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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2011. február 23-án 15 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Csertı István
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella
Tóth Mátyás képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Elekes György községi állampolgár
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7
képviselıbıl mind a 7 fı jelen van.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Rácz Izabella és Varga Ferencné képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy az egyéb kérdések elıtt a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítását, valamint az óvodai és általános iskolai beiratkozás idıpontjának
meghatározását javasolta megtárgyalásra. A képviselık egyetértettek a módosítással. Más
javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló
5/2010.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
4. Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
18/2010.(XI.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
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5. Elıterjesztés a szociális alap- és szakosított ellátások fenntartó változásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés a tornacsarnok építési tervdokumentációinak felülvizsgálatáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló
önkormányzati rendeletre
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának elfogadásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Elıterjesztés óvodai csoport maximális létszámának emelésérıl
Elıadó: Varga Ferencné óvodavezetı
11. Elıterjesztés képviselı tiszteletdíjának átutalásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
12. Elıterjesztés a köztisztviselık 2011. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját
képezı célok meghatározásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
13. Elıterjesztés új testvérvárosi kapcsolat létesítésérıl (ülésen kerül kiosztásra)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
14. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
15. Elıterjesztés óvodai és általános iskolai beiratkozások idıpontjának meghatározásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
16. Egyéb kérdések

Patkós Zsolt polgármester
Nyerges Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke napirend elıtt szót kért.
Nyerges Zoltán PB elnök
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a 2010. évi vagyonnyilatkozatát minden képviselı,
polgármester és alpolgármesterek határidıben leadták.

NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót írásban mindenki megkapta.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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7/2011.(II.23.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 116/2009.(XII.08.) ÖH.,
18/2010.(III.09.) ÖH., 93/94/2010.(XI.03.) ÖH., 100/102/103/2010.(XI.25.) ÖH.,
105/107/111/112/113/119/122/2010.(XII.15.) ÖH. és a 3/4/6/2011.(I.17.) ÖH. számú lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Patkós Zsolt polgármester
- 2010. decemberében a járóbeteg szakellátóval kapcsolatosan megbeszélések folytak.
A januári közmeghallgatáson errıl is volt tájékoztató. A MEDITEAM ZRT. nagyon
sok segítséget nyújtott az intézmény indulása kapcsán, az együttmőködési szerzıdésük
2010. december 31-én lejárt. Január 1-jétıl egyedül a Nonprofit Kft. mőködteti,
üzemelteti a járóbeteg szakellátót gazdasági kérdésekben. Orvos-szakmai kérdésekben
nincs vezetı, az adott szakorvosok tudására támaszkodunk. Ha ezen változtatni
szeretnének, akkor a taggyőléshez kell fordulni. A taggyőlésben Kiskunmajsa város
részérıl Faludi Tamás birtokolja a többség szavazatát, a kisebbség szavazatának közös
képviseletét Patkós Zsolt látja el. Döntés csak közös megegyezéssel, konszenzussal
lehetséges. Közel 45 millió Ft-os önkormányzati kiegészítés szükséges az
üzemeltetéshez, vállalt kötelezettségünk 2 %, tehát éves szinten 8-900 e Ft teherrel
kell számolnunk ebben az évben. Ez az ára annak, hogy Kiskunmajsán kaphatnak
kezelést a járóbeteg szakellátóban a segítségre szorulók. A járóbeteg szakellátó a
hozzá főzött reményeket részben tudta beteljesíteni. A hosszú várólisták, a
teljesítmény volumen korlát miatt kértük az ügyvezetıt, hogy dolgozzon ki egy olyan
rendszert, amelyben vagy fizetıs, vagy önkormányzati hozzájárulással mőködı,
várólistát leküzdı lehetıséget biztosítsunk a szemészetnek és a fül-orr gégészetnek. Itt
van a leghosszabb idejő várakozás. Érdekeltek vagyunk a járóbeteg szakellátó
rentábilis mőködésében, ezért odavittük a foglalkozás egészségügyet, a
közalkalmazottak, köztisztviselık és a közmunkaprogramban résztvevık munkaegészségügyi vizsgálatát.
- 2011. január 9-én területi és országos kisebbségi önkormányzati választást
bonyolítottunk le. A meglévı települési kisebbségi önkormányzati tagok szavazhattak
a területi és az országos listára. Megszerveztük, idıben leszavaztak, a szavazókörben
jegyzı asszony volt az elsı, aki bevitte az eredményt.
- 2011. január 17-én közmeghallgatást tartottunk.
- 2011. január 20-án Kübekházán tanulmányozták a szeptember 1-jével indult egyházi
fenntartású oktatási intézményt alpolgármester asszonnyal és jegyzı asszonnyal. Sok
tapasztalatot szereztek. Holnap Érsek úr felhatalmazása alapján a kiskunhalasi Szent
József Általános Iskola igazgatója és három nevelıje átvilágítja az intézményünket.
Igazgató urat meghívta egy megbeszélésre holnap estére, ahová a szülıi szervezet
képviselıit és a pedagógusokat is szívesen látjuk. Megkérte, hogy a tapasztalatokról, a
gyakorlatról adjon tájékoztatást.
- 2011. január 22-én az Olajbányász Horgászegyesület Közgyőlésén vett részt, ahol új
elnököt, új vezetıséget választottak az egyesületi tagok. Bízik benne, hogy a
horgászok önszervezıdése is a település sikerét fogja segíteni.
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Az elmúlt idıszakban a csongrádi Hulladékgazdálkodási Társulásnak konzorciumi
ülése volt, ez a téma a mai ülésen napirendi pont.
A Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság is ülést tartott, az évre vonatkozó
ütemterv befolyással lesz az ez évi képviselı-testületi munkára.
A hétvégén rendeztük azt a gasztronómiai fesztivált, amely határon innen és túl
sokakat vonzott a településre. Aki részese volt az eseményeknek, jól tudta magát
érezni. Megköszönte a szervezıknek, segítıknek a munkáját, alpolgármester
asszonynak, alpolgármester úrnak a szervezést. Több százan mőködtek együtt annak
érdekében, hogy sikeres volt a hétvége. Mindenkinek köszönetet mondott.

Kérdés, hozzászólás nem volt, képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.

NAPIREND
2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló
5/2010.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Könyvelés után a tényszámokat át kell vezetni a költségvetési rendeletben. Sok olyan
pályázati pénzt, amelyet a tavalyi évre vártunk, nem tudtunk beépíteni a költségvetésbe. Ezért
a költségvetési fıösszeg 542 millió forintra módosult. Az elıterjesztés tényszámokat
tartalmaz a tekintetben is, hogy a tervezett 158 millió forintos iparőzési adó bevétel a
valóságban 107 millió forintra teljesült. Ez nagy visszaesés. A 107 milliót nem tartjuk
reálisnak, ezért a 2011. évi költségvetésben 122 millió forint kerül tervezésre. A
tényszámoknak megfelelıen a túltervezett tételek lecsökkentésre kerültek (mőködési
bevételek, bérbeadás). A bevételeket és a kiadásokat is 350 millió forinttal lecsökkentettük,
így került egyensúlyba a költségvetés.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag, változtatás nélkül
elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
1/2011.(…….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló
5/2010.(II.23.) rendelet módosításáról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló
módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ 91.§ (1) bekezdése, az
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. / továbbiakban: Áht./ 65.§
(1) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.
rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló
2009. évi CXXX. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R)
az alábbiak szerint módosítja.
1.§ A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul.
ezer Ft-ban

(1) mőködési
(2) mőködési céltartalék
(3) felhalmozási
(4) felhalmozási céltartalék
(5) általános tartalék
(6) költségvetési fıösszeg
(7) Ebbıl Települési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat

Bevételek
510 172
32 725
542 897

Kiadások
449 035
93 862
542 897

781

781

7

2. § A R. 4. §. 1. sz. melléklete a következı összegekre módosul:
Bevételi forrás megnevezése
5/2010 ÖR
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban
Módosítás Módosított

Intézményi mőködési bevételek
Étkeztetés bevételei
Piaci,búcsú,vásár(községgazd.)
Kamatbevételek
Egyéb mőködési bevételek
Áfa bevételek
Polg. Hiv. Intézm. Mőköd. bevételek összesen:
Általános Mővelıdési Központ
Kisbíró újság bevétele
Kamatbevételek
Egyéb mőködési bevételek
Áfa bevételek
ÁMK Intézm. Mőköd. bevételek összesen:
Intézményi mőködési bev. mindösszesen
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzatok sajátos mőköd. bev.
Iparőzési adó
Termıföld bérbe ad. SZJA
Gépjármőadó
SZJA átengedett rész (8%)
Lakbérek
Bérleti díjak
Pótlék
Bírság
Sajátos mőködési bevételek össz.
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
II. TÁMOGATÁSOK
Önkormányzatok költségvetési támog.
Normatív hozzájárulások
Települési önkormányzatok feladatai
Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
Lakosságszámhoz kötött norm. támog.
Otthonközeli ellátás (házis.+szoc.étk.)
Otthonközeli ellátás (szoc.étk.)
Otthonközeli ellátás (házisegítség nyújtás)
Tanyagondnoki szolgáltatás

-

Óvodai nevelés
Iskolai oktatás
Napközi/Tanuló szobai foglalkozás
Sajátos neveléső gyermekek, tanulók nevelése
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés
Pénzbeli szociális juttatások

14 000
9 750
200
630
7 139
9 421
41 140
280
5
5 691
1 406
7 382
48 522

130 095
10
15 000
21 996
1 300
1 500
380
20
170 301
218 823

5 047
1 264
6 311
1 772
4 540
1 162
3 993
13 787
39 088
2 977
3 464
10 485
21 138

1 620
127 38

-

404
77
1 714
222

-

-

56
-10

-

66
288

-17 519
-10
2 379
49
964
-41
54
-14 124
-14 412

12 380
9 877
238
226
7 062
11 135
40 918
280
5
5 635
1 396
7 316
48 234

112 576
17 379
21 996
1 349
2 464
339
74
156 177
204 411

5 047
1 264
6 311
1 772
4 540
1 162
3 993
13 787
39 088
2 977
3 464
10 485
21 138
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Nappali tanulók tankönyv ellátás támogatása
Feladatmutatóhoz kötött norm.tám.
Normatív hozzájárulások összesen:
Központosított elıirányzatok
-Óvodáztatási támogatás
-Esélyegyenlıséget szolg.int.
-Szakmai inf.norm.
-EU Önerıalap Vörösmarty u.
-Nyári gyermekétkeztetés
-Közoktatási infrastruktura fejlesztés
-Települési Kisebbségi Önkormányzat támog.
-Bérpolitikai intézkedések
-Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás
Központosított elıirányzatok összesen:
Normatív kötött felhasználású támog.
Szociális továbbképzés
- Közcélú foglalkoztatás támogatása
- Lakásfenntartási támogatás
- Ápolási díj
- Rendszeres szociális segély
- Rendelkezésre állási támogatás
- Idıskorúak járadéka
Norm. kötött felhasználású támog. össz.:
Önkorm. egyéb költségvetési támogatása
- TEKI támogatás járda építés
- CÉDE eszközbeszerzés
Önkorm. egyéb költségvet. támog. vált. össz.:
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:
Elızı évi kp-i keretbıl visszatérülés
III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV.
Önkorm.sajátos felhalm.bevét.
Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés
Önkormányzati bérlakások
Koncessziós díj
Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.:
III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.:
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL
Támogatásértékő mőköd. bevét.
OEP-tıl védınıi szolg.
Szociális támog 70%-80%-90%
Keresetkiegészítés
Mezııri szolgálat
Településırök támogatása
TKT gyógytestnevelésre.
Közcélú foglalkoztatás támogatása
Közhasznú fogl. támog.
-Pénzbeli GYVT
-Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat támog.

1 583

1 583
103 989
110 300

103 989
110 300

190

60
2 832
1 000
14 118

18 464

190
2 832
1 000
14 118
939
7 900
8 439
31
35 509

13 701
3 574
1 432
904
5 548
102
25 261

28
28 348
8 560
3 181
2 065
13 709
246
56 137

939
7 900
7 985
31
17 045

454

28
14 647
4 986
1 749
1 161
8 161
144
30 876
8 013
3 000
11 013
169 234
44

43 725

331
100
600
1 031
1 031

4 735
1 632
8 249
745
2 248
3 348
33 140
1 964
1 430
751

8 013
3 000
11 013
212 959
44

-330

1
100
483
584
584

-117
-447
-447

-

-

384
1 632
8 249
150
568
558
33 140
630
1 351
7 781

5 119
895
1 680
2 790
2 594
2
744

9

-OGY képviselık választás
-Mozgáskorl. Közlekedési támogatása
-Kompetencia alapú oktatás támog. TÁMOP
-Helyi Önkor. Képvis. és polgármester választás
-Települési Kisebbségi Önkormányzati Képv. Választása
- Gy. Szabó Béla Kupa támogatása (Diáksport)
-Falunap támogatása (Geldberg Kft.)
-Falunap támogatása (Hachbold G.)
-Falunap támogatása (Tooltechnik)
-Falunap támogatása (Közmőberuházó Kft)
-Falunap támogatása (Bera Klaudia))
-Falunap támogatása (Gázépszerker Kft.)
-Méz- és meggyfesztivál tám.(BKM Közgy.)
-Méz és Meggyfesztivál támogatása (MVH))
-Méz és Meggyfesztivál támogatása (Hachbold G.)
-Méz és Meggyfesztivál támogatása (Tooltechnik Kft.)
-Méz és Meggyfesztivál támogatása (Tápai D.)
-Méz és Meggyfesztivál támogatása (Tele-Vill Trade Kft.)
-Méz és Meggyfesztivál támogatása (Khovpun V.)
-Méz és Meggyfesztivál támogatása (Mappa Kft.)
-Méz és Meggyfesztivál támogatása (ESZE)
Támogatás értékő mőködési bevétel vált. összesen:
Támogatásértékő felhalmozási bevételek
Játszótér LEADER
Közösségi Ház LEADER
Könyvtári szolg. Fejlesztése TIOP
Idısek Klubja akadályment. Norvégalap
TIOP Digitális Táblák támogatása elıleg
Vörösmarty u. EU önerıalap
Vörösmarty u. DAOP
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0107 Óvoda energiaracionalizáció
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0106 İszirózsa Idısek O.
Energiaracionalizác.
DAOP-3.1.1/B-09-2009-0051 Szank község kül-és belter.
út felúj.
- eMagyarország pont pályázat támog.
-Autóbuszmegálló létesítése (Kkmajsa Polg.Hiv.)
-Autóbuszmegálló létesítése (Szállítói finansz.)
Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.:
IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.:
VII.HITELEK FELVÉTELE
-Mőködési célú hitelkeret igénybevétele
VII.HITELEK FELVÉTELE ÖSSZ:
Pénzforgalmi bevételek összesen
VIII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.:
Települési Kisebbségi Önk. 2009. évi pénzmaradvány
VIII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV. ÖSSZ.:
Önkormányzat bevételei összesen:

778
98
3 265

778
98
3
455 265
252
100

50
25

50
25
100
50
10
300
100
361
50
200

100
50
10
300
100
361
50
200
10
200
15
40
260
63 633

10

200
15
40
260

-

40 311

23 322

31 037
6 409
4 082
8 538

-

14 795
2 514
12 068

-

43
1 320
4 082
34
242
14 795
2 514
11 476

30 994
5 089
8 504
242
592

20 480

-

19 558

922

286 068
741
1 981
7 234
395 947
459 580

-

286 068

-

339 648
379 959

741
1 981
7 234
56 299
79 621

-

910
910
350 183

45 241
45 241
542 860

350 183

37
37
542 897

44 331
44 331
893 043
37
37
893 080

-
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3. § A R. 4 §. 2. sz. melléklete a következı összegekre módosul:
Megnevezés
Mőködési elıirányzatok
Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiadások
Támogatások pénzeszközök átad.
Polg. Hiv. Mőködési fennt. kiad összesen:
Polg. Hivatal mőködési céltartalék
ÁMK mőködési céltartalék
Általános tartalék:
Mőködési és ált.tart. összesen
Általános Mővelıdési Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiadások
ÁMK Mőködési fennt. kiad összesen:
Mőködési elıirány. Mind. össz: (PH+ÁMK)
Felhalmozási elıirányzatok
Felújítások
Idısek Klubja akadálymentesítés
Közösségi Ház fejlesztése LEADER
TEKI/2009. járda felújítás

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0107 Óvoda
energiaracionalizáció
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0106 İszirózsa Idısek Otth.
Energiaracionalizáció
DAOP-3.1.1/B-09-2009-0051 Szank község kül-és
belter. út felúj.
Közokt. infrastruktúra fejlesztése
Közokt. infrastruktúra fejlesztése ÁFA
Felújítások összesen:
Beruházások
Könyvtári szolgáltatások TIOP
Taninform szoftver felhasználási jog
Horgásztó kialakítás
Informatikai normatíva (informatikai eszközök)
Idısek Klubja eszköz beszerzés
Hulladék gazdálkodási terv
Hulladék gazdálkodási terv ÁFA
Autóbuszmegálló létesítése
Autóbuszmegálló létesítése ÁFA
Ingatlan vás.(út kialakítás)
Beruházások összesen:

5/2010 ÖR

Módosítás

104 559
23 602
120 197
58 044
306 402
300
200
500
1 000
92 221
23 995
29 062
145 278
452 680

-

5 674
591
5 041
1 466
2 690
300
200
-500
-1 000

-

-396
85
356
45
3 645

-

16 169
8 008
17 890

-

ezer Ft-ban
Módosított

98 885
23 011
125 238
56 578
303 712
91 825
24 080
29 418
145 323
449 035

-

1 591
28
418

14 578
8 036
17 472

18 092

-

17 033

1 059

33 301

-

31 316

1 985

317 854
7 900
1 975
421 189
-

293 646

24 208
7 900
1 975
77 213

4 082

500
125
8 039
2 010
92
14 848

343 976

-

4 082
300
50
150
1 562

-

2 020

300
50
150
1 562
500
125
8 039
2 010
92
12 828
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Kompetencia alapú oktatás beruházások
Integrált digitális csomag (kompetencia)
Integrált digitális csomag ÁFA (kompetencia)
Jó gyakorlat szerzıi jogdíj
Jó gyakorlat szerzıi jogdíj ÁFA
Jó gyakorlat hospitálás, mőhelymunka
Jó gyakorlat hospitálás, mőhelymunka ÁFA
Kompetencia alapú oktatás beruházások
összesen
Beruházások össz.:
Hitel, törlesztések
ÁMK konyha
Mazda gépkocsi lízing
Hitel, törlesztések
Felhalmozási kiadások összesen:
Vízmőfejlesztési céltartalék
Bérlakás értékesítési céltartalék
Felhalmozási céltartalék:
Felhalmozási elıirányz. mindösszesen:
Kiadások összesen:
Kiadási elıirányzat. mindösszesen

928
232
200
50
160
40

928
232
200
50
160
40

1 610
16 458
1 428
625
2 053
439 700
600
100
700
440 400
893 080
893 080

-

1 610

-

2 020

14 438

-

158
158
345 838
600
100
700
346 538
350 183
350 183

1 428
783
2 211
93 862
93 862
542 897
542 897
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4. § A R 4.§ 3. számú melléklete a következı összegekre módosul:
Feladat megnevezése
I. Polgármesteri Hivatal

5/2010 ÖR

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati
szolgáltatás (Mezıır)
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
12. igazgatási tevékenysége

2 217

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási
13. tevékenysége
14. Közvilágítás
Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható
15. szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
16. társulások elszámolásai
17. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása
18. Rendszeres szociális segély
19. Idıskorúak járadéka
20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
22. Ápolási díj alanyi jogon
23. Átmeneti segély
24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
26. Közgyógyellátás
27. Köztemetés
28. Támogatások pénzeszköz átadások
Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó
Polgári védelmi iroda támog.
Közös mőködtetéső tábor Vakáció Kht
Szabadidısport támogatása
Vállalkozó orvosok támogatása
Bursa Hungarica ösztöndíj
Arany János tehetséggondozó program
Szank Közbiztonságáért Alapítvány
Olajbányász SE
Nyugdíjas klub támogatása
Támogatások tartaléka
Baptista gyülekezet támogatása
Micimackó Alapítvány
Rendırség támogatása (üzemanyag utalvány)

178
6 485
935
2 000
8 619
19 019
6 380
8 591
1 288
13 685

Módosítás
-

-

81 092

264

1 953

323
1 334
506
11
1 932
288
642
337
756
222

501
7 819
429
1 989
6 687
18 731
7 022
8 254
2 044
13 463

3 850

84 942

788

-

7

781

6 250

-

117

6 133

685

-

472

213

2 381

13 323

750
7 388

4 983
19 324
274
9 437
690
4 690
606
3 094
241
767
230
4 672

10 942
5 733
26 712
274
8 400
690
4 072
700
1 525
300
450
200
4 469
200
60
335
10
720
1540
114
90
1000
200
0

ezer Ft-ban
Módosított

-

-

-

1 037
80
618
94
1 569
59
317
30
203
275

10
160
83
10
46

145
100
80
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

BKM Falufelújítási és Mőemléki Alapítvány
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Közcélú foglalkoztatás
Közmunka (településırök)
Közhasznú foglalkoztatás
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Tartalékok (általános + mőködési céltartalék)
Kompetencia alapú oktatás
Mozgáskorl. közlekedési támogatása
OGY képviselık támogatása
Helyi önkorm.képviselık és polgárm. Választása
Települési Kisebbségi Önkorm. Képviselık vál.
Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések
TIOP Digitális Táblák
Szank község kül-és belter. útfelújítás

20
13 209
2 292
2 933
137
5 447
334
35 161
4 023
2 406
44
3 206
452
2 638
896
703
93
75
71
1 000
1
000
17 069
138
98
778
455
222
1 302
963
467

Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntartási
kiadásai összesen:
ÁMK mőködési fenntartási kiadásai
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egységes óvoda-bölcsıdei ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (1-4.évfolyam)
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók
nappali rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)

307 402

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

61 688

Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók
nappali rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évfolyam)
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek
mőködtetése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is
ellát)
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati
tevékenység
Iskolai, diáksport- tevékenység és- támogatása
Fejlesztı felkészítés
ÁMK mőködési fenntartási kiadásai össz.:
Felújítások
Idısek Klubja akadálymentesítés
Közösségi Ház fejlesztése LEADER
TEKI/2009. járda felújítás

385

II.
51
52
53
54
55

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67.

-

849
2 038
34 465

3 690
- 81
311
- 777

21 668

10 917
2 796
5 781
31 138
2 362
3 658
1 742
610
4
17 069
98
778
455
222
1 302
963
467
303 712
768
2 349
33 688
21 925

257
295

1 642
5 812 84
2 614

295
1250

61 688
385

27

1 558
5 785
2 614

- 150

2 183

-

2 333
340

-

83

257

3 917

- 114

3 803

3 814

- 177

3 637

10
60
3 348
145 278
16 169
8 008
17 890

10
-

141
421
45

- 1591
28
- 418

201
3 348
145 323
14 578
8 036
17 472
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KEOP-5.3.0/A/09-2009-0107 Óvoda
energiaracionalizáció
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0106 İszirózsa Idıseko.
Energiaracionalizác.

18 092

- 17 033

18 092

33 301

- 31.316

33 301

DAOP-3.1.1/B-09-2009-0051 Szank Község kül-és
belter. út felúj.
Közokt. infrastruktúra fejlesztése
Közokt. infrastruktúra fejlesztése ÁFA
Felújítások összesen:
Beruházások
Könyvtári szolgáltatások fejlesztése TIOP
Taninform szoftver felhasználási jog
Horgásztó kialakítás
Informatikai normatíva (informatikai eszközök)
Idısek Klubja eszközbeszerzés
Hulladék gazdálkodási terv
Hulladék gazdálkodási terv ÁFA
Autóbuszmegálló létesítése
Autóbuszmegálló létesítése ÁFA
Ingatlan vás. (út kialakítás)
Beruházások összesen:
Kompetencia alapú oktatás beruházások
Integrált digitális csomag (kompetencia)
Integrált digitális csomag ÁFA (kompetencia)
Jó gyakorlat szerzıi jogdíj
Jó gyakorlat szerzıi jogdíj ÁFA
Jó gyakorlat hospitálás, mőhelymunka
Jó gyakorlat hospitálás, mőhelymunka ÁFA
Kompetencia alapú oktatás beruházások összesen
Beruházások mindössz.:
Hitel, törlesztések
ÁMK konyha
Mazda gépkocsi lízing
Hitel, törlesztések
Felhalmozási kiadások összesen:
Vízmőfejlesztési céltartalék
Bérlakás értékesítési céltartalék
Felhalmozási céltartalék:
Felhalmozási elıirányz. mindösszesen:

317 854

- 293 646

317 854

Polgármesteri Hivatal és ÁMK kiadásai
elıirányzatai összesen:

7 900
1 975
421 189

- 343 976

4 082

-

4 082
300
50
150
1 562

500
125
8 039
2 010
92
14 848

-

2 020

928
232
200
50
160
40
1 610
16 458

7 900
1 975
77 213
300
50
150
1 562
500
125
8 039
2 010
92
12 828

-

2 020

1 428
625
2 053
439 700
600
100
700
440 400

-

158
158
345 838
600
100
700
346 538

928
232
200
50
160
40
1 610
14 438
1 428
783
2 211
93 862
93 862

893 080

- 350 183

542 897

5. §. Ez a rendelet 2011.02.24-én lép hatályba.
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NAPIREND
3. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A rendelet-módosítást az tette szükségessé, hogy módosítani kell az étkeztetés, a házi
segítségnyújtás intézményi és személyi térítési díjait, melynek a kiszámítási alapját mindenki
megkapta. Az önköltséget kiszámoltuk és ennek megfelelıen lett megállapítva az intézményi
térítési díj. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat, ettıl kisebb
összegben meg lehet határozni.
A szociális alapellátásoknál, ahol a fenntartó a helyi önkormányzat, csak ott lehet
megállapítani a térítési díjakat, a szociális törvény módosítása kapcsán olyan szabályozás
született, hogy a kistérségi feladatellátásban nem lehet a helyi önkormányzatnak rendeletben
megállapítani a személyi és az intézményi térítési díjakat. Így az Idısek Otthona és az Idısek
Klubja intézményi és személyi térítési díjának megállapítására január 1-jétıl Kiskunmajsa
Város Önkormányzata jogosult.
További rendelkezés, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás keretében vezetett dokumentumokat
az ellátottnak alá kellene írni, de a törvény lehetıséget ad arra, hogy errıl a fenntartó
rendelkezzen és mentesítse az ellátást igénybevevıt az aláírás alól. Ezt a rendelkezést
visszamenıleg január 1-jétıl rendeletben nem lehet megtenni, mivel a rendelet március 1-jén
lép hatályba, visszamenıleges rendelkezést nem tartalmazhat. Ezért kérte a képviselıtestületet, hogy a rendeletmódosítás kapcsán hozzon még egy határozatot is, amelyben
kimondja, hogy 2011. január 1-jétıl eltekint a szolgáltatást igénybevevık aláírásától és a
teljesítés igazolásának aláírásával a polgármestert bízza meg.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a rendelet-tervezetet és a határozat-tervezetet
is a képviselı-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Mucsi László képviselı
Miért volt problematikus az a rendszer, hogy a szolgáltatást igénybevevınek alá kell írnia a
szolgáltatás teljesítését?
Patkós Zsolt polgármester
Nem volt problematikus a rendszer, nem volt ilyen. 2011. január 1-jétıl írta elı a törvény. A
gyakorlat szerint a tanyagondnokok gondozási naplót vezetnek, felveszik a
tanyagondnokoltakat, akiknél járnak, felírják, hogy milyen feladatot végeznek, kiviszik az
ebédet, beszerzik a gyógyszert, bevásárolnak stb. Az idısek nagyon nehezen írnak alá bármit.
Gyakorlat szerint a szociális ügyintézık nézik meg hetente a gondozási naplókat.
Szúrópróbaszerően ellenırzéseket is tartunk, kiderülne, ha bármilyen probléma lenne.
Kiskunmajsán is hasonló gyakorlat van, ott is eltekintettek ettıl, éppen azért mert nem
életszerő. A tanyagondnoki szolgálatokra a feladatellátásra kapunk normatívát, a két
tanyagondnoki szolgálatra, a normatíva független az ellátottak számától. Az eddig jól mőködı
rendszert nem kívánjuk felborítani, mert ez bizalmatlanságot is szülhet, folyamatosan
ellenırizzük mindenkinek a munkáját. A jelenlegi jól mőködı gyakorlathoz kell igazítani a
szabályrendszert.
Vincze Jánosné jegyzı
A törvény úgy rendelkezik, hogy a fenntartó döntése értelmében kell a gyakorlatot kialakítani,
eltekinthet az aláírástól. A törvény nem mondja ki, hogy ezt most rendeletben kell szabályozni
vagy határozatban, ezért a rendeletbe is beletettük, de határozatot is hozna a testület, hogy
január 1-jétıl ne kelljen ezt utólag bepótoltatni.
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Patkós Zsolt polgármester
A Kistérségi Szociális Intézményben benne van a kiskunmajsai tanyagondnoki szolgálat is (a
szanki nincs benne), ott is a tanyagondnokok, az intézményvezetı megbeszélték azt, hogy
milyen életszerő gyakorlatok vannak, és mik azok, amelyek felborítanák ezt a rendet, innen
indultak ki a kollégák és szakmai egyeztetéseket folytattak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
2/2011.(…..) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/2008.(III.25.) rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a, a többször módosított helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 60 § (4) bekezdésében, 62 § (2)
bekezdésében, valamint a 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról
szóló 9/2008.(III.25). sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
A R. 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Tanyagondnoki szolgáltatás keretében biztosított ebéd térítési díja megegyezik az
étkeztetés intézményi térítési díjával, a személyi térítési díj számítása pedig az étkeztetés
személyi térítési díjának számításával.
(2) Tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátott házi segítségnyújtás térítési díja
megegyezik a házi gondozás térítési díjával
(3) A tanyagondnok ellátja a tanyagondnoki szolgáltatások körébe tartozó alapellátási és
egyéb kiegészítı szolgáltatási feladatokat:
(4) Az alapellátási feladatok körében
a) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, különösen: háziorvos értesítése,
háziorvosi rendelésre, készenlétes és ügyeletes orvoshoz történı szállítás, az ellátott
egészségügyi ügyeinek intézése.
b) A helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az
Önkormányzat és a lakosság között.
c) Egyéb gyermekszállítási feladatok különösen: a gyermekjóléti szolgáltatást igénybe
vevı, szociálisan hátrányos helyzető gyermek szállítása.
(5) Egyéb közvetlen személyes szolgáltatási feladatok különösen:
a) a közösségi mővelıdési, sport - és szabadidıs tevékenységekben közremőködés,
b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) lakossági szolgáltatások: bevásárló utak szervezése, háztartási gépek javításának
intézése, vetımag-, táp-, terménybeszerzés, a tömegközlekedés és a csatlakozások
eléréséhez segítségnyújtás igénybevétele,
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d) egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közremőködés: az idısek klubja tagjainak
szállítása, esetenként a családsegítést igénybe vevı, szociálisan hátrányos helyzető
személyek szállítása.
(6) Közremőködés az önkormányzati feladatok megoldásában különösen: árubeszerzés az
önkormányzat és intézményei számára, tájékoztatás, információ-közvetítés.
a) ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére.
(7) Szank Községi Önkormányzat a tanyagondnokai által vezetendı 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelet 8. sz. melléletében szereplı szolgáltatást igénybe vevık aláírásától eltekint. A
teljesítés igazolásának aláírásával a polgármestert bízza meg.

2. §
A R. 5. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Szociális alapellátások igénybevételére irányuló kérelmet közvetlenül a polgármesterhez
kell benyújtani.
(2) A kérelmet a polgármester bírálja el.
(3) Az alapellátás igénybevételének megkezdésekor a polgármester az ellátást igénylıvel,
illetve törvényes képviselıjével megállapodást köt. A megállapodás szövegét
önkormányzati határozattal elfogadott szakmai programok tartalmazzák.

3. §
A R. 8. § (2)-(3) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja:
360,- Ft/fı/nap,
(3) Az étkeztetésért fizetendı személyi térítési díj: 330,- Ft/fı/nap,

4. §
A R. 9. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
Házi segítségnyújtás
(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 480 Ft/óra
(2) A házi segítségnyújtásért fizetendı személyi térítési díj: 300,- Ft/fı/nap,
(3) Amennyiben egy családon, illetve háztartáson belül többen részesülnek házi
segítségnyújtásban, a fizetendı személyi térítési díjat külön-külön kell meghatározni.

5. §
A R. 10. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Idısek Otthona átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézmény intézményi térítési díját
Kiskunmajsa Város Önkormányzata állapítja meg.
(2) Idısek Otthonában a demens ellátottak intézményi térítési díját Kiskunmajsa Város
Önkormányzata állapítja meg.
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6. §
A R. 11. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
Az Idısek Klubja intézményi térítési díját Kiskunmajsa Város Önkormányzata állapítja meg.

7. §
E rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.

Polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta:
8/2011.(II.23.) ÖH.
Tanyagondnokok által vezetendı
dokumentumokról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 1-jétıl az önkormányzat
tanyagondnokai által vezetendı 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 8. sz. mellékletében szereplı
teljesítés igazoláson a szolgáltatást igénybe vevık aláírásától eltekint.
A teljesítés igazolásának aláírásával a polgármestert bízza meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
4. Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
18/2010.(XI.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A rendelet módosítását a szociális törvény módosítása tette szükségessé, valamint az átmeneti
segély maximális összegét szeretnénk leszabályozni. Új a bérpótló juttatás, amely a
rendelkezésre állási támogatás helyett épült be a rendeletbe. Törvényi felhatalmazás alapján a
bérpótló juttatás jogosultsági feltételeit a helyi rendeletben kell leszabályozni. Lehet, hogy
egy kicsit nehéz lesz ellenırizni és betartatni, de szükséges a szabályokat megállapítani
ahhoz, hogy valaki jogosult legyen az ellátásra.
Az átmeneti segély maximális összege 3 ezer forintban volt meghatározva. A gyakorlat azt
mutatta, hogy aki tényleg rá volt szorulva az átmeneti segélyre, annak hathatós segítséget a 3
ezer forint nem adott. Ezért azt javasolta, hogy az évi két alkalommal adható átmeneti segély
összege maximum a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig terjedhet.
Patkós Zsolt polgármester
Alpolgármester asszony a döntés meghozatalakor csak a legindokoltabb esetben fog
hozzányúlni ehhez a maximális összeghez, mert a költségvetés beszabályozza, hogy milyen
összeget tudunk erre a célra fordítani.
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Kérdésként merült fel a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy a bérpótló juttatás szabályozási
rendszerében a kerítéssel, az élettér lehatárolásával mi a helyzet.
Vincze Jánosné jegyzı
A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerültek a kerítés építés szabályai. Az OTÉK kimondja, hogy
a telek határvonalain eltérı jogszabályi rendelkezés hiányában kerítés létesíthetı. Tehát mint
lehetıséget adja a jogszabály. De mi a helyi építési szabályzatunkban kimondtuk, hogy az
érintett telektulajdonosoknak ellentétes megállapodás hiányában az építési telkek
elválasztására kerítés építése kötelezı. Leszabályozza még a rendelet, hogy az élı sövény is
kerítés, de ha közterületen helyezkedik el, akkor drótfonatos kerítés is kell az élı sövényhez.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egy módosítással egyhangúlag elfogadásra
javasolta a képviselı-testületnek. A javasolt módosítás a 4.§ (4) bekezdésében található, az
egy fıre számított családi jövedelemhatár szövegrészbıl a „határ” szót törölni kell, csak a
„jövedelem” szó maradjon meg.
Mucsi László képviselı
Felmerült már korábbi képviselı-testületi üléseken is, hogy bizonyos családoknál, akik
bérpótló juttatásban fognak részesülni, irreálisan sok lakos van bejelentkezve egy lakásba, ez
veszélyezteti az ott lakó kiskorú gyermekeknek a normális nevelését. Javasolta, hogy jogilag
legyen ez megfogalmazva. A gyerekek ne azt lássák, hogy a bőnözı vagy csencselı rokon
hogy bújik meg náluk hónapokig, félévig. Ez realitás sajnos. Sokszor ugródeszkának
használják az itteni lakásokat, búvóhelyként. Az a pénz, amit közpénzbıl adunk, tényleg
odakerüljön a család megélhetéséhez, ne a messzirıl jött rokonokat, ismerısöket tartsa el
belıle.
Patkós Zsolt polgármester
Nem helyi szabályozás kérdése, törvényi szinten van meghatározva, hogy hányan és hogyan
tudnak bejelentkezni egy adott ingatlanba. Felterjesztési lehetıségünk van, azt kellene
megnézni, hogyan lehet leszabályozni négyzetméter arányosan az életteret, hogyan lehetne
korlátozni a bejelentkezık számát.
Amikor a törvény csak a tulajdonos hozzájárulásához köti a bejelentkezés lehetıségét, akkor
az önkormányzat nem tud mérlegelni, nem tagadhatjuk meg a lakóhely bejegyzését. Meg kell
nézni, hogyan lehet az Európai Unióban szabályozott módon ezt megfogalmazni.
Vincze Jánosné jegyzı
Akárhányan vannak bejelentkezve egy lakásba, bérpótló juttatást egy családban csak egy
személy kaphat. Abba nem tudunk beleszólni, hogy ki hova jelentkezik, ha a bejelentılapot a
tulajdonos aláírja, akkor be kell jelenteni a népességnyilvántartónak.
Patkós Zsolt polgármester
Szövegszerően meg kell fogalmazni törvénymódosító javaslatot.
Besesek Béla alpolgármester
A bérpótló juttatással kapcsolatban akkor az, ha valahol nincs kerítés, kizáró ok?
Patkós Zsolt polgármester
A telekszomszédok között lehet megállapodás arra vonatkozóan, hogy ott ne létesüljön
kerítés. Valószínőleg ilyen megállapodások lesznek majd az elkövetkezı idıben. Az utcafront
felıl nincs ilyenre lehetıség, az utcafronton kell, hogy legyen kerítés, kötelezı.
Besesek Béla alpolgármester
Ameddig nincs kerítés, addig nem kaphat bérpótló juttatást?
Patkós Zsolt polgármester
Addig nem felel meg a feltételeknek.
Tóth Mátyás képviselı
A közgyógyellátásnál szigorúbban lettek a feltételek, emiatt nıhet az átmeneti segélyt
igénylık száma. Az állami támogatással jelentısebb segítséget tudnánk nyújtani azoknak,
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akik kikerültek a közgyógyellátásra jogosultak körébıl, javasolta ennek a felülbírálatát. Az
önkormányzatnak picit többe kerülne, viszont lényesen nagyobb segítséget tudnánk nyújtani a
rászoruló embereknek.
Patkós Zsolt polgármester
Alapvetıen egyetért azzal, ha az önkormányzat segít, és mellette van állami segítség is a
közgyógyellátás vonatkozásában és célirányosan csak azoknak, akiknek egyébként is magas a
gyógyszerköltsége, ezt a lehetıséget biztosítsuk. Azonban a költségvetés jelenlegi
helyzetében az elmúlt idıszakban azt döntötte el a képviselı-testület, hogy minden egyes
segélyezési formát megpróbálunk minimális szinthez közel tartani. Ha megemelnénk ezt,
akkor ezzel a gondolattal mennénk szembe. Igaz, hogy az átmeneti segély összege csökkenne,
azonban nem jelentısen. Sokat vitáztak az elmúlt években, nagyon nehéz volt annak
eldöntése, hogy hol legyen meghúzva a határ. Nagy Klárától kérte, hogy mennyi volt tavaly a
méltányossági közgyógyellátásra fordított összeg.
Nagy Klára fıtanácsos
A 2010. évi költségvetésben a méltányossági közgyógyellátásra 450 e Ft elıirányzat volt
tervezve, 970 e Ft valósult meg. A 2011. évi költségvetésben 600 e Ft-ot terveztünk erre a
célra annak ellenére, hogy a koncepcióban az van benne, hogy a 2010. évi eredeti
elıirányzaton fogjuk tervezni, de szükségesnek láttuk ekkora összeg tervezését.
Patkós Zsolt polgármester
A felvetés jogos. Javasolta, hogy a félévi teljesülés alapján kerüljön felülvizsgálatra ez a
segélyezési forma. Most a méltányossági közgyógyellátás feltételeinek módosítását nem
javasolta. Tavaly 970 e Ft-ot költöttünk erre a feladatra, most a költségvetésben 600 e Ft van
tervezve.
Mucsi László képviselı
Az átmeneti segély forrása milyen alapból megy?
Patkós Zsolt polgármester
Teljesen önkormányzati forrásból biztosítjuk. Tavaly a méltányossági közgyógyellátásra
fordított 970 e Ft is a mi költségünk volt, de ehhez még hozzátett kb. 900 e Ft-ot az állam.
Mucsi László képviselı
Gyógyszerre szükség van, létkérdés az embereknek.
Patkós Zsolt polgármester
A nyugdíjminimum 150 %-áig, 42 e Ft-ig normatív alapon jár a közgyógyellátás. A
méltányossági közgyógyellátásnál a határ a nyugdíjminimum 200 % volt, késıbb levettük 180
%-ra, majd pedig 150 %-ra, ez a törvényben elıírt minimum, amit biztosítani kell.
A szociális ügyintézık az elkövetkezendı idıszakban győjtsék ki, hogy hányan fordulnak
átmeneti segélyért arra való tekintettel, hogy kikerültek ebbıl a kedvezményezetti körbıl,
hogy méltányossági közgyógyellátásban részesüljenek. Júniusban vissza kell térni erre, meg
kell nézni az igényeket és a lehetıségeket. Nem a támogatás fontosságát vitatja, azonban a
költségvetési egyensúlyt minden plusz kiadás felboríthatja.
Tóth Mátyás képviselı
Azért vetette fel, hogy nehogy majd átmeneti segélyként több legyen a kiadás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.

A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı rendeletet
alkotta:
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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
3/2011.(…..) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
18/2010.(XI.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
18/2010.(XI.03.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 8. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(7) bérpótló juttatás
2. §
A R. 10. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) A rendszeres szociális segély feltételeit a többször módosított 1993. évi III. tv. 33. §-tól a
37/C. §-ig szabályozza.
(2) Az aktív korúak ellátására jogosult a rendszeres szociális segély megállapításának és
folyósításának a feltételeként köteles az Szt. 37/A. §-ban és az e rendeletben
meghatározott együttmőködési kötelezettséget teljesíteni.
3. §
A R. 13. § (2) bekezdése hatályát veszti.
4. §
(1) A R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(4) Évente kettı alkalommal – maximum a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig
- átmeneti segély adható azon személyek vagy családok gyógyszerkiadásának
támogatására, akik esetenként az egy-egy betegség miatt jelentkezı magas
gyógyszerköltséget nem tudják megfizetni, és egyébként közgyógyellátásra nem
jogosultak feltéve, ha családjukban az egy fıre számított havi családi jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 180 %-át, egyedül élı esetén annak
220%-át.
(2) A R. 18. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(6) Különös méltánylást érdemlı esetben a kérelmezı évente legfeljebb egy alkalommal
jövedelmére tekintet nélkül átmeneti segélyben részesíthetı, maximum a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegéig.
5. §
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A R. 21. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
Bérpótló juttatás
21. §
(1) A Képviselı-testület az Szt.-ben az aktív korúak ellátására való jogosultság
megállapításának feltételein túl a bérpótló juttatásra való jogosultsághoz további
feltételeket ír elı.
(2) Nem állapítható meg bérpótló juttatás annak a kérelmezınek vagy aktív korúak ellátására
jogosult személynek, aki
a) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig
terjedı közterületen lévı árok, csapadékvíz-csatorna, áteresz tisztántartásáról, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik,
b) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig
terjedı közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról nem gondoskodik,
c) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház általa megmővelt udvarának és
kertjének gaz- és gyommentesítésérıl nem gondoskodik,
d) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház mőveletlen udvarának és kertjének
rendszeres kaszálásáról, főnyírásáról nem gondoskodik,
e) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerő
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról nem gondoskodik.
(3) A jegyzı a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek maradéktalan meglétét
eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvényben foglalt szemle szabályai szerint vizsgálja.
6. §
A R. 21. és 22. §-ainak számozása egyel nı.
7. §
E rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.

NAPIREND
5. Elıterjesztés a szociális alap- és szakosított ellátások fenntartó változásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt idıszakban már szó volt arról, hogy a kistérségi fenntartás sem annyira támogatott,
az állami szerepvállalás évrıl évre csökken. Ha fent szeretnénk tartani az eddig biztosított
alap- és szakosított ellátási formákat, ismét nagyot kellene lépni. Az egyházak a mi 100
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egységünkhöz képest + 82 egység kiegészítı támogatást kapnak. Ha az önkormányzatok
kapnák meg a + 82 egységet, akkor nem volna probléma a szociális ellátások mőködtetésével.
2008-ban kistérségi szintővé vált a bentlakásos otthon, nappali ellátás, gyermekjóléti és
családsegítı szolgáltatás, akkor nagyon ódzkodtak tıle a képviselık. A gyakorlat
bebizonyította, hogy az épületeink állnak, sıt, fejlıdnek, mert a beruházásokat a saját
épületeinken megvalósítottuk, tulajdont nem veszítettünk. Az ellátások megfelelı
szakmaisággal, ugyanolyan színvonalon megmaradtak. Jó szerzıdéssel, együttmőködéssel
biztosítható, hogy a Szankon történı szociális ellátás a megfelelı színvonalon valósuljon meg.
A kistérségben tárgyalásokat kezdtek a Református Egyház képviselıjével, ha nyitott a
képviselı-testület a tárgyalások elindítására, akkor gazdasági beszámolókat szeretne látni, és
az érintett települések képviselı-testületeivel megtörténhet a részletszabályok megbeszélése.
Az önkormányzatokkal történı együttmőködés érdekük, az ellátandó feladatok Szankon
maradnak, nyitottak arra, hogy a fejlesztésekben társak legyenek. A bajai példa nagyon jó
erre. Most ott tartunk, hogy ezen az úton el kellene indulnunk. A szociális feladatellátás egyre
többe kerül, nem azért, mert több személyt alkalmazunk, hanem azért, mert a normatív
támogatás egyre kevesebb. Lépni kell, hogy megmaradhassanak a jelenlegi szociális ellátási
formák, és hosszú távon finanszírozhassuk a feladatellátást.
Mucsi László képviselı
Soltvadkerten is jó színvonalon mőködik a Református Egyház fenntartásában a szociális
feladatellátás. A tapasztalatok jók.
Tóth Mátyás képviselı
Mindent átadnánk a Református Egyház fenntartásába, amit a kistérség, és amit a helyi
önkormányzat mőködtet azt is?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, kivéve a családsegítı és a gyermekjóléti szolgáltatást, amely a többcélú kistérségi
társulás mőködtetésébe kerülne, mert van egy törvény, amely szerint három lábon kell, hogy
álljon a társulás. Az egyik a szociális ellátás (családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatás), a
másik az oktatás (gyógytestnevelés és logopédiai ellátás), valamint a belsı ellenırzés.
Az összes többi vonatkozásában rendszert érdemes mőködtetni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
9/2011.(II.23.) ÖH.
Szociális alap- és szakosított ellátások fenntartó változásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális ellátás teljeskörő biztosítását
fontosnak tartja. Támogatja, hogy a település által fenntartott szociális ellátásokat és a
Kiskunmajsai Kistérségi Szociális Intézmény által ellátott szociális feladatokat a
Magyarországi Református Egyház tartsa fenn. A megállapodás elıfeltételeként
megfogalmazza, hogy az elızetes tárgyalások alapján a feladatellátásra vonatkozóan a
részletszabályokat megállapodásban kell megfogalmazni, melynek jóváhagyása a képviselıtestület feladata.
A tárgyalások folytatására felhatalmazza Patkós Zsolt polgármestert.
Határidı: 2011. április 30.
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester
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NAPIREND
6. Elıterjesztés a tornacsarnok építési tervdokumentációinak felülvizsgálatáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A felülvizsgálatot az indokolja, hogy jelentısen megváltoztak a tőz- és érintésvédelmi
szabályok. Abban az esetben, ha megvalósítanánk ezt a fejlesztést, akkor az iskola és a
tornacsarnok vonatkozásában a használatbavételi engedély kiadását megtagadná a tőzoltóság,
tekintettel arra, hogy a szabványok, amelyek alapján 2007-ben megszületett a terv, azok már
nem joghatályosak. Ennek az átírására bíznánk meg a tervezıt, aki ezt eredetileg tervezte.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselı-testületnek a határozat-tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
10/2011.(II.23.) ÖH.
Tornacsarnok építési tervdokumentációinak
felülvizsgálatáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank, Béke utca 71. szám alatt
lévı 194 hrsz-ú ingatlanon lévı sportcsarnok átalakítására, korszerősítésére,
bıvítésére, akadálymentesítésére az építési engedélyezési dokumentáció elkészítésével
– tervezési árajánlata alapján – Molnárné Faddi Rita építész tervezıt bízza meg.
2. A vállalkozási szerzıdés aláírására Patkós Zsolt polgármestert felhatalmazza.
Megbízza továbbá az ismételt engedélyeztetési eljárásban történı közremőködésre.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
7. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló
önkormányzati rendeletre
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A képviselı-testület megfogalmazta a tervezési irányelveket, amely alapján és a kiközölt
tényszámok alapján történt meg a 2011. évi költségvetés tervezése. A szociális intézményi
feladatellátás változása nem látszik benne, egész évre történt meg a tervezés. Szintén tervezve
van, de 2010. decemberében meghozott szándéknyilatkozat szerint a következı tanévtıl
kezdve átadásra kerülne az oktatási intézmény is. Szeptembertıl az oktatás finanszírozására
érkezı normatív bevételek céltartalékba kerülnének.
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Amennyiben az oktatási feladatok egyházi fenntartásba adása megtörténik, a béren kívüli
juttatások rendszerét megpróbáljuk biztosítani az ÁMK-ban is, ezért idıarányosan
megtervezésre került a 6 ezer forintos étkezési támogatás, a 20 e Ft-os üdülési csekk.
A köztisztviselıi szférában a törvényben minimumként meghatározott cafetéria keret
beépítésre került a költségvetésbe, ez bruttó összeg, ennek adóval csökkentett részét kaphatja
meg idıarányosan a köztisztviselı. Nincs egyéb köztisztviselıi juttatás, csak és kizárólag a
cafetéria keret.
Az államháztartási törvény kötelezıen elıírja, hogy be kell tervezni a 2 %-os béren kívüli
juttatást, azonban nem szeretné ebben az évben sem kiosztani.
Minden egyes forintot meg kell fogni annak érdekében, hogy a hiányunkat csökkenteni tudjuk
és a költségvetési egyensúlyt meg tudjuk teremteni. Rövid távú célunk, hogy 2013. év végére
0 közeli legyen a költségvetési hiány.
A mőködési költségeket megpróbáltuk a tavalyi tervezési szintre levinni. Az
energiaracionalizálás reményeink szerint a költségeink csökkenését fogja eredményezni.
Közvilágításra olyan szerzıdést sikerült kötni, hogy a tavalyi évi szint alatt 1 Ft-tal tudják
biztosítani a villamos energia árát a közvilágításban.
A költségvetés tartalmazza azokat a bevételeket, amelyeket remélünk, a megnyert pályázatok
támogatását. A mőködési kiadásaink alatta vannak a mőködési bevételeknek. Felhalmozásra
jelentısebb összegek állnak rendelkezésre.
Vannak még bizonytalan tételek. Az iparőzési adó teljesülése a tavalyi évben a reálisan
prognosztizálható szintet is alulmúlta. Ebben az évben jelentısebb növekedésben bízunk.
Az elmúlt években a beruházások kapcsán nagyon sok dolog megvalósult, amely egyébként
eszközbeszerzésként jelentkezne ebben az évben. Nagyon sok eszköz érkezett az ÁMK-ba és
a Polgármesteri Hivatalba is, ezért tudunk ezeken a kiadásokon spórolni.
A költségvetés reális. Örültünk volna, ha mőködési hitelfelvétel nélkül tudjuk biztosítani az
egyensúlyt, azonban ez elkerülhetetlenné vált. Amennyiben a szerkezeti és fenntartó
változások megvalósulnak, akkor stabil gazdálkodás biztosítható a település számára.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2011. évi költségvetést és egyhangúlag elfogadásra javasolta
a képviselı-testületnek.
Patkós Zsolt polgármester
Szank Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési fıösszege 909 millió forint.
Vincze Jánosné jegyzı
A törvényben meghatározott szervezetek megtárgyalták a 2011. évi költségvetési tervezetet.
A szanki ÁMK Egységes Óvoda-Bölcsıde alkalmazotti közössége elfogadásra javasolta. Az
ÁMK alkalmazotti közössége 2 tartózkodás mellett elfogadta. A Pedagógusok Szakszervezete
megismerte az ÁMK 2011. évi költségvetését, azt tudomásul vette. A Gy. Szabó Béla
Általános Iskola Szülıi Munkaközössége megismerte a 2011. évi költségvetést, azt elfogadta,
a képviselı-testületnek elfogadásra javasolta. A Diákönkormányzat nem élt a véleményezési
jogával.
Tóth Mátyás képviselı
Az 1. sz. mellékletben szerepel 50 millió forint fejlesztési hitel, a pályázatok önrész
finanszírozására, mőködési célú hitelkeret 38 millió forint. A konyha felújítás kapcsán van
még 22 millió forint hitelünk, az valahol itt szerepel?
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Nagy Klára fıtanácsos
Az 5. § (2) bekezdésben szerepel az összeg, amelynek része az 50 millió forint fejlesztési hitel
és az ÁMK konyhára felvett hitel.
Patkós Zsolt polgármester
A költségvetésben a konyha hitelre az ez évre vonatkozó törlesztési részletek vannak benne.
Tóth Mátyás képviselı
Van két nyertes pályázatunk, az iskola és a mővelıdési ház, ez benne van?
Nagy Klára fıtanácsos
A 2. sz. melléklet a felhalmozási kiadásokat mutatja. A rendelet-tervezet 8. oldalán vannak
felsorolva a felhalmozási kiadások között az IKSZT és a KEOP pályázatok, ÁFÁ-s, bruttó
összegekkel. Az 1. sz. mellékletben szerepelnek a támogatási értékő felhalmozási bevételek a
6. oldalon, a pályázatok támogatásai.
Patkós Zsolt polgármester
Elméletileg a megvalósítás lehetıségét a költségvetés tartalmazza.
Besesek Béla alpolgármester
Ezzel együtt van 50 milliós hitelünk.
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
4/2011.(…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló
módosított 1992. évi XXXVIII tv. / továbbiakban: Áht./ 65.§ (1) bekezdése, az államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./36. §, a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. tv. alapján
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 6.§ (3) bekezdése alapján az
érintett megfelelı szintő szakszervezetekkel egyeztetve,
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (3) bekezdése alapján az intézmény
alkalmazotti közössége, szülıi szervezet, diákönkormányzat, gazdasági kamara véleményét
kikérve,
- a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának
figyelembevételével,
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92.§ (13) bekezdés a). pontja alapján a
Pénzügyi Bizottság javaslatára
a helyi önkormányzat és hivatalának és részben önállóan gazdálkodó szervének 2011. évi
gazdálkodását biztosító éves költségvetését ebben a rendeletben állapítja meg.
1.§

Ezen rendelet hatálya 2011. évre, Szank Községi Önkormányzatra és intézményeire,
terjed ki. A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését
6/2011.(II.23.) CKÖH. sz. határozata alapján e rendelethez csatoltan a 11. számú
melléklet tartalmazza, amely Szank Községi Önkormányzat költségvetésébe beépítésre
került.

2.§ A képviselı-testület az Áht. 67.§ (3) bekezdése alapján az alábbi címrendet állapítja
meg:
I.
Polgármesteri Hivatal
II.
Általános Mővelıdési Központ
III.
Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat
3.§

A képviselı-testület 2011. évi költségvetési fıösszegeket az alábbiak szerint határozza
meg (ezer Ft-ban)

(1) mőködési
(2) mőködési céltartalék
(3) felhalmozási
(4) felhalmozási céltartalék
(5) általános tartalék
(6) költségvetési fıösszeg
(7) Ebbıl Települési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat bevételei és kiadásai

Bevételek
407.627

909.233

Kiadások
381.388
19.477
507.168
700
500
909.233

380

380

501.606
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4.§

A képviselı-testület az Áht. 118.§ alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet
mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
(1) Az éves bevételeket forrásonként, intézményenként és összesen az 1. számú
melléklet tartalmazza.
(2) Az éves kiadásokat intézményenként és összesen kiemelt elıirányzatonként a 2.
számú melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal és az Általános Mővelıdési Központ mőködési,
fenntartási kiadásit feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a
felújítási elıirányzatokat célonként, a támogatás értékő felhalmozási kiadásokat
tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmények létszámkeretét az 4. számú melléklet tartalmazza.

5.§

A képviselı-testület az Áht. 116.§-a és 118.§-a, az Ámr. 36.§-a alapján az alábbiakat
rögzíti:
(1) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének
változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) az 5. számú melléklet
tartalmazza.
(2) Szank Község Önkormányzatának 73.977 e forint hitelállománya van. Az Ötv.
92/A § (2.) -92/C §-a alapján önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU
támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van.
Több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét, elkülönítetten a Települési Cigány
Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatások 2011. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 8.
számú melléklet tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a
9. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Általános Mővelıdési Központ részben önálló intézmény 2011. évre tervezett
kiadásait feladatonként a 9/a. számú melléklet tartalmazza.
(7) A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások költségvetési évet követı 2
évi alakulását bemutató mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

6.§

A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 49/F. § (8) bekezdése és a
köztisztviselık cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.)
Korm. rendelet Cafetéria-juttatás bevezetését rendelte el. A rendelet hatálya kiterjed a
polgármesterre, a köztisztviselıkre valamint a köztisztviselıi törvény hatálya alól
kikerült fizikai alkalmazottra.
(1) A cafetéria-rendszer mőködésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó
közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetériajuttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati
szabályzatot a hivatali szervezet vezetıje készíti el.
(2) A cafetéria-juttatás éves összegét (a továbbiakban keretösszeg) a Ktv. 49/F. § (4)
bekezdésben meghatározottak szerint a helyi önkormányzatoknál tárgyév február 15-éig
kell meghatározni. A képviselı-testület a cafetéria-juttatás éves keretösszegét, a
törvényben elıírt minimum összeget ezer forintra felfelé kerekítve, 194.000 Ft-ban
határozza meg 2011. évre. A törvényben elıírt minimum összeg a köztisztviselıi
illetményalap, (38.650 Ft) ötszöröse.
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(3) Az egyes cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó közterhek az éves keretösszegbe
beleszámítanak.
(4) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott
cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg
a következı évre nem vihetı át.
7. § A
közalkalmazottak,
valamint
az
önkormányzat
alkalmazásában
álló
munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak étel vásárlásra jogosító utalvány
formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek.
(1) Az étkezési hozzájárulás mértéke a Polgármesteri Hivatal és az Általános
Mővelıdési Központ közalkalmazottjai, az önkormányzat alkalmazásában álló
munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére 2011. évre 6.000 Ft/hónap
összeg.
(2) A Polgármesteri Hivatal közalkalmazottjai, az önkormányzat alkalmazásában álló
munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére a 6.000 Ft/hónap étkezési
hozzájárulás a 2011-es költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a
pénzügyi helyzet függvényében a képviselı-testületi döntés alapján évközben
elvonható. Az Általános Mővelıdési Központ alkalmazásában álló
közalkalmazottak részére a 6.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2011-es
költségvetési év 9 hónapjára került tervezésre, a koncepcióban meghatározott
szerkezeti és szervezeti változásokat figyelembe véve.
(4) A Polgármesteri Hivatal és az Általános Mővelıdési Központ közalkalmazottjai,
az önkormányzat alkalmazásában álló fizikai foglalkoztatottak részére a 2011-es
költségvetési évre, biztosításra került 20.000 forint/év béren kívüli egészségügyi
rekreációs szociális juttatás. Az évközben belépı munkavállalók esetében
idıarányosan, a részmunkaidıben foglalkoztatottak esetében munkaidı arányosan
kerül a szociális juttatás, biztosításra.
8.§

A képviselı-testület a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. Tv.
49/J § (2). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselık szociális keretét nem
határoz meg a 2011-es évre.

9.§

Ámr 68.§ (1). Bekezdése alapján az önkormányzat hivatala, mint a helyi önkormányzat
önállóan gazdálkodó költségvetési szerve módosíthatja egyes kiemelt elıirányzatain
belüli részelıirányzatait figyelemmel az Áht. 98.§-ban foglaltakra. A Képviselı-testület
engedélyezi, hogy a polgármester 500.000 Ft összegig a kiemelt elıirányzatok között
átcsoportosítson. A helyi önkormányzati, költségvetési szerv a saját hatáskörében
végrehajtott elıirányzat-változtatásról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a
képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

10.§ A képviselı-testület a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvény 49/H §ában meghatározott visszatérítendı illetve nem visszatérítendı szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatást nem határoz meg a 2011-es költségvetési évre.
11.§ Az Áht. 100.§/G (4) bekezdése alapján a képviselı-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A
polgármesternek a képviselı-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg
szabad pénzeszközeinek befektetésérıl.
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12.§ Az Áht. 100/F. § (6). bekezdése és az Ámr. 167. §-a szerint, ha a költségvetési szerv 30
napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10
%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot és e tartozását egy hónapon belül nem tudja
30 nap alá szorítani, az intézmény vezetıje haladéktalanul köteles bejelenteni a
polgármesternek, aki errıl a képviselı-testületet rendkívüli ülésén tájékoztatja,
egyidejőleg kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését az Ámr. elıírásai szerint.
13.§ Az Áht. 100/B.§ (1) bekezdése alapján a képviselı-testület az intézmény jóváhagyott
bevételi elıirányzatain felüli többlet bevételének intézményi hatáskörben való
felhasználását nem engedélyezi. Gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány
felhasználását a képviselı-testület jogosult szükség szerint korlátozni.
14.§ A képviselı-testület az önkormányzat intézményei számára, olyan esetekben, amikor a
szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai
végzettségő dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértıi, mőszaki
mővészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási
szerzıdéssel történı igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell
tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét,
valamint az igénybevétel feltételeit, intézményenként szabályzatban kell meghatározni.
15.§ A képviselı-testület az Ámr. 90.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
szabályozza, hogy az Általános Mővelıdési Központ alapfeladata keretében szellemi
tevékenység ellátására, számla ellenében történı igénybevételére szerzıdést – személyi
kiadások között tervezett és dologi kiadások között elszámolt – 2011. évi költségvetés
terhére kizárólag külsı személlyel vagy szervezettel közoktatási alapfeladatok
elvégzésére köthet, abban az esetben ha saját dolgozó a feladat ellátására nem áll
rendelkezésre.
Az Ámr. 90.§ (6) bekezdése alapján saját dolgozónak megbízási díj, szerzıdéssel díjazás
munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára elıírható feladatra nem
fizethetı.
16.§ A megüresedı álláshelyek betöltésénél az intézményvezetıknek kiemelten szem elıtt
kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását.
17.§ A képviselı-testület a 2011. évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi
Társulással való együttmőködésbıl (feladatátadás) következı mőködési célú pénzeszköz
átadások forrását.
18.§ A képviselı-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre,
lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plusz egy fı orvos alkalmazásának
kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a 2011. évi
költségvetésben.
19.§ A képviselı-testület a korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében
vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a 2011. évi költségvetésben biztosítja.
20. A képviselı-testület elrendeli az intézményi térítési díjak megállapítása során az
önköltség teljes körő figyelembe vételét, ennek alapján a térítési díjakat úgy kell
megállapítani, hogy a lehetséges legmagasabb összegő bevétel elérése váljék lehetıvé.
21.§ A korábbi képviselı-testületi döntéseken alapuló, 2011. évben megvalósuló fejlesztések
forrását, amelyeket a jelenleg elfogadásra kerülı költségvetés nem tartalmaz fejlesztési
hitelkeret igénybevételével, kell biztosítani. Az Önkormányzat mőködtetését mőködési
célú hitel felvétel nélkül kell biztosítani. A 2011. évi költségvetésben tervezett
fejlesztési célú hitelen kívüli további hitel felvételrıl vagy kötvény kibocsátásról a
képviselı-testület dönt.
22.§ A rendeletben foglaltakat 2011. augusztus 31-ig a pénzügyi helyzet figyelembe
vételével felül kell vizsgálni.
23.§. Ez a rendelet 2011. február 24-én lép hatályba.
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1. számú melléklet

Szank Község Önkormányzatának és költségvetési intézményének
2011. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
Intézményi mőködési bevétel csatorna
Étkeztetés bevételei
Piaci,búcsú,vásár(községgazd.)
Továbbszámlázott telefon
Kisbíró újság bevétele
Kamatbevételek
Egyéb mőködési bevételek
Áfa bevételek
Intézményi mőködési bevételek összesen:
Önkormányzatok sajátos mőköd. bev.
Iparőzési adó
Termıföld bérbe ad. SZJA
Gépjármőadó
SZJA átengedett rész (8%)
Jövedelem különbség mérséklés
Lakbérek
Bérleti díjak
Pótlék
Bírság
Sajátos mőködési bevételek össz.
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
II. TÁMOGATÁSOK
Önkormányzatok költségvetési támog.
Normatív hozzájárulások
Települési önkormányzatok feladatai
Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
Lakosságszámhoz kötött norm. támog.
Pénzbeli szociális juttatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Tanyagondnoki szolgáltatás
Óvodai nevelés
Iskolai oktatás
Napközi/Tanuló szobai foglalkozás
Sajátos neveléső gyermekek, tanulók nevelése
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támog.
Kedvezményes Óvodai, iskolai étkeztetés
Feladatmutatóhoz kötött norm. tám.
Normatív hozzájárulások összesen:
Központosított elıirányzatok

Önkormányzat Polgármesteri
összesen:
Hivatal

ÁMK

41 100

13 000
9 900
240
1 800
310
100
4 630
6 616
36 596

4
3 600
900
4 504

162 186
203 286

122 000
10
17 000
21 176
1 820
1 400
2 000
340
80
162 186
198 782

4 504

-

8 433

108 143

7 169
1 264
8 433 .
17 691
4 152
1 827
3 993
16 920
34 545
3 212
3 002
392
1 668
12 308
99 710
108 143
-

-
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Központosított elıirányzatok összesen:
Normatív kötött felhasználású támog.
Szociális továbbképzés
Pedagógus szakvizsga
Osztályfınöki pótlék
Norm. kötött felhasználású támog. össz.:
Fejlesztési támogatások
Fejlesztési támogatások össz.:
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:
III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV.
Önkorm.sajátos felhalm.bevét.
Önkormányzati földterület és ingatlan értékesít
Önkormányzati bérlakások
Koncessziós díj
Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.:
III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.:
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL
Támogatásértékő mőköd. bevét.
OEP-tıl védınıi szolg.
Szociális támog 75%-80%-90%
Mezııri szolgálat
Fókusz Takarékszövetkezet támogatás
Belvízvédekezés
Kisebbség mőködési +feladatalapú támog.
Településırök támogatása
TKT-tól gyógytestnevelésre
Közcélú foglalkoztatás támog 2010.12.hó
Rövidtávú közfoglalkoztatás
Hosszútávú közfoglalkoztatás
Állami támogatás visszatérülés
Támogatásértékő mőköd. bevét.
Támogatásértékő felhalmozási bevételek
TÁMOP Kompetenciaalapú oktatás
IKSZT Mővelıdési Ház felújítás
TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése
TIOP Digitális táblák
KEOP İszirózsaidısek Otthona energiarac.
KEOP Óvoda energiarac.
KEOP Iskola energia rac.
DAOP Jásszentl.összek. út (106455+166455)
DAOP Vörösmarty u. támogatás
Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.:
IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.:
V. Hitelek
Fejlesztési hitel felvétel
Mőködési célú hitelkeret igénybevétel
V. Hitelek összesen
Pénzforgalmi bevételek összesen
Önkormányzat bevételei összesen:

-

-

108 777

28
294
312
634
108 777

-

900
900

200
100
600
900
900

-

56 908

4 609
33 991
600
300
1 618
380
560
2 307
1 483
6 504
1 785
2 771
56 908

-

450 706
507 614

10 396
45 830
4 082
8 912
19 388
11 474
75 265
272 910
2 449
450 706
507 614

-

909 233
909 233

50 000
38 656
88 656
904 729
904 729

634

4 504
4 504
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2. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2011. évi kiadási elıirányzata

ezer Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiadások
Támogatások pénzeszközök átad.
Mőködési fennt. kiad összesen:
Polg. Hivatal mőködési céltartalék
ÁMK mőködési céltartalék
Állami támogatások visszafizetése céltartalék
Általános tartalék:
Mőködési és általános tartalékok összesen:
Mőködési elıirány. összesen:
Felhalmozási elıirányzatok

Önkormányzat
összesen:
143 885
36 218
144 327
56 958
381 388

19 977
401 365

Immateriális javak
Szellemi termék
Hulladék lerakó felülvizsgálati dokumentáció
Immateriális javak összesen
Felújítások
KEOP İszirózsa Idısek Otthona energiaracionalizálása
KEOP ÁMK Napköziotthonos Óvoda energiaracionalizálása
KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció
DAOP Jászszentlászlói összekötı út felújítás
DAOP Jászszentlászlói összekötı út szállítói finanszírozás
IKSZT Mővelıdési Ház felújítás
Felújítások összesen
Beruházások
TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finanszírozás
Beruházások összesen
Hitel, törlesztések
ÁMK konyha
Mazda gépkocsi lízing
Hitel, törlesztések

Felhalmozási céltartalék:
Felhalmozási elıirányz. mindösszesen:
Kiadási elıirányzat. mindösszesen

Polgármesteri
Hivatal
74 971
18 501
122 455
56 958
272 885
300
200
18 977
500
19 977
292 862

ÁMK
68 914
17 717
21 872
108 503

108 503

5 682
5 682
31 315
17 030
104 245
114 909
166 455
57 287
491 241
8 192
8 192

700
507 868
909 233

1 428
625
2 053
700
507 868
800 730

108 503
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3. számú melléklet

Szank Községi Polgármesteri Hivatal és ÁMK 2011. évi mőködési - fenntartási
és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként
ezer Ft-ban
Feladat megnevezése
I. Polgármesteri Hivatal
1. Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır)
2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6. Óvodai intézményi étkeztetés
7. Iskolai intézményi étkeztetés
8. Építményüzemeltetés
9. Általános épülettakarítás
10. Zöldterület-kezelés
11. Önkormányzati jogalkotás
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazg.tevékenys.
Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Közvilágítás
Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolás.
Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Idıskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Átmeneti segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Támogatások pénzeszköz átadások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Egyéb közfoglalkoztatás (közcélú 2010. dec.)
Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladat)
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tev.
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek
Tartalékok (általános + mőködési céltartalék)
Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntartási kiadásai összesen:

1 863
2 506
18 388
935
2 838
8 125
18 750
8 278
7 499
1 885
13 966
74 869
380
6 250
1 594
10 236
6 029
26 440
274
9 500
400
5 092
800
100
100
600
230
4 172
11 581
2 877
5 896
6 830
4 113
2 423
2 207
513
70
1 234
152
1 029
936
20
905
19 977
292 862
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II.
51.
52.
53.

ÁMK mőködési fenntartási kiadásai
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (154. 4.évfolyam)
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő
55. nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (556. 8.évfolyam)
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése,oktatása (5-8.évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Fejlesztı felkészítés
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység
ÁMK mőködési fenntartási kiadásai össz.:
Immateriális javak
Szellemi termék
Hulladék lerakó felülvizsgálati dokumentáció
Immateriális javak összesen
Felújítások
KEOP İszirózsa Idısek Otthona energiaracionalizálása
KEOP ÁMK Napköziotthonos Óvoda energiaracionalizálása
KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció
DAOP Jászszentlászlói összekötı út felújítás
DAOP Jászszentlászlói összekötı út szállítói finanszírozás
IKSZT Mővelıdési Ház felújítás
Felújítások összesen
Beuházások
TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finanszírozás
Beruházások összesen
Hitel, törlesztések
ÁMK konyha
Mazda gépkocsi lízing
Hitel, törlesztések
Felhalmozási elıirányzatok összesen
Felhalmozási céltartalék
Bérlakás értékesítési céltartalék
Vízmőfejlesztési céltartalék
Felhalmozási céltartalék összesen
Felhalmozási elıirányz. mindösszesen:
Polgármesteri Hivatal és ÁMK kiadási elıirányzatai összesen:

53
1 475
24 358
17 780
296
45 809
227
4 288
1 859
3 595
1 668
1 497
204
2 792
2 572
30
108 503

5 682
5 682
31 315
17 030
104 245
114 909
166 455
57 287
491 241
8 192
8 192
1 428
625
2 053
507 168
100
600
700
507 868
909 233
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3/a. számú
melléklet

Szank Községi Önkormányzat által 2011. évben nyújtott támogatások,
pénzeszköz átadások
ezer Ft-ban
Feladat megnevezése
I. Támogatás értékő mőködési kiadások
Társadalmi szervezetek támogatása
1. Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó
3. Polgárvédelmi iroda támog.
4. Közös mőködtetéső tábor Vakáció Kht
5. Szabadidısport támogatása
6. Társadalmi szervezetek támogatása összesen

7.
8.
9.
10.
11.
12.
I.
II.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
II.
25.

Támogatás értékő mőködési kiadások Többcélú Kistérségi
Társulás részére
TKT ügyeleti ellátásra
TKT Szoc. Intézmény 2011. évi feladatellátás
TKT járóbeteg szakellátó
TKT Cégautó adó+biztosítás
TKT hozzájárulás tagdíj
Támogatás értékő mőködési kiadások összesen TKT részére
Támogatás értékő mőködési kiadások mindösszesen:
Állam. kívülre végl. mőködési pénzeszköz átadás
Bursa Hungarica ösztöndíj
Arany János tehetséggondozó program
Szank Közbiztonságáért Alapítvány
Olajbányász SE
Nyugdíjas Klub támogatása
Támogatások tartaléka
Rendırség támogatása
Talentum Alapítvány támogatása
Micimackó Alapítvány
Államh.kívülre végleges mőködési pénzeszköz átadás össz.:
Támogatás értékő kiadások+pénzeszközátadások mindösszesen:

200
60
472
10
742

2 141
6 754
800
282
259
10 236
10 978
1 490
120
100
1 000
150
50
120
250
150
3 430
14 408
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4. melléklet

Szank Községi Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszámkerete
Polgármesteri Hivatal

fı

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati
szolgáltatás (Mezıır)
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Mezıır 1 fı x 12 hó (D
kategóriás)

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati
szolgáltatás (Mezıır)

1,00
1,00

1,00

Építményüzemeltetés
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves

Karbantartó 3 fı x 12 hó

Építményüzemeltetés

3,00
3,00

3,00

Általános épülettakarítás
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves
Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves

Takarító 4 fı x 12 hó
Takarító 1 x 0,5 fı x 12 hó

Általános épülettakarítás

4,00
0,50
4,50

5,00

Önkormányzati jogalkotás
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs

Polgármester 1 fı x 12 hó

Önkormányzati jogalkotás

1,00
1,00

1,00

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı
Állandó foglalkozású részmunkaidıs köztisztviselı

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

Jegyzı 1 fı x 12 hó
I. besorolás 3 fı x 12 hó + 1 fı x 8 hó
II. besorolás 8 fı x 12 hó + 1 fı x 8 hó
II. besorolás 0,5 fı x 12 hó

1,00
3,67
8,67
0,50
13,84

14,00
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Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Védını 2 fı x 12 hó (F
kategóriás)

Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása

2,00
2,00

2,00

Szociális étkeztetés
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Szociális segítı 0,5 fı x 12 hó (D kategóriás)

Szociális étkeztetés

0,50
0,50

1,00

Házi segítségnyújtás
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Házigondozó 1 fı x 12 hó (D kategóriás)
Házigondozó 0,5 fı x 12 hó (D kategóriás)

Házi segítségnyújtás

1,00
0,50
1,50

1,00

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Tanyagondnok 2 fı x 12 hó (C kategóriás)

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2,00
2,00

2,00

Rövididıtartamú közfoglalkoztatás
Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 4 órás

Közfogl. 20 fı x 2 hó + 24 fı x 3 hó + 36 fı x
4 hó

Rövididıtartamú közfoglalkoztatás

10,67
10,67

11,00

Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás
Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás

Közfogl. 4 fı x 8 hó x 6 órás

Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

2,00
2,00

2,00

Egyéb közfoglalkoztatás
Teljesmunkaidıs munkatörvénykönyves 8 órás
Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás

Közfogl. 19 fı x 1 hó
közfogl. 47 fı x 1 hó

Egyéb közfoglalkoztatás
Város-, Községgazdálkodási máshová nem
sorolható szolgáltatások
Településır megbízásos jogviszonyban 0,5 fı
Város-, Községgazdálkodási máshová nem
sorolható szolgáltatások

Településır 0,5 fı x 11 hó

1,58
2,94
4,52

5,00

0,46

1,00

0,46

1,00
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Polgármesteri Hivatal
Polgármester
Jegyzı
Köztisztviselı
Közalkalmazott
Takarítók
Karbantartók
Rövididıtartamú közfoglalkoztatott
Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás
Egyéb közfoglalkoztatás
Településır megbízásos jogviszony

Polgármesteri Hivatal össz.:

1,00
1,00
12,84
7,00
4,50
3,00
10,67
2,00
4,52
0,46

1,00
1,00
13,00
7,00
5,00
3,00
11,00
2,00
4,00
-

46,99

47,00

Általános Mővelıdési Központ
Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott

Óvodavezetı 1 fı x 8 hó (G kategóriás)
Gondozónı 1 fı x 8 hó (D kategóriás)
Óvónı 6 fı x 8 hó (F kategóriás)
Dajka 2 fı x 8 hó (D kategóriás)
Dajka 2 fı x 8 hó (C kategóriás)
Dajka 1 fı x 8 hó (C kategóriás)

Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás

0,67
0,67
4,00
1,33
1,33
0,50
8,50

8,00

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Pedagógus 5 fı x 8 hó (F kategóriás)

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

3,33
3,33

3,00

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott
Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott
Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott
Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott

Pedagógus 6 fı x 8 hó (G kategóriás)
Pedagógus 6 fı x 8 hó (F kategóriás)
Iskolatitkár 1 fı x 8 hó (D kategóriás)
Pedagógus 0,5 x 8 hó (G kategóriás)
Pedagógus 0,9 x 8 hó (F kategóriás)
Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás)

4,00
4,00
0,67
0,33
0,60
0,33
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Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

9,93
Pedagógus 2 fı x 8 hó (F kategóriás)

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

10,00

1,33
1,33

1,00

Általános iskolai tanulószobai nevelés
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Pedagógus 1 fı x 8 hó (F kategóriás)

Általános iskolai tanulószobai nevelés

0,67
0,67

1,00

Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek
mőködtetése
Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott

Közm. szervezı 0,5 fı x 12 hó (D
kategóriás)

Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek
mőködtetése

0,50
0,50

1,00

Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is
ellát)
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Könyvtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás)

Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is
ellát)

1,00
1,00

1,00

Múzeumi kiállítási tevékenység
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Képtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás)

Múzeumi kiállítási tevékenység

1,00
1,00

1,00

Fejlesztı felkészítés
Megbízásos jogviszony

Gyógytestnevelık 3 fı

0,12

-

Iskolai, diáksport- tevékenység és- támogatása
Általános Mővelıdési Központ
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott
Megbízásos jogviszony

Általános Mővelıdési Központ össz.:

24,00

2,26
0,12
26,38

24,00

2,26
26,00
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5. számú melléklet

Az önkormányzat elıirányzat felhasználási ütemterve 2011. évre
Megnevezés
BEVÉTELEK:
Mőköd. bevételek
Intézm. mők. bev.
Önk. saj. mők. bev
Mőköd. Bev. össz:
Támogatások
Normatív hozzáj.
Központosított elıi.
Norm. kötött. tám.
Támog. össz.:
Támog értékő bev.
Mőködési célú
hitelkeret
Mők. bevét. össz.:
Felhalmozási bev.
Fejlesztési célú tám.
Sajátos. felhalm. bev.
Tám. ért. felh. bev.
Hitel felvétel
Felh. bevét. össz:
Bevételek össz:

Január

Február Március Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

ezer Ft-ban
Össz.

3425
3702
7127

3425
3702
7127

3425
59047
62472

3425
3702
7127

3425
3702
7127

3425
3702
7127

3425
3702
7127

3425
3702
7127

3425
59047
62472

3425
3702
7127

3425
3702
7127

3425
10774
14199

41100
162186
203286

9012

9012

9012

9012

9012

9012

9012

9012

9012

9012

9012

9011

9012
4742

9012
4742

158
9170
4742

9012
4742

9012
4742

159
9171
4742

9012
4742

158
9169
4746

108143
0
634
108777
56908
38656
407627

9012
4742

9012
4742

9012
4742

159
9171
4742

38656
59537

20881

76226

21040

20881

20881

21039

20881

76226

21040 20881

28114

0
75

0
75
19308

0
75

0
75

0
75
30862

0
75

0
75

0
75
4082

0
0
75
75
272910 45830

0
75
75265

75
21115

13000
13075
33956

30937
51818

75
21114

75
20956

4157
80383

272985 45905
294025 66786

75340
103454

0
75
2449
37000
39524
99061

75
20956

19383
95609

0
900
450706
50000
501606
909233
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5. számú melléklet

Az önkormányzat elıirányzat felhasználási ütemterve 2011. évre
Megnevezés
Január Február Március Április Május
Június Július Aug.
Szept. Okt.
Nov.
Dec.
KIADÁSOK
Mőködési kiadások
Személyi juttatások
11990
11990
11990
11990
11990
11990
11990
11990
11990
11990 11990 11995
Munkaad. terh. jár.
3018
3018
3018
3018
3018
3018
3018
3018
3018
3018
3018
3020
Dologi kiadások
12027
12027
12027
12027
12027
12027
12027
12027
12027
12027 12027 12030
Tám. pénzeszk. átad.
4746
4746
4746
4746
4746
4746
4746
4746
4746
4746
4746
4752
Mők. céltartalék
1623
1623
1623
1623
1623
1623
1623
1623
1623
1623
1623
1624
Általános tartalék
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
38
Mők. célú kiad. össz.
33446
33446
33446
33446
33446
33446
33446
33446
33446
33446 33446 33459
Felhalm. kiadások
Felh. Kiadások
8192
5682
491241
Hitel törlesztés
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
172
Felh. céltartalék
700
Felh. kiad. össz.
8363
171
171
171
171
5853
171 491412
171
171
171
872
Kiadások össz:
41809
33617
33617
33617
33617
39299
33617 524858
33617
33617 33617 34331

ezer Ft-ban
Össz.

143885
36218
144327
56958
19477
500
401365
505115
2053
700
507868
909233
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Több éves kihatással járó döntések jegyzéke
szöveges indoklással
Ezer Ft-ban

A döntés megnevezése

A döntés
szükségének oka

Ráfordítások 2010.
dec. 31-ig ezer Ft-ban

DAOP
Szank- Közlekedés
Jászszentlászló
színvonalának
összekötı út felújítás
javítása

24 632

A megvalósítás idıtartama, költségei évenként ezer Ft-ban

DAOP nyertes pályázat, 2011. évben mőszaki átadás-átvétel,
ráfordítás 281.364 e Ft

Mővelıdési Ház
átalakítása

Feladatváltozás

Terv, engedély: 705

IKSZT sikeres pályázat, 2011. évben elkészül, kiadás 57.287 e Ft

Községháza átalakítása

Mőszaki
szükségesség,
feladatváltozás

Mőszaki terv: 1555

Pályázati lehetıségek függvénye

Hulladék lerakó
felülvizsgálati
dokumentáció

Elkészítése
szükséges

Nincs

2011-ben kerül elkészítésre 5.682 e Ft

Általános Iskola
tornacsarnok felújítás

Mőszaki
szükségesség

Mőszaki tervek 2434

2011-ben megvalósul KEOP nyertes pályázatból, kiadásai 104.245 e
Ft

Ivóvíz vízminıség javító
program

Ellátási feladat

Mőködési hozzájárulás
148, fejlesztési
2011-ben is ellátási feladat
hozzájárulás 253

Általános Iskola bıvítés

Mőszaki
szükségesség

Mőszaki terv: 1.600 e
Ft

Energia
İszirózsa Idısek Otthona
Tanulmányok, tervek:
takarékosság, ellátási
energiaracionalizálás
1.986 e Ft
színvonal növelés

2011-ben pályázati lehetıség függvénye

KEOP pályázat, kiadásai 31.315 e Ft
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eMagyarország pont

Elektronikus
2009-ben 1000eFt
ügyintézés fejlesztése fejlesztés

2011-ben fenntartási kötelezettség

ÁMK Óvoda
energiaracionalizáció

Energia
Tanulmányok,
takarékosság, ellátási
tervek:1.121 e Ft
színvonal emelése

KEOP pályázat, kiadásai 17.030 e Ft

Biogáz kiserımő

Munkahelyteremtés
energitakarékosság

-

2011-ben pályázati lehetıség függvénye

Fejlesztési hitel felvétel

Fejlesztések
megvalósulása

-

Fejlesztések önkormányzati saját erı forrására 50.000 e Ft

Hitel tıke törlesztés

Hitelszerzıdés
alapján

-

ÁMK konyha 1428 eFt hitel tıke törlesztés

Járdafelújítás

Mőszaki
szükségesség

Háziorvosi rendelık
kialakítása

Ellátási szükséglet

Nincs

2011-ben pályázati lehetıség függvénye

Kompetenciaalapú
oktatás

Oktatási színvonal
javítása

10.396 e Ft

Fenntartási kötelezettség, kiadások általános iskolai oktatás feladat
ellátásba beépültek

Általános Iskola oktatás
fejlesztése IKT alapú
eszközbeszerzéssel

Oktatási színvonal
javítása

962 e Ft

2011-ben 8.192 e Ft digitális táblák

2011. évben 400 e Ft ráfordítás
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7. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat
mőködési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási elıirányzatok 2011. évi MÉRLEGE

ezer Ft-ban
MŐKÖDÉSI
CÉLÚ

MEGNEVEZÉS

FELHALM
CÉLÚ

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
I. Mőködési bevételek
Intézményi mőködési bevételek
Önkorm. sajátos mőköd. bev.
I. Mőködési bevételek össz:
II. Támogatások
Normatív hozzájárulások
Norm. kötött felhaszn. tám.
II. Támogatások össz:
III. Felhalm. és tıke jell. bev.
IV. Támogatás értékő bev.
V. Hitelek felvétele
Fejlesztési hitel felvétel
Mőködési célú hitelkeret igényb.
V. Hitelek felvétele összesen
Pénzforgalmi bevételek
Mindösszesen

KIADÁSOK

41100
162186
203286

203286

108143
634
108777
56908

900
450706
50000

38656
38656
407627
407627

MŐKÖDÉSI FELHALM
ÖSSZESEN
CÉLÚ
CÉLÚ

MEGNEVEZÉS

50000
501606
501606

108777
900
507614

Mőködési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı jár.
Dologi kiadások
Támogatások, pénzeszk. Átadások
Mőködési és általános tartalék
Mőködési elıirányzatok össz.:
Felhalmozási célú elıirányzatok
Felhalm.célú immateriális javak
Felhalm. célú beruházások
Felhalm. célú felújítások
Fejlesztési hitel törlesztés
Felhalmozási tartalék
Felhalm. célú elıirányz. össz:

50000
38656
88656
909233 Pénzforgalmi kiadások
909233 Mindösszesen

143885
36218
144327
56958
19977
401365

0

401365

0

5682
8192
491241
2053
700
507868

507868

401365
401365

507868
507868

909233
909233
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7. számú melléklet

Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat
mőködési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási elıirányzatok MÉRLEGE 2011. évre
ezer Ft-ban
MŐKÖDÉSI
CÉLÚ

MEGNEVEZÉS

FELHALM
CÉLÚ

BEVÉTELEK
Központi támogatás
Mőködési támogatás
Feladatalapú támogatás
Mőködési bevétel összesen:
Felhalm. célú elıirány. össz.:
MINDÖSSZESEN:

MŐKÖDÉSI FELHALM
ÖSSZESEN
CÉLÚ
CÉLÚ

MEGNEVEZÉS

KIADÁSOK

200
180
380
380

ÖSSZESEN

0
0

Személyi juttatások
200 Munkadókat terhelı járulékok
180 Dologi kiadások
Támogatások, pénzeszköz átad.
380 Mőködési elıirányzat. összesen:
0
380 MINDÖSSZESEN:

205
11
164
0
380
380

380
0
0

380
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8. számú melléklet
A közvetett támogatások 2011. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban

ezer Ft-ban

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének
összege:
100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı
gyermekek*
50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı
gyermekek*

7 000
3 500
10 500

*Az 1997. évi
XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított
elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás.
II. Szociális ellátások intézményi térítési díja elengedésének
összege
Szociális étkeztetés: az önkormányzat a 9/2008. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról 8.§ értelmében az önkormányzat önkormányzati támogatást nyújt a szociális
étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A házi segítségnyújtásban részesülı ellátottak számára a
szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. Tanyagondnoki szolgáltatásban részesülı ellátottak számára a
szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes.
4 000

Idısek nappali ellátása: az önkormányzat a 9/2008. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról 11.§ lehetıvé teszi a klubtagok számára, hogy akinek a havi jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át térítésmentesen veheti igénybe a klub
szolgáltatásait.
48

1 800
III. Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi
szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege
A helyi iparőzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít
minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg
az 1 millió forintot.
5 200
IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés
összege
Tanulók ingyenes tankönyv
ellátása
Tanulók általános tankönyv támogatása

1 500
500
2 000
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9. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadásai feladatonként
ezer Ft-ban
Megnevezés

Személyi Munkaadókat
kiadások
terh. jár.

1. Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati
szolgáltatás (Mezıır)
1 252
2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6. Óvodai intézményi étkeztetés
7. Iskolai intézményi étkeztetés
8. Építményüzemeltetés
4 865
9. Általános épülettakarítás
5 196
10. Zöldterület-kezelés
11. Önkormányzati jogalkotás
10 940
12. Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
13. Települési Kisebbségi Önkormányzatok
igazgatási tevékenysége
14. Közvilágítás
15. Város-, Községgazdálkodási máshová nem
sorolható szolgáltatások
16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
17. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása
18. Rendszeres szociális segély
19. Idıskorúak járadéka

316

Dologi
Kiadások

Támogatások Céltartalék Fejlesztés

Összesen

2 901

295
2 506
18 388
935
2 838
8 125
18 750
2 172
1 028
1 885
125

1 863
2 506
18 388
935
2 838
8 125
18 750
8 278
7 499
1 885
13 966

29 429

7 236

38 204

74 869

205

11

164
6 250

380
6 250

771

198

625

1 594

1 241
1 275

10 236
3 837

976

1 216
26 440
274

10 236
6 029
26 440
274
50

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Átmeneti segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Támogatások pénzeszköz átadások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Rövidtartamú közfoglalkoztatás
Egyéb közfoglalkoztatás (közcélú 2010. dec.)
Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári
feladat)
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tev.
Közmővelıdési intézmények, közösségi
színterek
Tartalékok (általános + mőködési céltartalék)
Polg. Hivatal mőködési, fennt. kiadásai össz.:

Felhalmozási kiadások
45. Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások öszesen:
Polgármesteri Hivatal feladatai
mindösszesen:

9 500
400
4 106
800
100
100
600
230
4 172
10 555
365
2 640
310
298
2 207
513
70
755
152

9 500
400
5 092
800
100
100
600
230
4 172
11 581
2 877
5 896
6 830
4 113
2 423
2 207
513
70
1 234
152

154
137

286
278
20

1 029
936
20

87

500

905
19 977

986

815
2 007
2 601
5 744
3 624
1 872

211
505
655
776
489
253

385

94

589
521

318

19 977
74 971

18 501

122 455

56 958

19 977

-

292 862

-

-

-

-

700
700

507 168
507 168

507 868
507 868

74 971

18 501

122 455

56 958

20 677

507 168

800 730
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9/a. számú melléklet

Általános Mővelıdési Központ 2011. évre tervezett kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés
51. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai
52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
53. Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
54. oktatása (1-4.évfolyam)
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók
55. nappali rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
56. oktatása (5-8.évfolyam)
57.
58.
59.
60.
61.

Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók
nappali rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Fejlesztı felkészítés
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek
62. mőködtetése
63. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is
64. ellát)
65. Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati
66. tevékenység
ÁMK feladatai összesen:

Személyi
kiadások
42

Munkaadókat
Dologi
Támogatások Céltartalék Összesen
terh. jár.
Kiadások
11

53
1 475
24 358
17 780

16 712

4 240

1 475
3 406

10 516

2 741

4 523

233

63

29 761

7 703

179

48

3 376
1 458
2 751

853
374
680

59
27
164
1 668

4 288
1 859
3 595
1 668

430

117

950

1 497

204

204

296
8 345

45 809
227

1 828

466

498

2 792

1 628

421

523

2 572

30

30

68 914

17 717

21 872

-

-

108 503
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10. számú melléklet

A mőködési és fejlesztési bevételek és kiadások 2011 - 2012-2013. évi alakulását külön
bemutató mérleg ÁHT. 71.§./3/ bek. alapján
I. Mőködési bevételek és kiadások

Megnevezés
I. Mőködési bevételek
Intézményi mőködési bevétel
Önkormányzati sajátos mőköd. bevétel
I. Mőködési bevételek összesen:
II. Támogatások
Önkormányzat költségvetési támogatása
SZJA átengedett rész 8%
Jövedelem különbség mérséklés
II. Támogatások összesen:
IV. Támogatás értékő bevételek
Támog. ért. mőköd bevétel.
IV. Támogatás értékő bevételek
Mőködési célú hitelkeret igénybevétel
Mőködési célú bevételek összesen:
Mőködési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi jellegő kiadások
Mőköd. célú pénze. átadás álamh. kivülre
Támogatás értékő mőködési kiadás
Mőködési céltartalék
Általános tartalék:
Mőködési célú kiadások összesen:

2011. évre

-

ezer Ft-ban
2013. évre

2012. évre

41 100
142 830
183 930

41 922
145 687
187 609

42 760
148 601
191 361

108 777
21 176
1 820
128 133

110 953
21 593
1 820
130 726

113 172
22 032
1 820
133 384

-

-

56 908
56 908
38 656
407 627

58 046
58 046
376 381

59 207
59 207
383 952

143 885
36 218
144 327
45 980
10 978
19 477
500
401 365

89 965
24 290
122 455
45 822
11 778
19 867
510
314 687

91 764
24 776
124 904
45 738
12 014
520
520
300 236

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú bevételek
Önkorm. sajátos és tıke jelleg. bevét.
Fejlesztési célú támogatások
Felhalm. célú támog. ért. bevétel
Fejlesztési célú hitel felvétel
Felhalm.célú bevételek összesen:
Felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások
Hosszúlejáratú hitel kamata
Felhalmozási tartalék
Felhalm. célú. Kiadási elıirányz. össz:
Önkormányzat bevételei összesen:
Önkormányzat kiadásai összesen:

900
450 706
50 000
501 606

918
38 123

936
37 884

39 041

38 820

505 115
2 053
700
507 868
909 233
909 233

97 927
2 094
714
100 735
415 422
415 422

119 671
2 136
729
122 536
422 772
422 772
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11. számú melléklet

Szank Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetése
ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként
Átvétel községi Önkormányzattól központi támogatásból
Feladatalapú központi támogatás
Bevétel összesen:

210
170
380

Kiadások kiemelt elıirányzatonkénz
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiadások
Mőködési kiadások összesen:
Kiadások összesen:

205
11
164
380
380

Kiadások feladatonként
1. Kisebbségi iroda mőködtetése
2. Cigány gyermekek hátrányos helyzetének javítása
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

200
180
380
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NAPIREND
8. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A társulási megállapodás módosítását minden településnek azonos tartalommal kell elfogadni.
Felkérte jegyzı asszonyt, hogy ismertesse a változás okát és tárgyát.
Vincze Jánosné jegyzı
A Társulási Tanács megalakulása után a jegyzıi kollégium felhatalmazást kapott arra, hogy a
meglévı megállapodást nézzük át és törvényességi, stilisztikai szempontból javítsuk,
korrigáljuk azokat a részeket, ahol már nem felel meg a hatályos jogszabályoknak. Jelentıs
módosítás nincs a megállapodásban, csak hozzáigazítottuk a jelenleg hatályos törvényekhez.
Például módosult az államháztartás mőködési rendjérıl szóló törvény, annak ki kellett javítani
a számát, jegyzı volt benne, körjegyzı ki volt hagyva belıle. A feladatellátás tekintetében
nincs változás.
Patkós Zsolt polgármester
A következı ülésen a képviselı-testület ismételten társulási megállapodás módosítást fog
tárgyalni a szociális ellátás vonatkozásában.
Besesek Béla alpolgármester
A III. fejezet 2) pontjában van egy mondat, hogy a polgármester helyettesítési rendjérıl a
saját képviselı-testület rendelkezik. Nálunk van ilyen rendelkezés?
Vincze Jánosné jegyzı
Nálunk errıl nincs döntés. Az Ötv. és az SZMSZ szerint is a polgármester helyettesítésére a
képviselı alpolgármester jogosult.
Patkós Zsolt polgármester
Megnézzük, hogy kell-e külön szabályozni és visszatérünk rá.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
11/2011.(II.23.) ÖH.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról

HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodását az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal minısített
többséggel, egységes szerkezetben elfogadja.
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
9. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának elfogadásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Pályázat miatt van szükség a megállapodás elfogadására. Van már egy sikeres, elsı körös
KEOP-os pályázat. A második fordulóban történı részvétel feltétele ez a megállapodás. Az
önkormányzatokat terhelı önrész nem az önkormányzatokat terheli, azt a konzorciumi
szerzıdés biztosítja.
Besesek Béla alpolgármester
A tájékoztatással kapcsolatban ellentmondást tartalmaz, hogy a helyi önkormányzat feladata
vagy nem. Fontosnak tartja, hogy mindig legyen megfelelı tájékoztatás. A díjmegállapítás
tekintetében azt tartalmazza, hogy egységes. Úgy tudja, hogy ez nem volt egységes,
Kiskunfélegyházán lehet 50 liter után is fizetni, nálunk 80 liternél kevesebbet fizetni nem
lehet.
Patkós Zsolt polgármester
A díjtétel és a díjpolitika egységes, 80 és 120 liter után fizettetnek bennünket. Ha ettıl eltér mert eltérı gyakorlat volt a bevezetett rendszer elıtt -, akkor annak a különbségét az
önkormányzat fizeti meg a szolgáltatónak. Lehet a díjtételekben eltérı díjakat megállapítani,
az viszont az önkormányzatokat terheli. A díjpolitikában volt egységes elképzelés, mindenki
azonos mértékő díjemelést viseljen, bármelyik településen él. De ez most a bevezetendı új
rendszer kapcsán az arra vonatkozó díjpolitikát jelenti.
Van egy közbeszerzés, amelynek szerzıdésben rögzített tételei vannak. A közbeszerzés
mellett lévı szerzıdésben benne vannak a 80 és a 120 literek, nincs alatta tétel. A szolgáltató
joggal kéri az alatta lévık kiegészítését.
Besesek Béla alpolgármester
Ez nem mindenütt volt így közbeszereztetve?
Patkós Zsolt polgármester
De mindenütt így volt, viszont eltérı volt a gyakorlat. Félegyházán már volt szemétszállítás
2008. év elıtt is, náluk a gyakorlat szerint az 50 literes is szemetes volt. Nálunk csak 80 és
120 literes lehetséges. A 80 és az 50 liter közötti különbséget az önkormányzatnak kellene
fizetni.
Besesek Béla alpolgármester
Azt is írják, hogy a szelektív hulladékgyőjtésre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Ez azt
jelenti, hogy minden háztartásban csökkenni fog a hulladékmennyiség amit elszállíttatunk,
mert szelektíven győjtjük a hulladékokat. Ezt nem lehet valahogy közben érvényesíttetni?
Például, hogy olyan szerzıdést kössünk, hogy 50 liter után fizetünk, és a szelektív
hulladékgyőjtésért átalányt fizetünk.
Vincze Jánosné jegyzı
Mi lakosok kifizetjük a hulladékszállítási díjban a szelektív hulladékgyőjtés elszállítási díját
is.
Patkós Zsolt polgármester
Megfizetjük az évi egyszeri lomtalanítást, a szelektív hulladékgyőjtı edények kiürítését, és az
adott ház elıtti elszállítást.
Besesek Béla alpolgármester
A 20. oldalon benne van, hogy komposztáló telep megvalósítása elsısorban 2000 fı alatti
településeken lehetséges.
Patkós Zsolt polgármester
Házi komposztálókat nem fogunk kapni, mert mi 2000 fı fölött vagyunk.
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Mucsi László képviselı
A komposztálást önkormányzati szinten lehetne kezelni.
Patkós Zsolt polgármester
Sajnos nem tudjuk. Volt rá törekvés, hogy az inert hulladéklerakó mellé zöldhulladék lerakót
építsünk, azonban a komposztáló telepnek olyan elıírásai vannak, amit nem tudunk
felvállalni.
Mucsi László képviselı
Lehet, hogy majd felnövünk a feladathoz. A chip-es rendszer bevezetését kértük a
szolgáltatótól. A lakosok megkeresték olyan kéréssel, hogyha a törvény megengedi, október
1-jétıl március 31-ig lehessen kéthetente hulladékot szállítani, ezzel arányosan csökkentett
díjért. Mindenképpen spórolás lenne, a teljesítményarányos fizetéshez közelebb állna.
Vincze Jánosné jegyzı
Egészségügyi rendelet szabályozza, hogy heti rendszerességgel el kell szállítani a szemetet. A
pályázatban is ez volt benne, a szolgáltató ezen nem tud változtatni.
Patkós Zsolt polgármester
A törvénybıl adódóan jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy heti
rendszerességgel valósítsa meg a hulladékok begyőjtését. Az másik kérdés, hogy ahol nem
igénylik, van-e ettıl eltérı gyakorlat vagy lehetıség. Ezt a kérdést fel kell tenni a
szolgáltatónak, akit meghívtunk, és hamarosan falugyőlés keretében fogja a lakosságot
tájékoztatni.
Varga Ferencné alpolgármester
Nagyon fontos lenne a chipes módszer bevezetése, és nagyon sürgıs lenne a találkozás Szabó
Tamás úrral, hogy a lakosság feltehesse neki azokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatják.
Hetente hallani, hogy konfliktushelyzetek kerülnek elı a matricákkal, a számlázásokkal
kapcsolatban. Ilyen állapotot egyetlenegy szolgáltató sem engedhet meg a lakossággal
szemben. Ha nem tudjuk megvédeni a lakosságot, akkor mindenkivel azt tesznek, amit
akarnak.
Patkós Zsolt polgármester
Amikor 2008-ban megtörtént a rendszer bevezetése, akkor ragaszkodtunk ahhoz, hogy egyéni
szerzıdést kössön a szolgáltató a lakossággal. Ha az önkormányzat globálisan vállalta volna
ennek a rendezését, és nem lenne szerzıdés, csak a helyi rendeleti szabályozás, akkor nekünk
nagy terheket kellett volni rátenni a lakosságra, mert a közbeszerzési kiírásban és a
szerzıdésben is sajnálatosan volt egy olyan kitétel, hogy a győjtıedényeknek a 90 %-a 120
literes lehet, és csak a 10 %-a lehet 80 literes. A szolgáltató joggal mondja azt, hogy amíg
Szankon 80 % a kisebb győjtıedény aránya, nem tud ennyiért szolgáltatni, az önkormányzat
fizesse a különbséget. Mi nem emeltük be a helyi rendeletünkbe, hogy a lakosságnak csak a
10 %-a rendelkezhet a kisebb győjtıedénnyel, a lakosság 90 %-ának a nagyobb edénnyel kell
rendelkeznie. Máshol felmondták a szerzıdéseket és kötelezték a lakosságot a nagyobb
győjtıedény fizetésére.
Vincze Jánosné jegyzı
A december 15-i ülésen a képviselı-testület kezdeményezte, hogy a szolgáltató alakítsa ki az
elhangzottak szerinti rendszert, a határozatot megküldtük a szolgáltatónak. Ügyvezetı úr nem
válaszolt erre, telefonon megkérdezte, hogy mikor kapunk választ, és azt mondta, hogy a
cégük ezt a rendszert nem támogatja. Van olyan település, ahol kialakították a chipes
rendszert, de ık ezt nem tudják felvállalni. Március elejére ígérte, hogy eljön a fórumra, és
tájékoztatást nyújt a lakosságnak. Az eddig felmerült kérdéseket elıre elküldte igazgató
úrnak, hogy fel tudjon készülni.
Mucsi László képviselı
Akinek nem győlik össze annyi hulladék, az nem tud hetenként szállíttatni, tehát nem is
teljesít. Ez a rendszer csak a szolgáltatónak jó, mert ha van szemét, ha nincs, számláz,
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legfeljebb kevesebbet fogyaszt az autója, gyorsabban halad. Azért kellene a chipes rendszer,
vagy a kéthetenkénti szállítás, mert sok embernek fele is elég volna.
Csertı István képviselı
Ha a szolgáltató oldaláról nézzük a dolgot, fent kell, hogy tartsa a rendszert. A szemétégetıt, a
szemétválogatót, a gépjármőveket, fizetni kell a sofıröket, a munkásokat. Neki kell egy
bizonyos minimum bevétel, és ezt nekünk kell megfizetni, mert mi tartjuk fent ezt a rendszert.
Ha azt mondjuk, hogy mi kevesebbet akarunk fizetni, akkor ez azt jelenti, hogy nem tartjuk
fent a rendszert. Neki abból a szempontból kell kialakítani a literenkénti szemétszállítási díjat,
hogy neki bejöjjön az a pénz, amibıl tudja fizetni a munkásait, fent tudja tartani a rendszert.
Ha azt látnánk, hogy hatalmas nyereségre tesz szert, akkor lehetne azt mondani, hogy abból a
nyereségbıl pótoljon ide vissza. Ha elérjük azt, hogyha csak akkor fizet valaki, ha kiteszi a
szemetet, ez azt fogja eredményezni, hogy a literenkénti árat meg kell emelnie. Az a baj, hogy
Szankon, magunk között nincs arányosan elosztva a szemétszállítási díj. Aki több szemetet
termel, az sem fizet többet, mint aki semmit se termel. Ez okozza itt a feszültséget. Az a
kérdés, ha a szolgáltató differenciáltan vinné el a szemetet és megemelné a literenkénti díjat,
hogy kijöjjön neki az a bevétel, hogy akkor vajon akinek kevesebb a szemete, az kevesebbet
fizet-e. Attól tart, hogy nem. Nem így lenne.
Patkós Zsolt polgármester
A konkrét számokat nem látjuk, hogy mennyi nyeresége van a szolgáltatónak. Nem fölösleges
arról gondolkodnunk, hogy milyen rendszer bevezetése volna jó. Egységes díjpolitika van, a
liter/forint mindenhol ugyanannyi. Abban az esetben tud majd két vagy háromhetente
szállítani, ha a literenkénti ár jelentısen megemelkedik. Ebben igaza van Csertı Istvánnak.
A ház elıtt mindig elmegy az autó, ezért alapdíjat mindenkinek fizetni kell.
A rendszer kötelezı. Az önkormányzatnak kell biztosítani, hogy ezt a hulladékot elszállítsák
innen. A konzorciumon belül kell a legjobb lehetıséget elérni. Egymásra vagyunk utalva, mi
a szolgáltatásra, a szolgáltató a pénzünkre. A szolgáltatásért azért lehetnek elvárásaink.
Beszélni kell róla.
Mucsi László képviselı
Ez a rendszer úgy van kialakítva, ami a szolgáltatónak kényelmes, és nem ösztönöz
hatékonyságra, a környezetvédelemre, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk.
Csertı István képviselı
A pályázat határozta meg a szolgáltató rendszerét, hány liter szemetet szállítson ahhoz, hogy
fenntarthassa magát a rendszer. A pályázat köti a bevétel mértékében is, és abban is, hogy
ezért mit kell nyújtania.
Jó dolog lenne, ha mindenki annyit fizetne, amennyi szemetet termel. Viszont ebbıl az
következik, hogy a szolgáltató megemeli a literdíjat. Ebbıl az is következik, hogy külön
Szankon kialakítani semmit nem fog, csak az egész rendszerben. Ha nagy önkormányzatok,
városok nincsenek ebben benne, fórumot rendezhetünk, de a 82 önkormányzatnak meg is kell
ezt szavazni.
Besesek Béla alpolgármester
Visszatérve a megállapodáshoz, a 20. oldalon az áll, hogy elsısorban a 2000 fı alatti
településeken valósítható meg a házi komposztálás. Ha nem lesz másodsor, akkor miért nem
azt írja, hogy csak a 2000 fı alatti településeken valósul meg.
Csertı István képviselı
Ne zárjuk ki ennek a lehetıségét, hátha lenne rá valamilyen esély.
Besesek Béla alpolgármester
Semmit nem tud senki arról, hogyan gazdálkodik a szolgáltató, milyen fizetések vannak. Igaz,
hogy van egy Felügyelı Bizottság, de ki tudja, hogy túlzott-e az elvárás, amit az
önkormányzatokkal, lakossággal szemben támaszt.
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Patkós Zsolt polgármester
Ez a társulás egy új társulás. Nem a régi pályázatunknak alakító társulása. Az elıterjesztés
bevezetésében van, hogy a társulást azért hozzuk létre, hogy a KEOP pályázaton sikeresen
induljunk. Ugyanazok a tagtelepülések, ugyanazokról a dolgokról kellett rendelkezni, hasonlít
a régire. A nyilvánosság tekintetében javasolni fogja, hogy egyértelmő legyen a
megfogalmazás. Pénzünk nincs benne, javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
12/2011.(II.23.) ÖH.
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadása” tárgyú
elıterjesztést és a következı döntést hozza.
A Képviselı-testület a társulási megállapodást az elıterjesztés szerint változatlan tartalommal
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
10. Elıterjesztés óvodai csoport maximális létszámának emelésérıl
Elıadó: Varga Ferencné óvodavezetı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Varga Ferencné óvodavezetı
A közoktatási törvény meghatározta az óvodába év elején felvehetı gyerekek létszámát. Ettıl
eltérést az önkormányzat engedélyezhet. Az óvodás-bölcsıdés csoportba január 6-tól
visszajött egy kisgyerek, aki szeptember 1-jével elköltözött, ezért a csoport létszáma
megemelkedett. Azóta a múlt héten fel kellett venni egy kisgyereket és a jövı héten is fel kell
venni ugyanebbe a csoportba még egy kisgyereket. A törvényben meghatározott
csoportlétszámot 20 %-kal meghaladja a kiscsoport létszáma, ezért kérte a képviselıtestülettıl, hogy engedélyezze a csoport létszámának emelését.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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13/2011.(II.23.) ÖH.
Óvodai csoport maximális létszámának emelésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Egységes Óvoda-Bölcsıdében a bölcsıdei
csoportban engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. Az 1993. évi LXXIX. törvény 3.
számú mellékletének II/7. pontja alapján engedélyezi, hogy az intézmény a bölcsıdei
csoportra megállapított maximális létszámot 2011. január 7. napjától húsz százalékkal átlépje,
a csoport létszámát 20 fıben határozza meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Varga Ferencné óvodavezetı

NAPIREND
11. Elıterjesztés képviselı tiszteletdíjának átutalásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Nagy tisztelettel megköszönte a Sportegyesület nevében Tóth Mátyás képviselı úr
felajánlását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
Tóth Mátyás képviselı
Bejelentette személyes érintettségét, és azt, hogy nem kíván szavazni.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
14/2011.(II.23.) 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 2011.
március 1-jétıl június 30-ig járó munkájáért tiszteletdíjat nem vesz fel.
2. A képviselı-testület elrendeli, hogy 185.049,-Ft a Szanki Olajbányász Sportegyesület
Fókusz Takarékszövetkezet Szanki Kirendeltségénél vezetett 51700021-10005075
számlájára támogatásként kerüljön átutalásra.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester
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NAPIREND
12. Elıterjesztés a köztisztviselık 2011. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját
képezı célok meghatározásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Minden évben meg kell határozni a köztisztviselıkre vonatkozó legfontosabb kritériumokat,
amelyeket a képviselı-testület fontosnak gondol. Az aktuális célokkal, az adott évben a
hivatal által lebonyolítandó feladatokkal kiegészül. Most 16 ilyen cél szerepel a határozattervezetben. A munkaköri leírások részletesen tartalmazzák az elıírásokat.
Besesek Béla alpolgármester
Jónak tartotta a határozat-tervezetet, javasolta annak elfogadását.
Patkós Zsolt polgármester
Kötelezettsége, hogy jegyzı asszony 2010. évi munkateljesítményét a képviselı-testületi
ülésen értékelje. Számszerően ez 23 pont, 24-ig lehet pontozni. A 2010-ben elıírt feladatokat,
amelyek 14 pontban voltak meghatározva (pl.: választások lebonyolítása, a képviselı-testületi
ülések elıterjesztéseinek minısége), magas szinten látta el. Kiemelte az önkormányzati
feladatellátás hatékony és eredményes mőködıképességének elısegítését. Ennek kapcsán
jelentıs ellenırzések lesznek a 2011-es évben. Jegyzı asszony is munkáltatóként értékeli a
munkavállalókat. A képviselı-testület által meghatározott célterületeket magas szinten látta
teljesülni. Ahol probléma volt, a problémát megbeszélve gyorsan sikerült megoldást találni.
Ezért jegyzı asszony tavalyi munkateljesítményét kiválóra értékelte.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
15/2011.(II.23.) ÖH.
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi
2011. évi munkateljesítmény követelményeinek
alapját képezı célok meghatározásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank községi Polgármesteri Hivatal
köztisztviselıi 2011. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját képezı célokat a
következık szerint határozza meg:
1. A 2011. évi népszámlálás lebonyolítása,
2. Az intézményi átszervezések törvényes végrehajtása,
3. Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a közadatok nyilvánosságra
hozatala.
4. Egyszerősített honosítási eljárásokkal kapcsolatos ügyintési feladatok ellátása.
5. Az egyes ágazati jogszabályokból adódó feladatok szakszerő és eredményes megvalósítása,
6. A képviselı-testület mőködéséhez szükséges elıkészítı munka körültekintı, koordinatív
végrehajtása.
7. A képviselı-testület állandó és ideiglenes bizottságai tevékenységének segítése, döntéselıkészítı munkájukban aktív közremőködés.
8. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása során törekedni kell az adott
feladat célszerő és gazdaságos megoldására.
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9. A vagyongazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyonrendeletben foglaltak
megtartására, az önkormányzati vagyon gyarapítására és védelmére.
10. A képviselı-testület által elhatározott beruházások, az azokkal kapcsolatos közbeszerzési
eljárások törvényes elıkészítése és lebonyolítása.
11. A képviselı-testület által benyújtandó pályázatok magas szintő szakmai elıkészítése,
12. A gépjármőadó és helyi adó nyilvántartásból, beszedésekbıl és hátralékok behajtásából
adódó feladatok törvényes és eredményes végrehajtása,
13. A köztisztviselıi törvényben kötelezıen elıírt, a hivatal éves képzési, továbbképzési
tervében szereplı képzésekben, továbbképzésekben való részvétel, az elıírt
vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése.
14. A Polgármesteri Hivatalban mőködı számítógépes informatikai rendszer bıvítése, a
gyakorlati munka során mind teljesebb körő alkalmazása. Informatikai ismeretek bıvítése.
15. Az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok hatékony és eredményes ellátása,
az ügyintézési határidık csökkentése.
16. Gyors és kulturált ügyintézés.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlása során a
határozatban felsorolt célok figyelembe vételével határozza meg 2011. évben a
köztisztviselık egyéni teljesítmény követelményeit.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester, jegyzı

NAPIREND
13. Elıterjesztés új testvérvárosi kapcsolat létesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Szeretnénk egy német testvértelepüléssel, Theilheimmel gazdagítani Szank község
testvértelepüléseinek számát. İk jelentkeztek nálunk, azt gondolták, hogy hasonló település
nagysággal rendelkezünk. Abban az esetben, ha sikeres lenne egy közösen benyújtandó
testvértelepülési pályázat, örömmel jönnének ide Szankra, mi is örömmel mennénk ki. A
testvértelepülési pályázat a kölcsönös látogatásról szól. A testvértelepülés keresésében
segítségünkre volt az Absolvo Consulting, aki már 2008-ban sikeres pályázat keretében
segített nekünk a pályázat benyújtásában és lebonyolításában. A következı pályázat
benyújtási határideje június. Most a képviselı-testülettıl elvi hozzájárulást kér, majd a
pályázat részleteit a képviselı-testület elé hozza.
Varga Ferencné alpolgármester
Örülünk neki, hogy még egy testvértelepüléssel felvesszük a kapcsolatot, a diákjaink
nyelvtudásának bıvítése érdekében ez kötelességünk is.
Patkós Zsolt polgármester
Régóta elvárás volt, hogy a német nyelv területérıl is legyen kapcsolatunk.
Mucsi László képviselı
Örül az új testvértelepülésnek.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
16/2011.(II.23.) ÖH.
Testvértelepülési kapcsolat kialakításáról
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kifejezi azon szándékát, hogy
testvértelepülési kapcsolatot alakítson ki a Németországban található Theilheim német
településsel.
2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
kapcsolat kialakítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
14. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
Vincze Jánosné jegyzı
A kormányrendelet módosításának eleget tettünk és 2010. december 15-én a képviselıtestület megalkotta a Polgármesteri Hivatal új alapító okiratát, beküldtük a Magyar
Államkincstárnak a törzskönyvi nyilvántartás módosításához, és jelezték, hogy az
alaptevékenységeknél szereplı máshová nem sorolt egyéb szolgáltatást töröljük ki, ez nem
tartozik a hivatal feladatai közé. Javasolta ennek az egy sornak a törlését.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
17/2011.(II.23.) 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: azonnal
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı
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1. számú melléklet
(17/2011.(II.23.) 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.
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
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841402
841403
841901
843044
851011
852011
852021
855911
882111
882112
882113
882114
882115
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889921
889922
889928
890121
890441
890442
890443
910123
910502
931102
682002
682001
562917
581400

Közvilágítás
Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása
Óvodai nevelés ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Rendszeres szociális segély
Idıskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Könyvtári szolgáltatások
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Munkahelyi étkeztetés
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása

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.
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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

NAPIREND
15. Elıterjesztés az óvodai és az általános iskolai beiratkozás idıpontjának meghatározásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A kiskunmajsai beiratkozási idıponthoz igazodva szeretnénk kérni az óvodai és az általános
iskolai beiratkozás idıpontjainak meghatározását április 11-12-13. napokon.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
18/2011.(II.23.) ÖH.
Általános iskolai és óvodai
beiratkozás idıpontjáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az általános iskolai és az óvodai
beiratkozás idıpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2011. április 11-én (hétfın) 9-12 13-17 óráig
2011. április 12-én (kedden) 9-12 13-17 óráig
2011. április 13-án (szerdán) 9-12 óráig.
Határidı: 2011. április 14.
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
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NAPIREND
16. Egyéb kérdések
A)

Elıterjesztés Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné önkormányzati ingatlan
vásárlási kérelmérıl

Patkós Zsolt polgármester
Megadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Nyerges Zoltán PB elnök
Ványik Zoltán és felesége kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a lakásukhoz
tartozó telekhez az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan egy részét hozzácsatolhassák. A
területet a bizottság megtekintette és javasolta a terület értékesítését azzal a kikötéssel, hogy a
felmerülı összes költséget Ványikék vállalnak. Az önkormányzat hivatalos értékbecslıvel az
ingatlant értékelteti, és az értékbecslı által megállapított árat megfizetik.
Patkós Zsolt polgármester
Tehát az elızetes költségek nem terhelhetik az önkormányzatot. Az érték megállapítására az
értékbecslı költsége az önkormányzatot terheli. A tulajdonba kerülés az értékbecslés alapján
történhet csak az önkormányzati vagyon elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló
rendelet szerint.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság
elıterjesztését.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
19/2011.(II.23.) ÖH.
Önkormányzati ingatlan értékesítése
Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné részére
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elvi hozzájárulását adja Ványik Zoltán és
Ványik Zoltánné Szank, Móra Ferenc u. 9. szám alatti lakosok részére az ingatlanuk melletti
önkormányzati ingatlanból 573 m2 földterület megvásárlásához. Az önkormányzat az elızetes
költségeket nem vállalja fel. Az önkormányzat hivatalos értékbecslıvel az ingatlant
értékelteti. Vevık vállalják, hogy az ingatlanbecslı által meghatározott vételárat megfizetik.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı

B) Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Természeti Katasztrófák
Kárenyhítési Bizottsága támogatási kérelmérıl
Patkós Zsolt polgármester
A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága
támogatási kérelemmel fordult a képviselı-testülethez. Tavaly 100 családnak nyújtottak
jelentısebb anyagi támogatást. A célokkal egyetértünk, lehetıségünk most nem nagyon van.
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Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és az önkormányzat költségvetési helyzetére
tekintettel sajnálattal, de nem javasolja a támogatást.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
20/2011.(II.23.) ÖH.
Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés
Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottság
támogatási kérelmérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés
Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának - az önkormányzat költségvetésének
helyzetére tekintettel – nem tud támogatást nyújtani.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

C) Elıterjesztés a Szank Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatási
kérelmérıl
Patkós Zsolt polgármester
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke kérelemmel fordult a Szank Községi
Önkormányzat Képviselı-testületéhez, hogy a Roma Közösségi Nap és a Roma Gyermeknap
költségeihez 160.000,-Ft-tal járuljon hozzá. Mindkét rendezvény közösség építı, a
költségvetésük harmadára csökkent, az iroda mőködtetését alig futja.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérelmet, javasolta, hogy vegyenek részt a szanki községi
rendezvényeken és a gyereknapon, nem javasolta külön rendezvények támogatását.
Patkós Zsolt polgármester
A gyereknap, a falu rendezvényei nyitottak, nyíltak, nem törekszünk szegregációra.
Mucsi László képviselı
Miért csökkent harmadára a költségvetésük?
Nagy Klára fıtanácsos
A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 380 ezer forintos költségvetés került tervezésre. A
költségvetésükben 210 e Ft általános mőködési támogatást kapnak és jogszabály szerint
feladatalapú támogatásként ennek a kétszeresét, 420 e Ft-ot fognak kapni, tehát összesen 630
ezer forintból gazdálkodhat éves szinten a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.
Patkós Zsolt polgármester
A feladatalapú támogatás csak arra a bizonyos feladatra vehetı igénybe, amelyet eddig is
biztosított a kisebbségi önkormányzat, a gyermekek ösztöndíjára. A szabadon felhasználható
összeg csökkent 210 e Ft-ra. Sem 2010-ben, sem azt megelızı évben nem tudott már a
községi önkormányzat hozzájárulni kiegészítı támogatással a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat mőködéséhez, és ebben az évben sem tud.
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Vincze Jánosné jegyzı
Tulajdonképpen azzal támogatjuk ıket, hogy megelılegezzük az ösztöndíjakat, mert még arra
sem kaptak pénzt. Ebben az évben még nem utaltak részükre támogatást, a gyerekeknek pedig
iskolába kell járni. Az iroda fenntartását is megelılegezzük.
Mucsi László képviselı
A gyerekrendezvény támogatását valamilyen mértékben javasolná.
Varga Ferencné alpolgármester
Az iskola is megszervezi az iskolában a gyermeknapot minden iskolás részére, az óvoda
ugyanígy teszi, erre alapítványon keresztül próbálnak pénzt csoportosítani, nagyon szívesen
látják a kisebbségi gyerekeket is. Sajnos ezekre a rendezvényekre nem nagyon szoktak
eljönni.
Patkós Zsolt polgármester
Arra kellene rábírni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, tagjait, hogy segítsék elı a
gyerekek részvételét az intézményi szinten szervezett gyereknapon.
Mucsi László képviselı
Le kell írni, hogy a szegregáció erısödése ellenében kínáljuk azt a lehetıséget, hogy a
kisebbségi gyerekek az iskolai gyereknapon vegyenek részt, valamint a községi közösségi
napokon is.
Rácz Izabella képviselı
Az iskolában a szülık báljának a bevételébıl is minden gyermek a kirándulások
támogatásával részesül az alapítvány és a szülıi munkaközösség részérıl. Az elmúlt években
ez 600 Ft/fı volt. Elıfordul, hogy nem mennek el, ezt a pénzt nem kapja meg a gyerek, az
osztálypénzbe számolják bele. Itt a lehetıség adott a kirándulásra, a gyereknapra, nem
javasolja a külön támogatást.
Patkós Zsolt polgármester
Véleménye szerint abban az esetben, ha az identitás erısítése a cél, nem szabad, hogy
kizárólag a romák vehessenek rajta részt, hanem mindenkinek a részvételét lehetıvé kell
tenni. Az integrációnak az az egyik sajátossága, hogy nem csak a saját nációja kell, hogy
elfogadja ıket, hanem az egész társadalom.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
21/2011.(II.23.) ÖH.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
támogatási kérelmérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetésében községi
rendezvényeket (Kihívás Napja, Méz- és Meggyfesztivál, Falunap) és intézményi szintő
gyermeknap szervezését támogatja, amelyekre minden szanki állampolgárt várnak.
Az önkormányzat szőkös anyagi helyzete miatt ezeken túl nincs lehetıség más közösségi
rendezvény támogatására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Ezután a polgármester szünetet rendelt el.
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D) Tájékoztató a pályázatokról
Patkós Zsolt polgármester
Három pályázatnak az elıkészítése zajlik. A KEOP-os pályázat energiaracionalizálásról szól,
a tekecsarnokot, amelyet tavaly elutasítottak, illetve a Polgármesteri Hivatalt szeretnénk ebbe
bevonni. A támogatás 85 %-os, jelen pillanatban 200 e Ft pályázati költség terhelne
bennünket, abban az esetben, ha sikeres lesz a pályázat, akkor ez a projekt menedzsment
költség beleépül, tehát elszámolható a pályázatban, nem terheli az önkormányzatot. Március
végéig kell benyújtani elsı körben a pályázatot, hogy forráshiány miatt ne utasítsanak el
bennünket. Van egy új dolog az elızı pályázatokhoz képest, valamilyen megújuló energiával
kell főteni az intézményt, új energetikai audit kell a Polgármesteri Hivatalra, földhıvel történı
főtést, gázzal történı rásegítést jelentene, használati melegvíz, napkollektor lenne. Ugyanez a
helyzet a tekepályán is. Ezért át kell tervezni. Amikor a költségek már ismertek lesznek, a
képviselı-testület elé hozza.
Van még egy pályázati lehetıség (DAOP), kerékpárút hálózatra. Tíz munkába járós
kerékpárutat támogatnának a Dél-Alföldön, 90 %-os támogatási intenzitással, március 28. az
elsı beadási határidı. Ennek a pályázatnak van elıkészítési költsége, tervekkel kell
rendelkeznünk, ez nem egyszerő dolog. A kerékpárút Szank-Kiskunmajsa között lévı út jobb
oldalán képzelhetı el, mert baloldalon nagyobb problémák vannak. A földhivatali
nyilvántartások alapján meg kell nézni, hogy milyen mővelési ágú földterületek érintettek. A
Magyar Közúttal tartani kell egy gyors bejárást. Be kellene nyújtani ezt a pályázatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata támogatni fogja a pályázat benyújtását.

EGYEBEK
Patkós Zsolt polgármester
A március 15-i ünnepség 15-én kedden 15 órakor lesz megtartva. A Közösségi Házban utána
nyílik egy kiállítás Gy. Szabó Béla tanítványa a kiállító, itt lesz az alkotó.
Pénteken 16 óra 30 perckor tartjuk a Kommunizmus áldozatainak emléknapján a
megemlékezést. Alpolgármester úr fogja az ünnepi beszédet mondani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Rácz Izabella
jkv. hitelesítı

Varga Ferencné
jkv. hitelesítı
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