kell életképesnek lenni a 
vállalkozásnak, veszteséges vállalkozás esetén is kell iparőzési adót fizetni. Az iparőzési adót 
fizetık körébe bevonták az ıstermelıket is, ez legfıképp a libatömıket érinti. Az utóbbi 
idıben olyan helyzet alakult ki, hogy a takarmány árak maximálisan emelkedtek, a 
felvásárlási árak maximálisan csökkentek, tehát gyakorlatilag most aki még nem hagyta abba, 
veszteséget termel, ennek ellenére jó eséllyel iparőzési adót fog fizetni. Meg kell találni a 
helyes arányt, mert lehet, hogy lesz, akinél ez lesz az utolsó csepp a pohárban, és abbahagyja, 
mint ahogy már mások is abbahagyták.  
Patkós Zsolt polgármester 
Ez nem csak a libatömıket érinti, hanem minden egyes kisvállalkozót is, akik a településen 
szolgáltatást végeznek. 2008-ban kb. 100 olyan kisvállalkozó volt, aki iparőzési adót fizetett. 
2009-ben a 100-ból 2-3 maradt. Akkor még nem jöttek be az ıstermelık ebbe a körbe, de a 
szolgáltatók vagy más egyéni vállalkozást üzemeltetık már kiestek. Hogy létezik, ha az 
árbevétel negatív és mégis iparőzési adó fizetésére kötelezett valaki? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Abban az esetben fordulhat elı, ha nem rendelkezik anyagköltséggel, hanem munkavállalókat 
foglalkoztat és egyéb kiadásai vannak. 
Mucsi László képviselı 
Saját takarmányt állít elı, és azt eteti fel az állataival, ennek csak az üzemanyagköltségét 
számolhatja el. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Saját elıállítású takarmányhoz kapcsolódó költségek, valamint egyéb felmerülı költségek 
elszámolhatók. A mezıgazdasági ıstermelıknél általában jelentıs az anyagköltség. A 8 millió 
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forint alatti árbevétellel rendelkezık esetén 40 % költségátalányt számla nélkül számolható el 
és a fennmaradó 60 %-ot kell csak számlával lefedni. 
A 8 millió forint feletti árbevétellel rendelkezı ıstermelık számlagyőjtésre kötelezettek, ezt 
megszokták már, általában ÁFA körbe tartoznak, jelentıs mennyiségő számlát tudnak 
összegyőjteni év közben. Az 1 millió forintos adóalap mentesség a környezı településekhez 
mérten is igen gáláns ajánlat. A baromfitenyésztık közül csak a legnagyobbak rendelkeznek 1 
millió forintos adóalappal, a kisebbek nem. Ha az ıstermelık januártól kezdve minden 
anyagköltségrıl számlát győjtenek, akkor lehet, hogy magasabb áron kapják meg a 
takarmányt és egyéb anyagokat, de a jövı útja, hogy mindenki próbáljon mindenrıl számlát 
győjteni és megfelelı könyvelést vezetni. 
Mucsi László képviselı 
Itt a takarmány áremelkedése alapjában megkérdıjelezi a gazdálkodást, mert a 120 %-os 
áremelkedés, ami úgy néz ki, hogy konzerválódik, nagyon könnyen padlóra küldheti az 
ágazatot. Ha a gazdálkodó számlával vásárolja a takarmányt, akkor 25 %-kal drágábban kapja 
meg. Mértéktartásra hívja fel a figyelmet, mert nagyobb lesz a visszahatása negatív irányban, 
mint amennyi jövedelmet hoz. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kihegyezzük ezt az iparőzési adó mentességet a mezıgazdasági ıstermelık és az 
önkormányzat viszonyára. Nagyon sokan vannak olyan mezıgazdasági ıstermelık, akiknek 
ez a dolog nem fog jelentısebb problémát okozni, mert már egyébként is fizetnek iparőzési 
adót. A jövı mindenképpen az, hogy számlával, elszámolható módon mutassuk ki a 
költségeinket, mint ahogy már nekünk sem adnak számla nélkül sehol semmit. Az 1,8 millió 
forintos javaslat esetében nem látja azt a lehetıséget, hogy a 100 körüli vállalkozó, akik 
kikerültek az iparőzési adó fizetési kötelezettség alól, visszakerülnének. Nincs lehetıségünk 
arra, hogy különbséget tegyünk mezıgazdasági ıstermelı, mezıgazdasági vállalkozó és 
egyéb vállalkozó között. 
Tóth Mátyás képviselı 
Olyan eset állhat elı például, ha egy egyéni vállalkozó elvállal egy munkát, és azért nem kap 
pénzt, hanem még neki kell befizetni.  
A mentesség arra vonatkozik-e, hogyha valakinek van 3 millió forint adóalapja, ıt is megilleti 
1 millió forintig a mentesség? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Nem, 0 Ft-tól kezdve kell ilyen esetben adót fizetni, ez mindig így volt. 
Mucsi László képviselı 
Középutat ajánlott, ha nem döntésképes a testület, akkor modellezni is lehetne, hogy elıre 
láthatóan hány ember kerül vissza a rendszerbe. A baromfi ágazatban nagyon könnyen el 
lehet érni ezt az árbevételt. 
Patkós Zsolt polgármester 
A 8 millió forintos árbevételnek mennyi az adóalapja? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A 8 millió forintos árbevételbıl le lehet vonni a kihelyezett állat értékét, takarmány értékét 
anyagköltségként, az egyéb felmerülı anyagköltséget, állatgyógyszer, egyéb anyag vagy 
áruvásárlási költség, valamint 40 % költség számla nélkül elszámolható. Gyakorlatilag a 8 
millió forint árbevétellel rendelkezık nem fizetnek SZJA-t. A vállalkozónak érdeke a 
számlagyőjtés, hogy igazolni tudja a költségeit. Az 1 millió forintos adóalapmentesség is igen 
gáláns ajánlat, ha a környezı településekhez viszonyítjuk, és ezzel a pénzügyi szakember is 
egyetértett. 
Patkós Zsolt polgármester 
Modellezni azért nem tudjuk, mert nincsenek tényadataink, mivel eddig még nem adóztak, 
ezért nincsenek összehasonlítható számaink. 
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Az elıterjesztés az 1 millió forintos adóalap mentességrıl, a javaslat az 1,8 millió forintos 
adóalap mentességrıl szólt. Elhangzottak érvek és ellenérvek. 
Mucsi László képviselı 
Saját javaslatát módosítja 1,5 millióra, visszatérne a korábbi rendeletben szereplı szándékra, 
ez egy köztes megoldás. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szolgáltatók nagy része nem lesz iparőzési adó fizetı újra, akik korábban azok voltak, ha 1 
millió forint fölött állapítja meg a képviselı-testület az adóalap mentességet. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Visszamenıleges hatállyal került elfogadásra korábban a kedvezı iparőzési adó rendelet, így 
a 2009. évben befizetett elılegeket vissza kellett utalnunk, május 31-én sem történt befizetés, 
1-2 ıstermelı volt csak fizetésre kötelezett, valamint nem fizettek 2010. szeptemberében 
elıleget sem, tehát emiatt iparőzési adó bevétel kiesés jelentkezik. Ha az elıterjesztés kerül 
elfogadásra, akkor ennek pénzügyi hatása majd csak 2012-ben érzıdik. Az SZJA törvény 
szerint az ıstermelıkre vonatkozó adómentes határ, amely alatt bevallást sem kell tenniük az 
ıstermelıknek, ez 600 e Ft-os bevételi összeg. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Ez a rendeletmódosítás a következı éveket fogja befolyásolni. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A vállalkozók 2011. május 31-ig a 2010. évrıl nyújtják be az adóbevallást, 2011. 
szeptemberében pedig a 2010. évi iparőzési adó bevallás alapján kerül a 2011. évi adóelıleg 
megállapításra. Amely mivel nem fizettek a vállalkozók 2010. évre iparőzési adót, sok 
esetben 0 Ft lesz. 2012. májusában, amikor elszámol a 2011. évvel, akkor keletkezik 
befizetési kötelezettség és majd 2012. szeptemberében a 2011. év után lesz elılegfizetési 
kötelezettsége. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az elmúlt idıszakban, amikor a lakosság nehezményezte a képviselı-testületnek ezt a 
döntését, akkor az elsıdleges indok az volt, hogy nem kaptak idıben tájékoztatást. Van-e 
információ azokról az adófizetıkrıl, akik érintettek, hogy idıben, írásban mindenki 
kiértesítésre kerüljön, hogy erre a módosításra föl tudjanak készülni. 
Nagy Klára fıtanácsos 
2011-ben mindenkinek számlákat kell győjteni a felmerülı anyagköltségeirıl. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység is korlátok közé lesz szorítva, még nem 
kaptuk meg a törvénymódosítást, de a körbıl kikerül a piaci, vásározó tevékenység, az 
építıipari tevékenységre vonatkozóan is változás lesz, tehát ott is kevesebb bevétel várható. 
Amikor megkapjuk a törvénymódosítást hozni fogja a képviselı-testület elé az új egységes 
iparőzési adó rendeletet, várhatóan januárban. 
Varga Ferencné alpolgármester 
A döntést befolyásolhatja az is, hogyha tájékoztatást kaphatna a következı költségvetésre 
vonatkozóan a nagy iparőzési adót fizetıknek a jövı évre várható befizetésérıl. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az iparőzési adó bevétel 2010. évben 99.600 e Ft, szemben a költségvetésbe beállított 158 
millió forintos elıirányzattal. Decemberben a mai napig nem érkezett feltöltés, amelynek a 
határideje december 20. Ez elıre vetíti azt, hogy a 2011. évi, május végi elszámolásnál 
jelentısen kevesebb bevételt fogunk kapni a nagy adófizetıktıl, mint a korábbi években. Ha 
feltöltött volna december közepén, az elıre jelezné, hogy jól zárja a gazdasági évet, most 
ennek az ellenkezıjét tapasztaljuk. 
Mucsi László képviselı 
Üzemel-e már a horvát tranzit gázvezeték, mert abból is származhat iparőzési adó bevételünk. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Még nem üzemel. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az iparőzési adóalap megosztása eszköz vagy személyi értékarányosan lehetséges. A 
csıvezetékek után a településnek az iparőzési adó megfizetése eszközérték arányosan 
történik. A költségvetési törvényjavaslat szerint az iparőzési adóalap megosztási rendszer 
módosításra kerül, még nem tudjuk, hogy ez településünket kedvezıen érinti-e vagy nem. A 
javaslatban van, hogy a piaci vásározó iparőzési tevékenységért 2011-tıl nem kell fizetni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha a település globális érdekét nézzük, akkor mindenki számára érthetı, hogy milyen döntést 
lehet hozni. A módosító javaslat 1,5 millió forintról szól. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az iparőzési adó 
fizetési kötelezettség alól a 1,5 millió forintos adóalap mentességet. 
 
A képviselı-testület 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással nem hozott döntést. 
 
A polgármester szavazásra tette fel az iparőzési adóról szóló rendelet módosítását az 
elıterjesztés szerint. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett a következı rendeletet 
alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
24/2010.(…..) önkormányzati rendelete 

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

 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
39/C §-ában kapott felhatalmazás alapján a 8/1991.(V.13.) ÖR. számú önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

 
1. § 

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

Adómentesség 
 

7/A. § 
 

(1) Mentes a helyi iparőzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó, akinek 
(amelynek a Tv. 39. § (1) bekezdés, illetıleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított   
(vállalkozási szintő) iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 11/2010.(V.13.) számú 
önkormányzati rendelet hatályát veszti.  
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Rácz Izabella távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 6 fı. 
 
 
NAPIREND 
12. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetési koncepció viszonylag szigorú gazdálkodásra épít. Egyes dologi kiadások 
tekintetében a 2010. évi költségvetés eredeti számaival számol 2011-ben is. Abban az esetben, 
ha a szerkezeti változás megvalósul például az oktatás vonatkozásában, akkor nem szükséges 
a közalkalmazottaknál az eddig biztosított juttatásokat megszüntetni. Az elkövetkezendı 
idıben arra kell törekednünk, hogy a fejlesztéseink önrészét és a kiesı bevételeink pótlását 
biztosítani tudjuk. Az elıterjesztés errıl szól. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a koncepciót, hosszasan tárgyalt a megszorításokról. Az 
elıterjesztés alapos, jól kidolgozott, a 2. oldalán alulról a második bekezdés közepén 15 %-os 
bérleti díj emelés szerepel, a bizottság 10 %-os emelést javasolt, melyet a képviselı-testület 
már el is fogadott, ezt javítani kell. A bizottság ülésén felmerült az is, hogy az orvosoknak 
eszközvásárlásra eddig biztosított összeg megszüntetésre kerül, de ehhez a bevételhez 
továbbra is hozzájutnak csak más lehetıségbıl, pályázat útján. Tárgyalás után a Pénzügyi 
Bizottság a képviselı-testületnek az elıterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolta. 
Mucsi László képviselı 
Az iparőzési adó tekintetében a 160 millió forintból hogyan lett 79 millió forint?  
A teljesítménymutatós finanszírozás miatt a kistelepülések óvodái és iskolái kerülnek a 
leghátrányosabb helyzetbe. Ajánlja Lukács László országgyőlési képviselı úr figyelmébe, 
hogy képviselje a kistelepülések érdekeit, hogy ne kerüljenek a kistelepülések óvodái, iskolái 
ugyanabba a helyzetbe, amiben eddig voltak. Itt politikai adósság van, azt igenis számon kell 
kérni a FIDESZ részérıl, amikor költségvetést készít, a kistelepülések felé. Azért szavaztunk 
rájuk, és azért tettünk meg mindent, hogy ık alkothassanak kormányt, hogy minket, vidéket 
és a kis- és középtelepüléseket képviseljék és próbáljanak fölhozni minket egy olyan szintre 
ami emberhez méltó. 
A szociális feladatellátásban a normatív állami támogatás csökkenéséhez igazodva kell 
csökkenteni a mőködtetési költségeket, ezt hogyan lehet megtenni? 
A hivatalnál a köztisztviselıi létszámcsökkenés milyen mértékő lesz, és mikor történik meg? 
A lakásfenntartási támogatás hány százalékát tudjuk lekérni, mint normatíva, van-e módunk 
felülvizsgálni, szigorítani a lakásfenntartási támogatást, hogy tényleg csak a legrászorultabbak 
vehessék igénybe, mennyire terheli ez a költségvetésünket? 
Patkós Zsolt polgármester 
Eddig is emberhez méltó volt az a körülmény is és a finanszírozás is, amit az önkormányzatok 
kaptak. Másik kérdés, hogy mőködésre nehezen lehetett pénzt találni. Azt nem tiszte 
megítélni, hogy politikai adósságban van-e a kormányzat. Rendszerszinten kell a dolgokat 
kezelni és a finanszírozásokat megváltoztatni. Erre törekszik a kormány, mert 2012-2013-tól a 
pedagógus életpálya bevezetésével a közoktatás más szempontú finanszírozásával jelentısebb 
átalakítást fog végezni ezen a téren is. Vannak állami költségvetési keretek, amelyen belül tud 
mozogni, most a teljesítménymutatós rendszerben, amikor egy alacsony osztálylétszámú 
általános iskolában, óvodában igényeljük települési szinten a normatívát, látjuk azt, hogy 
milyen mennyiségi különbséget jelent mindez, mert maximális osztálylétszámmal 4,5 
minimális osztálylétszámmal 1,5 millió forint, amelyet egy teljesítménymutató után kaptunk 
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volna 2007-2008-ban. Az a fajta büntetés, ami a kistelepülést érinti, továbbiakban is 
megmarad. Rendszerszintő átalakítást igényel, máshogy kell hozzányúlni a rendszerhez. 
A mőködés költségeinek jelentıs része a főtés és energia költség, ezek racionalizálása 
folyamatban van. 
Szociális téren már mőködnek a megtakarítások, a lakásfenntartási támogatás vonatkozásában 
is megtörtént a szigorítás, a képviselı-testület a szociális rendeletében módosította a 
szabályrendszereket, csak a törvényi minimumot próbálja biztosítani az önkormányzat, illetve 
egy-két esetben, amikor indokolt, tér el ettıl. Jelen pillanatban a normatív lakásfenntartási 
támogatás esetén törvény alapján ha jogosult, akkor folyósítani kell, a helyi lakásfenntartási 
támogatást a törvényi minimumra vettük le. Ezt nem lehet jobban megszigorítani, nem lehet a 
rendeletben megszüntetni, mert törvényi kötelezettség ennek a biztosítása. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A normatív lakásfenntartási támogatásnak 90 %-át az állam visszatéríti, 10 %-a 
önkormányzati saját forrás, amely 140 fı részére került tervezésre több mint 8 millió forintos 
összeggel. 
A helyi lakásfenntartási támogatás összege 100 %-ban önkormányzati forrás, 23 fı részére 
került tervezésre. 
Patkós Zsolt polgármester 
A hivatali létszámcsökkentést akkor és abban az esetben lehet megtenni, ha a feladatok 
csökkennek, jogkörök átcsoportosítása esetén és szerkezeti változás miatt. Ha az oktatási 
intézmény egyházi fenntartásba kerül, akkor a létszámcsökkentés indokolt lesz. Meg kell 
majd nézni, hogy milyen mértékben, errıl a képviselı-testület fog majd dönteni, javaslatot 
fogunk tenni erre, számot most nem tudunk mondani, de lesz csökkenés, mindennek az a 
következménye. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a koncepciót. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 
114/2010.(XII.15.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat 
2011. évi költségvetési koncepciójáról 
 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testület a 2011. évi tervezési irányelveket az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
1) A 2011. évi költségvetést a jogszabályokban meghatározott tartalommal és szerkezettel 

intézményenként, feladatonként és kiemelt elıirányzatonként részletezve kell 
elkészíteni. A 2011. évi költségvetés részletes tervezésére vonatkozó alapelveket úgy 
kell meghatározni, hogy az a községi önkormányzat hosszú távú érdekeit szolgálja. Az 
alapelvek lehetıség szerint minél kevésbé érintsék hátrányosan rövidtávon az 
önkormányzat dolgozóinak és intézményének érdekeit.  

 
2) A bevételeket a költségvetés készítésekor ismert mértékben kell számba venni.  
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3) Mőködési kiadásoknál a 2010. évi módosított költségvetéshez viszonyított változásokat 
számszerően és szöveges indoklással részletesen be kell mutatni.  

 
4) A személyi juttatásokat intézményenként csökkenteni kell a megszőnı és növelni a 

képviselı-testület által engedélyezett új feladatok elıirányzataival. Önkormányzati 
szinten az illetmények, pótlékok, munkabérek, tiszteletdíjak és költségtérítések a 
törvényekben elıírtak figyelembevételével tervezhetıek. Többletként a jogszabályok 
szerinti kötelezı illetmény elemeket, a soros elırelépık, jubileumi jutalmak, a 
képviselı-testület által a polgármester javadalmazásának és egyéb jogszabály által elıírt 
növekedéseket lehet figyelembe venni. A béren kívüli juttatásokat a 2010. évi eredeti 
költségvetési szinten abban az esetben lehet megtervezni, ha az önkormányzati 
feladatellátás szerkezeti változtatásából adódó kiadási megtakarítás erre forrást jelent.  
Személyi juttatás többlet a 2011. évi költségvetési törvényben meghatározott mértékben 
és kifizetési jogcímen a képviselı- testület döntése alapján tervezhetı meg.  

 
5) A munkaadókat terhelı járulékokat a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben kell 

tervezni. 
 
6) A dologi kiadásoknál számba kell venni, és rangsorolni kell az ellátandó feladatokat. 

Bizonyítani kell a célok és feladatok indokoltságát. Tételesen be kell mutatni a 2010. évi 
költségvetésben egyszeresen felmerülı kiadásokat. A 2011. évi költségvetésben az 
elızı évi egyszeres kiadások közül csak az ismét felmerülı kiadások tervezhetık, 
melyek indokoltságát a szöveges elıterjesztésben kell alátámasztani. Az idıközbeni 
központi és helyi jogszabályok miatti változások hatása a forrás biztosításával 
együttesen kerülhet többletként a költségvetésbe. Új feladatok tervezése a 2010. évi 
eredeti elıirányzathoz képest csak részletes indoklással, a szükségességre rámutatva 
lehetséges. Önkormányzati szinten a dologi kiadások elıirányzatát átlagában a 2010. évi 
eredeti költségvetési elıirányzatok szintjén kell megtervezni. A dologi kiadások 
tervezésénél elsıként a 2010. évi felhasználás alapján a közüzemi díjak (gáz, villany, 
víz, szennyvíz) elıirányzatait kell megtervezni. A többi dologi kiadás mértékének 
tervezésére ennek függvényében kerülhet csak sor. A költségvetés tervezésénél 
rangsorolni kell a feladatokat, a kötelezıen ellátandó feladatok tervezhetıek a 
képviselı-testület döntése nélkül. A nem kötelezı feladatok ellátásáról dönt a képviselı-
testület. Meghatározza, hogy milyen többlet feladatokat tud felvállalni az önkormányzat 
a 2011. évben. 
 

7) A 2011. évi költségvetésben elıirányzatot kell biztosítani a Többcélú Kistérségi 
Társulással való együttmőködésbıl (feladatátadás) következı mőködési célú pénzeszköz 
átadásokra. 

 
8) A 2011. évi költségvetésben elıirányzatot kell biztosítani a központi orvosi ügyelet 

településre lakosságszám arányosan jutó kiadásaira.  
  
9) A 2011. évi költségvetésben elıirányzatot kell biztosítani a Kistérségi járó beteg 

szakellátó központ településünkre lakosságszám arányosan jutó mőködési kiadásaira. 
 

10) A korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében vállalt 
kötelezettségek tekintetében biztosítani kell az ezekkel összefüggı törlesztések 
tervezését. 
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11) A költségvetés tervezése során csökkenteni kell az önkormányzat által biztosított 
normatíva feletti támogatások összegét. Az intézményi térítési díjak megállapítása során 
az önköltséget teljes körően figyelembe kell venni és ez alapján úgy kell a térítési 
díjakat megállapítani, hogy azok a lehetséges legmagasabb összegő bevétel elérését 
tegyék lehetıvé, csökkentve az önkormányzat által – a normatívák felett – nyújtott 
támogatás összegével. 

 
12) A feladatmutatók számának csökkenéséhez igazodóan kell csökkenteni a mőködtetési 

költségeket.  
 
13) A képviselı-testület elvi szándéka alapján a munkahelyteremtésre, vállalkozások 

támogatására lehetıség szerint elıirányzatot kell képezni a 2011. évi költségvetésben. 
 
14) A mőködési céltartalékok intézményenként 2010. évi eredeti költségvetési szinten 

tervezhetık. A társadalmi szervezetek támogatása a 2010. évi eredeti költségvetési 
szinttıl 10 %-kal alacsonyabb mértékben tervezhetı. A támogatások, pénzeszköz 
átadásokon belül a szociális pénzbeli ellátások elıirányzatának csökkentése szükséges.  

 
15) A nyertes pályázatok megvalósítására fejlesztési célú hitel biztosítja a forrást. Újabb 

pályázatok benyújtása elıtt minden esetben vizsgálni kell a finanszírozhatóság feltételeit 
mind a fejlesztési források terheltsége, a likviditás biztosíthatósága, mind a késıbbi 
mőködtetési kiadások nagysága tekintetében. A Képviselı-testület olyan pályázatok 
benyújtását engedélyezi a 2011. költségvetési évben, amelyek esetében nincs elıírás az 
alkalmazotti létszám növelésére, továbbá a mőködtetés többletkiadással nem jár.  

 
16) A felhalmozási kiadásoknál elıirányzatot kell képezni a korábbi években benyújtott 

pályázatok és a 2011. évben benyújtásra kerülı pályázatok saját erı részére. A 
beruházási saját erıt fejlesztési célú hitelbıl kell biztosítani. Forrást szükséges 
biztosítani a pályázatokkal kapcsolatosan felmerülı egyéb kiadásokra, amelyek a 
pályázatokban nem elszámolhatók (szakértıi díjak, tervezıi költségek, szakhatóságok 
engedélyének díjai).  

 
17) Javítani kell az önkormányzati vagyon hasznosításának a hatékonyságát és az 

értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésének eredményességét.  
 
18) A 2011. évi költségvetés egyensúlyát mőködési célú hitelfelvétel nélkül kell biztosítani. 

A 2011. évi költségvetést abban a szervezeti és szerkezeti formában kell megtervezni, 
amelyben a feladat ellátás a leggazdaságosabb formában történhet meg.   

 
 
Ezután a polgármester szünetet rendelt el. 
 
 
NAPIREND 
11. Elıterjesztés képviselı és bizottsági tag tiszteletdíjának átutalásáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Tóth Mátyás képviselı és bizottsági tag, valamint Kovács Zsuzsanna bizottsági tag az ıket 
megilletı tiszteletdíjról lemondtak. Tóth Mátyás kérte, hogy a tiszteletdíja az Olajbányász 
Sportegyesület javára kerüljön átutalásra. Kovács Zsuzsanna pedig azt kérte, hogy tiszteletdíja 
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az ÁMK Egységes Óvoda és Bölcsıde elıirányzatai közé kerüljön beépítésre a 
költségvetésbe. Most csak a november hónapra járó tiszteletdíjakról van szó, mert a december 
hónapra járó már a következı költségvetési évet terheli. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Tóth Mátyás képviselı 
Bejelentette személyes érintettségét. 
 
Polgármester szavazásra tette fel, hogy a képviselı-testület Tóth Mátyás képviselıt ne zárja ki 
a szavazásból. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
115/2010.(XII.15.) ÖH. 
Kizárás a szavazásból 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Tóth Mátyás önkormányzati képviselıt a 
tiszteletdíjának átutalásáról szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Polgármester szavazásra tette fel Tóth Mátyás tiszteletdíjának átutalásáról szóló határozat-
tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
116/2010.(XII.15.) ÖH.  
Képviselı tiszteletdíjának 
átutalásáról 

 
HATÁROZAT 

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

Szank, Móra F. 6. szám alatti lakos, települési képviselı és bizottsági tag a 2010. 
november hónapra járó munkájáért tiszteletdíjat nem vesz fel. 

 
2. Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy 46.261,- Ft-ot a Szanki Olajbányász 

Sportegyesület Fókusz Takarékszövetkezet Szanki Kirendeltségénél vezetett 
51700021-10005075 számlájára támogatásként kerüljön átutalásra.  

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester 
 
 
Polgármester szavazásra tette fel Kovács Zsuzsanna tiszteletdíjáról szóló határozat-
tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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117/2010.(XII.15.) ÖH.  
Bizottsági tag tiszteletdíjának 
átutalásáról 

 
HATÁROZAT 

 
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Kovács 

Zsuzsanna Szank, Béke u. 50. szám alatti lakos, bizottsági tag a 2010. november 
hónapra járó munkájáért tiszteletdíjat nem vesz fel. 

 
4. Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy 12.922,- Ft az Általános Mővelıdési 

Központ Egységes Óvoda-Bölcsıde feladat kiadási elıirányzatai közé 
eszközbeszerzésre kerüljön beépítésre a 2011. évi költségvetésbe. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester  
 
 
NAPIREND 
12. Elıterjesztés a Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
      2011. évi munkatervére 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselık írásban megkapták a 2011. évre tervezett képviselı-testületi ülések idıpontjait 
és fıbb napirendi pontjait. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a 2011. évi munkatervet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
118/2010.(XII.15.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
2011. évi munkatervérıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi munkatervét az elıterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
 
NAPIREND 
13. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. pótbefizetési kérelmérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıterjesztés 137 ezer forintról szól. Mucsi László felügyelı bizottsági tag ennek a 
pótbefizetésnek a jogossága mellett érvelt is a mőködıképesség biztosítása érdekében. Nem 
javasolta ebben az évben, hanem a 2011. évi költségvetési évben szeretné átutalni a Kft. 
részére. 
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Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és a határozat-tervezet elfogadását 
egyhangúlag javasolta a képviselı-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
119/2010.(XII.15.) ÖH. 
VAKÁCIÓ KFT. részére pótbefizetés 
 

HATÁROZAT 
 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a VAKÁCIÓ KFT. kérelmére – a 2010. 

évi Üzleti Terve értelmében – 137.000,- Ft pótbefizetés teljesítését rendeli el. 
 
2. A képviselı-testület a megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
 
3. A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a VAKÁCIÓ KFT. részére a 137.000,- Ft 

támogatás az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a támogatás értékő pénzeszköz 
átadások között kerüljön megtervezésre. 
 

Határidı: 2011. január 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
NAPIREND 
14. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. 2011. évi üzleti tervérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A pótbefizetésen kívül a szokásos fenntartási költség Balatonakali és Sikonda vonatkozásában 
137 ezer forint. Több önkormányzati bevétellel nem számol az üzleti terv. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy reményeink szerint jövı év elején konszenzus lesz abban a 
kérdésben, hogy az önkormányzatok mikor juthatnak a Balatonakalin és Sikondán lévı 
táborok tulajdonjogához ingyenes átadással. Nagyon régóta húzódó kérdés, mindig bízunk az 
ügy kedvezı lezárásában. Meg kell oldódnia annak a problémának, hogy a VAKÁCIÓ KFT-
ben meglévı tulajdoni rész arányában vagy pedig lakosság arányában szerez tulajdont az 
önkormányzat. 
Tóth Mátyás képviselı 
A táborfenntartási támogatások megosztásánál nem jön ki az összeg, vagy elírás van, vagy 
valami más hiba. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kft. 2 millió forint hitellel, likvid pénzeszközzel rendelkezik, erre 2.900 e Ft-os 
kötelezettséget vállalt Kiskunhalas, tehát kézfizetı kezességet. Összesen 7.808 e Ft-nak 
kellene szerepelnie, tehát elírásról van szó, javítani kell a 6.808 e Ft-ot 7.808 e Ft-ra. 
Tóth Mátyás képviselı 
2011-ben is ennyi lesz Szank Önkormányzatának a része? 
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Patkós Zsolt polgármester 
Ez nem változik. A tagoknak egybehangzóan kellene dönteni az emelésrıl, de senki nem akar 
többet fizetni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tett fel a módosított üzleti 
tervet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
120/2010.(XII.15.) ÖH. 
VAKÁCIÓ KFT. 2011. évi üzleti tervérıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a VAKÁCIÓ KFT. 2011. évi üzleti tervét 
az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
15. Elıterjesztés önkormányzati ingatlan bérlı kijelölésére 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Tóth István vállalkozó azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy részére adjuk bérbe a volt 
gyógyszertári épületünknek az üzlethelyiséget és az ahhoz tartozó helyiségeket. A lakásrészt 
nem. Vállalkozást szeretne beindítani szanki foglalkoztatottakkal. Kezdetben, vagyis 
januárban kettı, februárban 8 fıvel. Az önkormányzat szándéka, hogy segítse a munkahelyet 
teremtı vállalkozásokat. A határozat-tervezet szerint az önkormányzat egy évre biztosítaná a 
vállalkozó számára a helyiségeket, a bérleti díj elengedésre kerülne, csak a rezsiköltséget 
kellene megfizetnie, és a szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
Mucsi László képviselı 
Milyen állapotban van az üzlethelyiség, azonnal használatba vehetı, vagy festeni kell, egyéb 
felújítás szükséges-e? 
Patkós Zsolt polgármester 
A vállalkozó megnézte és elfogadhatónak tartotta. Ha szükséges, minimális munkálatokat, 
festést tudnánk végezni, ez nem jelentene költséget. 
Mucsi László képviselı 
Egyetért azzal, hogy adjunk helyet az ilyen vállalkozásoknak Szankon. Azt is bele kellene írni 
a szerzıdésbe, hogy az állagmegırzést köteles a bérlı biztosítani. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szerzıdésben benne lesz. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A határozat-tervezet kiegészítését javasolta, mert nincs benne, hogy kinek adjuk bérbe az 
üzlethelyiséget. Az 1. pontba be kell írni, hogy Tóth István vállalkozó részére. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Bejelentette személyes érintettségét. 
 
Polgármester szavazásra tette fel, hogy a képviselı-testület Varga Ferencné alpolgármestert 
ne zárja ki a szavazásból. 
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
121/2010.(XII.15.) ÖH. 
Kizárás a szavazásból 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Varga Ferencné alpolgármestert az 
önkormányzati ingatlan hasznosításáról szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
 
Polgármester a módosítással együtt szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
122/2010.(XII.15.) ÖH. 
Önkormányzati ingatlan hasznosítására 
 

HATÁROZAT 
 

1.   Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a Szank, Rákóczi F. u. 21. 
szám alatti önkormányzati ingatlan (volt gyógyszertár épület) üzlethelyiségének 
bérbeadásához Tóth István vállalkozó részére. 

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

Rákóczi F. u. 21. szám alatti ingatlan üzlethelyiségének 2011. évre történı bérbeadásáról 
szóló bérleti szerzıdés aláírására. 

 
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete engedélyezi, hogy az épület 

üzlethelyiség részében a bérlı (egyéni vállalkozó) munkavállalók foglalkoztatásával 
csomagolói tevékenységet valósítson meg. 

 
4.  Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2011. évre 

meghatározott tervezési irányelvek 13. pontjában munkahelyteremtés támogatására 
megfogalmazott elvi szándék alapján az üzlethelyiség bérleti díja a vállalkozó számára 
elengedésre kerüljön az üzlethelyiség rezsi költségének megfizetése mellett. 

 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
16. Egyéb kérdések  
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Nagyon sok közalkalmazottat érint a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos kérdés, van-e 
arra lehetıség, hogy a gazdasági vezetı tájékoztassa a dolgozókat arról, hogy van-e teendı. 
 
Lakossági kérés, hogy sok új buszjárat lett Szankon, ami nagyon jó. Viszont Kiskunhalasra 
nagyon kevés a buszjárat, fıleg az iskolásokra és a kórházba menıkre-jövıkre kellene 
gondolni, mert Kiskunhalason van a fekvıbeteg ellátás Szank vonatkozásában. Jó lenne több 
buszjárat ugyanúgy, mint Kiskunfélegyháza felé. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Megnézzük, hogyan lehet Kiskunhalasra eljutni. Sőrősödtek a buszjáratok, könnyebben lehet 
Szankról és Szankra eljutni. A Kiskunmajsáról történı csatlakozásokat a mostani menetrendi 
változtatás nem befolyásolta. Nem lett kevesebb buszjárat Kiskunmajsa és Kiskunhalas 
között, a csatlakozásokban lehet probléma, amelyre egyeztetéseket fogunk kezdeményezni. 
 
A magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatosan Nagy Klára tájékoztatást nyújthat, bár elég 
egyértelmő, hogy senki nem fog a megyeszékhelyre utazni azért, hogy ott maradjon a 
magánnyugdíjpénztárban. 
Csertı István képviselı 
Nem is érdemes. 
 
Mucsi László képviselı 
Lakossági jelzés érkezett, elégedetlenek voltak a felsı-szanki utak karbantartásával, konkrétan 
a Vonadőlıben, amely a darálónál megy el. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tud róla, ez ügyben megbeszélés történt. A közmeghallgatáson is szóba került, éppen ezért 
tavasszal Halasi Ferenctıl kérte, hogy azt az utat javítsa és gléderezze. Ez állítása szerint 
megtörtént, a használó szerint nem történt meg, nem tud igazságot tenni, az biztos, hogy mi 
kifizettük. Sok pénzt fordítunk a külterületi utak karbantartására, de ez soha nem elég. A 
keskeny kövesút mellett is sokszor szóba kerül a gléderezés, éppen most szólt a Magyar 
Közútnak, hogy jó lenne, ha megcsinálnák, hogy ne legyen gond a hóeltakarítás. 
Mucsi László képviselı 
Az Izsáki úton van 2-3 olyan szakasz, ahol szinte a kerítéstıl a másik széléig víz áll. 
Tavasszal valamilyen feltöltést be kellene iktatni, lehet, hogy az útpadkából, de azt 
mindenképpen jó lenne megcsinálni, mert személykocsival alig lehet eljárni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Azt kérte a külterületi utakkal kapcsolatosan, hogy a jövı tavaszi munkálatok elıtt, február 
20-ig mindenki adja le írásban kérését, hogy melyek azok a dőlıutak, amelyeknek a javítása 
elengedhetetlenül szükséges. 
 
Besesek Béla alpolgármester 
Járdaépítés folyik az Izsáki út felé, ahogy az idıjárás engedi, úgy folynak a munkálatok. Az 
útkeresztezıdés most járható, nem fognak elmaradni a szigetek, csak késıbbiekben fogják 
megcsinálni. Most az volt a kivitelezınek a célja, hogy a télen járható legyen az 
útkeresztezıdés és amint az idıjárás engedi, a módosított terv szerint megcsinálják a 
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forgalomlassító szigeteket is. Folynak a munkák most is, a gyalogátkelı, vízelvezetı 
kiépítése, faültetés a külterületi út mentén. 
Patkós Zsolt polgármester 
Alpolgármester úr felügyeli ezeket a munkálatokat. 
Mucsi László képviselı 
Az Izsáki úton készülı járda milyen típusú beruházás, pályázaton nyertük? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem, a Béke utca folytatásában a járda építése saját beruházásunk. Itt felhasználásra kerülnek 
azok a járólapok is, amelyek a térburkolatok miatt lettek felszedve. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND 
17. Elıterjesztés hosszú távú fejlesztési hitelfelvételrıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
A napirend zárt ülésen történı tárgyalását javasolta. 
 
Szavazásra tette fel zárt ülés elrendelését. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
123/2010.(XII.15.) ÖH. 
Zárt ülés elrendelésérıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja 
alapján a hosszú távú fejlesztési hitelfelvételrıl szóló napirendet zárt ülésen tárgyalja. 
 
 
Ezután a képviselı-testület zárt ülésen folytatta munkáját. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 19 órakor bezárta az ülést.  

 
 

K. m. f. 
 
 

        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
       polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
    Csertı István           Tóth Mátyás 
       jkv. hitelesítı          jkv. hitelesítı 


