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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2011. március 30-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
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7
képviselıbıl mind a 7 fı jelen van.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Tóth Mátyás 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 módosítással, hogy a 8. napirendi pont helyett az iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatásáról szóló elıterjesztés megtárgyalását
javasolta, valamint jelezte, hogy az egyéb kérdések között több téma kerül 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 határozat végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat gazdasági programjáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
4. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés ÁMK Minıségirányítási Programjának módosításáról és a
Teljesítményértékelési Szabályzat jóváhagyásáról
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató

3

6. Elıterjesztés az Egységes Óvoda-Bölcsıde Minıségirányítási Programjának módosításáról
Elıadó: Varga Ferencné óvodavezetı
7. Elıterjesztés a Bányászpark megvásárlásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Elıterjesztés az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának
támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Elıterjesztés a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosításáról és pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozat végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A lejárt határidejő határozat 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:
22/2011.(III.30.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 99/2010.(XI.25.) ÖH. számú lejárt
határidejő határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Patkós Zsolt polgármester
- 2011. február 25-én a Kommunizmus áldozataira emlékeztünk alpolgármester úr
emlékezı gondolatai segítségével.
- 2011. március 2-án adóigazgatási belsı ellenırzés volt, a helyi adók, az iparőzési és
gépjármő adók vizsgálata megtörtént, az ellenır jelentését megkaptuk, jegyzı asszony
a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni.
- 2011. március 2-án szóban kaptunk tájékoztatást arról, hogy a FRIKOBER KFT.
elkészítette a részleges környezetvédelmi dokumentáció felülvizsgálatát, amelyben
mérések és lehatárolás volt a feladata, a szeméttelep felszíne alatt lévı olajos
szennyezıdésnek a talajjal, talajvízzel történı hatását vizsgálta a cég. Megállapította,
hogy mekkora területen és milyen technológiával lehetne ezt a szennyezést a talajból
és a talajvízbıl kinyerni. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelıséghez
beküldtük az anyagot.
- Ennek következtében március 10-én megbeszélés volt a MOL illetékeseivel Algyın.
Tájékoztatták a MOL-t a megtalált szennyezıdés eredetérıl. Reményeink szerint
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átveszi az ügy további intézését tılünk a MOL, költségeinket megtéríti, és a
kármentesítést megvalósítja.
2011. március 4-én a VAKÁCIÓ KFT-nek volt közgyőlése. Reméljük, hogy a
közeljövıben sikerül a táborokban önkormányzatunknak tulajdont szerezni. Szó volt a
tavalyi évben megvalósult felújításról.
2011. március 7-én vezetıi értekezlet volt, valamint a szociális otthonban az
ellátottaknak tájékoztatás a térítési díjakról és a jövıben várható változásokról.
2011. március 10-én belsı ellenırzés keretében az ÁMK-nál a helyettesítés, túlmunka,
alkalmazással összefüggı nyilvántartás vizsgálata folyt. Valószínőleg rossz
nyilvántartási gyakorlat áll a háttérben. Az ellenırzésrıl szóló jelentést még nem
kaptuk meg.
2011. március 15-én községi ünnepség keretében emlékeztünk meg az 1848-as
forradalomról.
2011. március 17-én óvodai szülıi értekezleten a beiratkozást megelızıen
megpróbáltuk tájékoztatni a nagycsoportos óvodások szüleit arról, hogy milyen
változások várhatók.
2011. március 21-én az egyházak képviselıivel és a temetı üzemeltetıjével
megbeszélés volt. 2010-ben új üzemeltetı vette át a temetı üzemeltetését.
Megbeszélték az eltelt idıszak tapasztalatait. Mindenki elismerıen nyilatkozott az
üzemeltetı elmúlt évben végzett tevékenységérıl. Felajánlotta, hogy amennyiben az
üzemeltetı megvásárolja a Szép utca mellett lévı kerítést, akkor az önkormányzat
segítséget nyújt munkaerı biztosításával az új kerítés elkészítéséhez. Szóba került,
hogy urnás temetkezésre vonatkozó szándékok vannak, a Református Egyház részérıl
urnafal megvalósítását kezdeményezték.
2011. március 23-án a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális- és
Gyámhivatalában elıkészítı megbeszélés volt a szociális ellátórendszer Református
Egyház fenntartásába adásáról. Szó volt a mőködési engedélyek módosításáról is.
2011. március 23-án alpolgármester asszonnyal négy családnál köszöntötték az
újszülötteket, átadták az önkormányzat nevében a virágcsokrot és a támogatást.
2011. március 24-én a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Társulás ülése volt, ahol az
AQUAPROFIT ZRT. képviselıje tartott tájékoztatást. Ezzel kapcsolatos a mai ülés
egyik napirendje.
2011. március 24-én este a hulladékszállítással kapcsolatban fórumot szerveztünk,
amelyen İzse Béla a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. kereskedelmi
igazgatója megpróbált válaszolni a felmerült kérdésekre, ígéretet tett arra is, hogy
írásban válaszolni fog a feltett kérdésekre. Az önkormányzatnak nem szabad a
szolgáltató és a lakosság közötti kommunikáció segítésébıl kivonulni. Folyamatban
van a hulladékgazdálkodási törvény módosítása, utána ısszel vagy tavasszal ismét
szükség van a szolgáltató és a lakosság közötti kommunikáció segítésére, fórum
szervezésével.
2011. március 25-én nevelıtestületi értekezlet volt, ahol tájékoztatta a nevelıtestületet
arról, hogy Kalocsán 24-én érsek úrnál, ill. kanonok úrnál voltak alpolgármester
asszonnyal.
Március 23-án a szülık által megfogalmazott és aláírt tiltakozó nyilatkozatot kaptunk,
amelyet nem csak az önkormányzathoz, hanem az Érseki Hivatalba is eljuttattak.
Olyan dolog ellen tiltakozott néhány szülı, amelyrıl fogalma nem volt, ami még sem
pro sem kontra nem zárult le.
Március 28-án az óvodában volt szülıkkel egy megbeszélés, ahol elmondta, hogy az
önkormányzat elvi nyilatkozatot fogalmazott meg arra vonatkozóan (amelyet
mindenki támogatott), hogy az oktatás katolikus egyházi fenntartását itt megvalósítjuk.
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A település lakosságának nagy része katolikus, ezért nem merülhetett fel más
felekezeti fenntartás.
Látjuk, hogy a költségvetési lehetıségeink folyamatosan szőkülnek, a
mőködıképesség határára sodródhatunk abban az esetben, ha erınkön felül vállalunk
fel dolgokat. 2010. decemberében, amikor ezt a döntést meghoztuk, még nem láttuk,
hogy lesz egy Széll Kálmán terv, amely 2013-tól egyértelmően centralizálja az
iparőzési adót. Azt a mőködést, amit saját források hozzáadásával az
önkormányzatnak fent kell tartania, ellehetetleníti. Nem tudjuk, hogy milyen
kompenzáció, milyen közoktatási törvény lesz, sok még a bizonytalansági tényezı.
Lépni kell annak érdekében, hogy az önkormányzat ezt a feladatellátást ne veszítse el,
az iskola helyben maradjon, az oktatással kapcsolatos intézményi feladatok itt
maradjanak.
Akkor lehet a részletekrıl beszélni, amikor már van döntés az Érsekség részérıl. Nem
volt döntés arról, hogy az Érsekség befogad-e bennünket. A tiltakozó levél felelıssé
teszi az önkormányzatot, a felelıtlen képviselıket és az Érsekséget is. Ezek után csak
azt lehetett mondani, hogy nem kívánjuk a Katolikus Egyházat olyan méltatlan
helyzetbe hozni Szankon, hogy vallásháborút kelljen kezdeni a szülıkkel szemben, és
elállunk ettıl a gondolatunktól.
Összehívta a nevelıtestületet március 25-én és a tiltakozást aláírókat március 28-án és
megkérdezte, hogy miért utasítják el a Katolikus Egyház hitelvei szerint történı
nevelést. Aktuális politikai problémákról beszéltek az egyházzal szemben, papi
visszaélésekrıl. Elmondta, hogy ebbıl általánosságokat nem szabad az egyházra
levetíteni, mindenhol vannak renitens emberek, akik lejáratják a gondolatot, a célt.
Elmondta a szülıknek azokat a háttér információkat is, amelyeket a költségvetési
irányelvek megfogalmazásánál még nem nagyon lehetett látni, a költségvetési rendelet
elkészítésekor már sejteni lehetett. Utána jelentek meg a kormány elképzelései,
amelyek a 10 ezer fı alatti települések vonatkozásában az oktatás állami fenntartás alá
vonását majd lehetıvé fogják tenni, átalakítják az iskolarendszert, 4+5-ös iskolává,
megváltoztatják a helyi adók beszedésének, struktúrájának rendszerét. Abba az
irányba haladunk, hogy a kisebb településeken el fog lehetetlenülni a felsı tagozat
biztosítása, mert az önkormányzatok kis létszámmal nem tudják költségtakarékosan
üzemeltetni az iskolát.
Megértették a szülık és a pedagógusok ennek a dolognak a fontosságát és elindultak
civil kezdeményezések a katolikus egyházi fenntartás mellett, amelyek reméljük, hogy
révbe tudnak érni.
2011. március 29-én az állattartókkal megbeszélést tartottunk, mert több alkalommal
állati hullákat (zsákokban libákat, kacsákat) találtunk a Szank-Bodoglár összekötı út
mellett. Felhívtuk a figyelmet, hogy az állattartók érdekében állati hulla átvevı helyet
hoztunk létre, ennek a helyét Mucsi László képviselı úr a saját földjén biztosította, ezt
használni kellene, mert az önkormányzatnak ez költséget jelent. Erre ígéretet kaptunk
a gazdáktól. Felmerültek a közbiztonsággal, a külterületen elhelyezett szemét, a
mezııri szolgálat ellátásával kapcsolatos problémák is, amelyeket megpróbálunk
orvosolni. Ilyen fórumokra rendszeresen szükség van, ahol a problémák felszínre
kerülhetnek. A Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság is foglalkozik a
mezıgazdaság, állattenyésztés problémáival.
2011. március 30-án 10 órakor a mőszaki átadás-átvételi eljárás indult a SzankJászszentlászló összekötı út felújítására vonatkozóan. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.,
a hatóságok áttanulmányozzák a megvalósulási D tervet, a dokumentációkat, ezt
követıen valósulhat meg a mőszaki átadás-átvétel a jövı héten pénteken. Azt kérte,
hogy aki mőszaki problémát tapasztal, most szóljon.
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Ha sikeres lesz a mőszaki átadás, akkor április 18-án hétfın 16 órakor kerülne sor a
Szank-Jászszentlászló összekötı út felújításának ünnepélyes keretek között történı
átadására, amelyre mindenkit szertettel várunk.
Kérdés, hozzászólás nem volt, képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.

NAPIREND
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat gazdasági programjáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A gazdasági programban rövid helyzetelemzést követıen olyan célokat fogalmaztunk meg,
amelyek megvalósítását fontosnak gondoljuk annak érdekében, hogy hatékony és jövıbe
mutató településfejlesztés legyen itt Szankon. Ez elmúlt idıszakban nagyon sok fejlesztés
valósult meg pályázati támogatással, amely lehetıséget biztosít arra, hogy az önkormányzat
alacsonyabb üzemeltetési költséggel mőködtethesse az intézményeit, a dolgozók megfelelı
környezetben lássák el a feladataikat. Az infrastrukturális felújításoknak már majdnem vége
van, most már a munkahelyteremtés, a befektetést ösztönzı gondolatokat kell elıtérbe
helyezni, a termálvízkincs hasznosítását, a biogáz kiserımő megvalósítását. Nagyon fontos a
még adott pályázati lehetıségek kihasználása (nem sok lesz ebbıl). A pályázatok
benyújtásának feltételeit biztosítani kell, a megvalósítást, amikor lehetıség van, újra kell
gondolni. A pályázatokra szükség van, mert ha nem használjuk ki a lehetıséget, akkor majd
saját forrásból kell megvalósítani a jelenlegi feltételek fenntartását, mert fejlesztésre már
valószínőleg nem lesz pénz.
A Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalta a gazdasági programot és a
munkahelyteremtés címszó vonatkozásában kiegészítéssel élt. Megadta a szót elnök úrnak.
Csertı István VGB elnök
A Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a gazdasági programot és az
alábbi kiegészítésekkel elfogadásra javasolta:
A 12. oldalon a Munkahelyteremtés címszó alatti részt ki kell egészíteni a következı
mondattal:
Folyamatosan vizsgálni kell a foglalkoztatási, vállalkozásfejlesztési lehetıségeket.
A bizottsági ülés óta észrevett még néhány apróbb hibát, ezek nem igazán tartalmi dolgok. A
8. oldalon az elsı bekezdés 4. sorából hiányzik egy szó, javasolta kiegészíteni a következık
szerint: …hogy megfelelı ellátást biztosítsanak a…..
A 8. oldalon az önkormányzat PR tevékenysége címszó alatt a második bekezdésben a Szanki
Kisbíró még havi lapként szerepel, már kéthetente megjelenik.
Besesek Béla alpolgármester
Javasolta, hogy havi lap helyett helyi lap szerepeljen a szövegben.
Csertı István VGB elnök
A 8. oldalon az utolsó bekezdés utolsó két mondatának az átalakítását javasolta a következık
szerint: Szanknak is van honlapja, elérhetı az érdeklıdık számára, folyamatos
karbantartásáról, bıvítésérıl gondoskodni kell. A település honlapján a képviselı-testület
üléseit, a bizottságok jegyzıkönyveit is megismerhetik az érdeklıdık.
Mucsi László képviselı
A 3.4. pontban a Területrendezés, településfejlesztés címszó alatt kiemelné azt a részt, és
elıkészítésre javasolná, hogy „Fejleszteni szükséges a település külterületi úthálózatát szilárd
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burkolatú mezıgazdasági úttal.” Ezt konkretizálná, elı kellene készíteni, mint prioritást, ha
megjelenik egy ilyen jó kondíciójú pályázat, akkor már be lehessen nyújtani.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság tárgyalja meg a következı
ülésén, hogy mely utak szilárd burkolatának kiépítése lenne a legszükségesebb. Meg kell
nézni, árajánlatot kell kérni pormentes út tervezéséhez. Mezıgazdasági útra pályázati
lehetıség talán szeptember 30-ig meg fog jelenni, nem lehet tudni, hogy milyen feltételek
lesznek.
Több kérdés, vélemény nem volt, polgármester az elhangzott módosításokkal együtt
szavazásra tette fel a gazdasági programot.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
23/2011.(III.30.) ÖH.
Gazdasági program elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a módosításokkal együtt az elıterjesztés szerint
elfogadja a Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011-2014 évekre
vonatkozó gazdasági programját.

NAPIREND
3. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztésre.
Vincze Jánosné jegyzı
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat átdolgozására azért került sor, mert a választás után 6
hónapon belül teljes felülvizsgálatot kell végeznie a testületnek, valamint a
jogszabályszerkesztésrıl szóló törvény és IRM rendelet szabályainak meg kell felelni. Az
önkormányzati törvényben szabályozott rendelkezéseket a rendelet nem tartalmazhatja, arra
csak utalni lehet. Az elıterjesztéshez képest a következı módosításokat javasolta:
-

-

-

4. oldalon 10. § (2) bekezdés szerint az önkormányzati képviselık névsorát az SZMSZ
1. számú függeléke tartalmazza. Az 1. sz. függelék kiegészítését javasolta: Patkós
Zsolt polgármester, Varga Ferencné alpolgármester, Besesek Béla nem képviselı
alpolgármester és utána következzen a képviselık felsorolása.
6. oldalon 17. § (4) bekezdés szerint az ülésen tanácskozási joga van: a) jegyzı, utána
b) pontban nem képviselı alpolgármester következzen, majd a felsorolás folytatódik
és a felsorolás betőjele értelemszerően nı.
8. oldalon a 24. § 3. bekezdésében pótolni kell egy és szót: Az elıadóhoz a képviselıtestület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek.
8. oldalon a 25. §-ban pótolni kell a több szót: A tárgyalt napirend során, amikor a
képviselı-testület tagjainak a témához nincs több kérdése, észrevétele, a polgármester
a jelenlevı állampolgároknak maximum két perces szólási lehetıséget biztosít a
határozathozatal elıtt.
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-

-

11. oldalon a 34. § (6) bekezdése a rendelet kihirdetésérıl szól, az utolsó mondatot ki
kell egészíteni a következık szerint: A kifüggesztésrıl a helyi sajtó útján is fel lehet
hívni a lakosság figyelmét, a rendeletet az önkormányzat www.szankinfo.hu
honlapjára fel kell tenni.
12. oldalon 38. § (1) bekezdés a) pontjában javítani kell: a települési képviselık ¼-e (2
fı).
14. oldalon 50. § (2) bekezdésében javítani kell, hogy tilos népszavazással kapcsolatos
kampányt folytatni a népszavazás napján 0 órától.
18. oldalon 63. § a következık szerint módosuljon:
(1) Változatlan marad.
(2) A képviselı-testület döntése alapján Szank Községi Önkormányzat az alábbi
önkormányzati társulásoknak tagja:
a) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
(székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.)
b) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
c) „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás
(3) Feladatait a társulási megállapodások alapján látja el.

Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és az elhangzott módosításokkal együtt
egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester az elhangzott módosításokkal együtt
szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
5/2011.(…...) önkormányzati rendelete
Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A §. (1) és (2) bekezdései, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ) a következı rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
BEVEZETİ RÉSZ
1. §
A Szank községi címer, zászló, pecsét alapítására és használatára vonatkozó rendelkezéseket a
4/1994.(VII.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
2. §
A képviselı-testület által adományozható kitüntetések:
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(1) „Szank Községért” emlékérem a 4/1991.(II.20.) önkormányzati rendelet szerint,
(2) „Szank Község Díszpolgára” az 5/1994.(VII.15.) önkormányzati rendelet szerint,
(3) „Szank Község Közszolgálatáért” szakmai kitüntetı díj a 8/2004.(IV.28.) önkormányzati
rendelet szerint.
3. §
(1) Szank község nemzetközi kapcsolatai:
a) Nagygalambfalva (Románia)
b) Mauru (Finnország)
c) Quindici (Olaszország)
d) Erdene (Mongólia)
4. §
(1) Az önkormányzat hivatalos lapjának megnevezése: Szanki Kisbíró
A lap a képviselı-testület döntéseit tartalmazza.
(2) Megjelenés gyakorisága: kéthetente
(3) Az önkormányzati lap felelıs kiadója a jegyzı.
II. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
5.§
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Szank Községi Önkormányzat
(2) Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
(3) Az önkormányzat mőködési területének megnevezése: Szank község közigazgatási
területe
(4) Az önkormányzat szerveit az Ötv. 9. § (2) bekezdése tartalmazza.
III. FEJEZET
FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK
6. §
(1) A polgármester a képviselı-testülettıl átruházott hatáskörben az alábbi hatásköröket
gyakorolja:
a)
gyakorolja a munkáltatói jogokat a közhasznú foglalkoztatottak felett,
b)
közterület-használat engedélyezése,
c)
tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele,
d)
étkeztetés igénybevétele,
e)
házi segítségnyújtás igénybevétele,
f)
lakásfenntartási támogatás,
g)
átmeneti segély,
h)
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
i)
születési támogatás.
(2) Pénzügyi Bizottság a képviselı-testülettıl átruházott hatáskörben az alábbi hatáskört
gyakorolja:
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat támogatási kérelmek
elbírálása.
(3) Az Ötv. 10. § (1) bekezdése rendelkezik az át nem ruházható hatáskörökrıl.
(4) Az Ötv. 2. § (2) bekezdése rendelkezik az önkormányzati döntéshozatal szabályairól.
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7. §
Az Ötv. 8. § (4) bekezdése rendelkezik az önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatairól.
8. §
Az önkormányzat az Ötv. 8. § (1) bekezdésében szereplı önkormányzati feladatokat a
költségvetési rendeletében maga határozza meg a lakosság igényei alapján és anyagi
lehetıségeitıl függıen.
9. §
Az önként vállalt önkormányzati feladatok tárgyában az éves költségvetésben - a fedezet
biztosításával egyidejőleg - dönt a képviselı-testület.

IV. FEJEZET
A KÉPVISELİ-TESTÜLET MŐKÖDÉSE
10. §
(1) A képviselı-testület tagjainak száma: 7 fı.
(2) Az önkormányzati képviselık névsorát az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza.
11. §
(1) Egyszerő többséghez szükséges létszámot az Ötv. 14. § (1) bekezdése határozza meg.
(2) Minısített többséghez a megválasztott települési képviselık több mint felének, azaz 4 fı
szavazata szükséges.
(3) Minısített többség szükséges az Ötv. 10. § a)b)e)f)g), a 12. § (4) b) a 14. § (2) és a 15. §
(1) bekezdésében felsorolt esetekben
(4) Minısített többség szükséges:
a) az Ötv. 10.§ a,b,e,f,g pontban foglalt ügyek eldöntéséhez, a képviselı szavazásból
történı kizárásához (Ötv. 14. § (2)), valamint az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja
szerint zárt ülés elrendeléséhez (Ötv. 15. § (1)),
b) a polgármester sorozatos törvénysértı tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem
megfelelı teljesítése esetén a polgármester elleni kereset benyújtásához, a helyi
önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz a polgármester tisztségének
megszüntetése érdekében.
c) helyi népszavazás kiírásához,
d) Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezéséhez,
e) kitüntetés adományozásához,
f) hitel felvételéhez.

A képviselı jogállása
12. §
jogait
és
kötelezettségeit
az Ötv. 19. § (1) és (2) bekezdései
(1) A települési képviselık
szabályozzák.
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(2) A települési képviselı testületi munkában való részvételének szabályait az Ötv. 20. § (1)
bekezdése szabályozza.
(3) A települési képviselı köteles tevékenyen részt venni a képviselı-testület munkájában,
köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a
választók bizalmára, köteles felkérés alapján részt venni a testületi ülések elıkészítésében,
valamint a különbözı vizsgálatokban, köteles írásban vagy szóban bejelenteni, ha a
képviselı-testület vagy a bizottságának ülésén vagy egyéb megbízatásának teljesítésében
akadályoztatva van, köteles bejelenteni személyes érintettségét a döntéshozatalnál.
(4) A képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjának szabályait a 8/2007.(IX.21.)
önkormányzati rendelet tartalmazza. E rendelet szabályozza a távollét szabályait.
A képviselı-testület üléseinek száma, nyilvános és zárt ülések köre
13. §
A képviselı-testület évente legalább 6 alkalommal ülésezik, szükség esetén rendkívüli ülést
tart, de össze kell hívni az ülést a képviselık 1/4-ének (2 fı) vagy bizottságának indítványára
is.
14.§
(1) Bármely képviselı javaslatot tehet döntés elıkészítı tanácskozás összehívására, a
napirendben szereplı témával kapcsolatban, az érintettek bevonásával.
(2) A képviselı-testület rendes üléseit szerdai napon 15 órai kezdettel tartja.
15. §
(1) A képviselı-testület
a) alakuló,
b) rendes,
c) rendkívüli ülést tart.
(2) A képviselı-testület alakuló ülésének szabályait az Ötv. 30. §-a szabályozza.
(3) Halaszthatatlan döntést igénylı esetben rendkívüli ülést kell tartani. Rendkívüli ülés
összehívható a meghívó kézbesítését követı napra a napirend megjelölésével. A
rendkívüli ülésre meghívottakat telefonon is értesíteni kell. Rendkívüli ülésen egyéb
napirendi pont nem tárgyalható, csak a meghívóban kiküldött napirend tárgyalására kerül
sor.
16. §
(1) A képviselı-testület ülésének szabályait az Ötv. 12.§ (3) bekezdése tartalmazza.
(2) A képviselı-testület az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben zárt
ülést tart.
(3) A képviselı-testület zárt ülést rendelhet el az Ötv. 12.§ (4) bekezdésében meghatározott
esetekben. A zárt ülés elrendeléséhez minısített többség szükséges.
(4) A zárt ülésen az Ötv. 12. § (5) bekezdésében felsoroltak lehetnek jelen.
(5) Ha a zárt ülés elrendelése a képviselı-testület döntésétıl függ, zárt ülés tartására a
képviselı-testület bármely tagja és a jegyzı tehet indítványt.
(6) A zárt ülések elıterjesztéseit az azok megismerésére jogosult személyek kötelesek úgy
kezelni, hogy azok tartalmáról illetékteleneknek nem adhatnak felvilágosítást. A
polgármester figyelmezteti az ülés résztvevıit az ügyben elhangzott információk bizalmas
kezelésére, az azzal kapcsolatos titoktartási kötelezettségre. A zárt ülésrıl készült írásos
elıterjesztéseket a képviselı-testületi ülés résztvevıi az érdemi döntést követıen
visszaszolgáltatják.

12

Az ülések tervezése, elıkészítése
17. §
(1) A képviselı-testület rendes üléseit testületi határozati formában elfogadott éves munkaterv
alapján tartja. A munkatervet az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza.
(2) A képviselı-testületi ülés meghívóját és az írásos elıterjesztéseket az alább felsoroltaknak
olyan idıpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés elıtt legalább öt nappal
megkapják.
a) képviselık,
b) napirendhez meghívottak (elıterjesztık)
c) jegyzı
(3) A képviselı-testületi ülésre meghívót kell küldeni:
a) a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének
b) kistérségi lapnak, helyi médiának
(4) A képviselı-testület ülésén a képviselı-testület tagjai tanácskozási és döntési joggal
vesznek részt.
Az ülésen tanácskozási joga van:
a) jegyzınek,
b) nem képviselı alpolgármesternek,
c) napirendhez meghívottaknak,
d) akinek a képviselı-testület a tanácskozási jogot biztosítja,
e) a Települési Kisebbségi Önkormányzat elnökének
(5) A képviselı-testületi ülésre tanácskozási joggal, meghívó küldésével meg kell hívni a
napirend szerint érintett önszervezıdı közösségek vezetıit.
Az önszervezıdı közösségek jegyzékét a rendelet Az SZMSZ 3. számú függeléke
tartalmazza.
(6) A lakosságot a képviselı-testületi ülés meghívójának a Polgármesteri Hivatal
hirdetıtábláján feltőnı módon (A/4 méret, állandó hely) történı kifüggesztésével kell
értesíteni.
(7) A képviselı-testületi ülésre szóló meghívó tartalmazza az ülés helyét, kezdési idıpontját, a
javasolt napirendeket és azok elıadóit.
Az elıterjesztések
18. §
(1) A képviselı-testület a fıbb napirendi pontokat elızetesen kiadott írásbeli elıterjesztések
alapján tárgyalja. Az elıterjesztés a téma elızményeit, lényegre törı ismertetését és a lehetıleg alternatívákat felvetı - határozati javaslatot, azok hatáselemzését, az
elıterjesztés jogszabályi alapját és az elıterjesztı aláírását tartalmazza.
(2) Elıterjesztésnek minısül:
a) rendelettervezet,
b) határozati javaslat,
c) beszámoló,
d) tájékoztató.
(3) A képviselı-testület elé elıterjesztési joggal rendelkeznek:
a) polgármester,
b) alpolgármester,
c) jegyzı,
d) képviselı-testület bizottságai,
e) települési képviselı,
f) önkormányzat intézményeinek vezetıi,
h) akiket a képviselı-testület elıterjesztés, beszámoló, tájékoztató beterjesztésére kér fel.
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(4) Az elıterjesztések csak elızetes jogi kontrollt követıen vehetık napirendre.
(5) Rendelet-tervezetet csak a polgármester és jegyzı terjeszthet elı. Az elıterjesztést az ülést
megelızı 14 nappal a jegyzınek be kell mutatni. Rendelet-tervezetet csak bizottsági
tárgyalás után lehet a képviselı-testület elé terjeszteni. Postázásra csak a jegyzı
törvényességi véleményezését követıen kerülhet sor. Az elıterjesztésnek a törvényességi
véleményezésre való bemutatást tartalmaznia kell.
(6) Az elıterjesztési joggal rendelkezık a képviselı-testület feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyekben önálló indítványt terjeszthetnek elı, melyet a képviselı-testületi ülést megelızı
9 nappal lehet a jegyzıhöz írásban beterjeszteni. Az önálló indítványt a polgármester
köteles a soron következı képviselı-testületi ülésre beterjeszteni, és javaslatot tenni annak
napirendre tőzésére, vagy annak megtagadására. Képviselı-testület többségi szavazással
határoz az önálló indítvány napirendre tőzésérıl.
(7) Tájékoztató határozati javaslat nélkül elıterjeszthetı. A képviselı-testület a tájékoztatást
véleményezheti.
(8) A közérthetı, egyszerő határozati javaslat és beszámoló az ülésen szóban is
elıterjeszthetı.
(9) A képviselı-testület az általa meghatározott feladatok végrehajtásával kapcsolatos
témákban tájékoztatót kérhet az érintett szervezetektıl.
A képviselı-testület ülésének összehívása, vezetése
19. §
A képviselı-testület ülését a polgármester (alpolgármester) hívja össze és vezeti.
20. §
A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, illetve tartós
akadályoztatásuk esetén a képviselı-testület ülésének összehívására, vezetésére a Pénzügyi
Bizottság elnöke jogosult.
21. §
A képviselı-testület július 1-tıl augusztus 31-ig - rendkívüli ok kivételével - nem ülésezik.
22. §
Határozatképtelenség miatt elmaradt képviselı-testületi ülés pótlásáról 8 napon belül kell
gondoskodni, az elızetesen kitőzött napirend megváltoztatása nélkül.
23. §
(1) Az ülés megnyitásakor a polgármester számszerően megállapítja a határozatképességet.
(2) A képviselı-testület ülése a megválasztott képviselık többségének (4 fı) jelenléte esetén
határozatképes.
(3) A képviselı-testület határozatképességét a polgármester az ülés vezetése során
folyamatosan figyelemmel kíséri. Ha a képviselı-testület ülése határozatképtelenné válik
a polgármester az ülést berekeszti. Határozatképtelenség esetén a polgármester 8 napon
belül köteles újból összehívni az ülést változatlan napirenddel.
(4) Az ülés megnyitása után a polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. A napirendrıl
a képviselı-testület határoz.
(5) Az ülés összehívása után keletkezett olyan ügyekben, amelyek feltétlenül döntést
igényelnek, a polgármester, a jegyzı, bizottság, vagy bármely képviselı sürgısségi
tárgyalást kérhet, amelyrıl a képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel határoz. A
sürgısségi indítványt a sürgısség tényének indoklásával együtt legkésıbb 3 nappal az ülés
kezdetét megelızıen írásban a polgármesternél, akadályoztatása esetén az
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alpolgármesternél kell benyújtani. Jegyzı a sürgısségi indítványt a benyújtás napján
továbbítja a képviselık részére. A sürgısség kérdésében a képviselı-testület a napirend
elfogadásakor határoz. Haladéktalan döntést igénylı ügy esetén a határidı betartása és
bizottsági vélemény kikérése nem kötelezı. A sürgısség elfogadása azt jelenti, hogy az új
napirendi pontra vonatkozó indítványt a képviselı-testület elsı napirendi pontként
tárgyalja meg. Ha a képviselı-testület nem ismeri el a sürgısséget, úgy az ügyet egyszerő
napirendi javaslatként tárgyalja, vagy elveti az indítványt.
(6) Az elsı napirend keretében a polgármester beszámol a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról, és tájékoztatást ad a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl.
(7) Az „Egyéb kérdések” napirendi pont keretében a bizottságok elnökei tájékoztatást adnak a
két ülés között végzett bizottsági munkáról. A tájékoztató felett a képviselı-testület nem
nyit vitát.
24. §
A polgármester minden egyes határozat felett külön-külön nyit vitát. Megadja a szót az
elıterjesztınek, aki az elıterjesztéshez szóbeli indoklást tehet.
Amennyiben az elıterjesztést a képviselı-testület bizottsága elızetesen megvitatta, elsıként a
bizottság elnökének kell szót adni, aki ismerteti a bizottsági ajánlást. Ennek tartalmaznia kell
a bizottság által jelentısnek ítélt kisebbségi véleményeket is.
Az elıadóhoz a képviselı-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést
intézhetnek, amelyre a vita elıtt választ kell adni.
A tanácskozási jogú résztvevık a vitában a képviselıkével azonos jogokkal vesznek részt.
Ügyrendi kérdésben soron kívül kell szót adni.
25. §
A tárgyalt napirend során, amikor a képviselı-testület tagjainak a témához nincs több kérdése,
észrevétele, a polgármester a jelenlevı állampolgároknak maximum két perces szólási
lehetıséget biztosít a határozathozatal elıtt. Az állampolgári felvetések felett vitát nyitni nem
lehet, konkrét kérdésre kell csak választ adni.

26. §
A hozzászólásra jelentkezıknek a polgármester a jelentkezés sorrendjében adja meg a szót.
27. §
A vita lezárására, a hozzászólások idıtartamának korlátozására a képviselı-testület bármely
tagja javaslatot tehet.
A vita lezárására vonatkozó javaslatról a képviselı-testület vita nélkül határoz.
28. §
A szavazás elıtt a jegyzınek szót kell adni, ha jogszabálysértést észlel.
29. §
A képviselı-testület bevezeti a „személyes megjegyzés” intézményét. Ez a vita lezárása után
ad lehetıséget annak, aki a vitában az ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja
elhárítani, vagy a hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni.

15

A tanácskozás rendjének fenntartása
30. §
(1) A polgármester általános vitavezetési feladatai:
a) a vita megnyitása, berekesztése,
b) szó megadása,
c) szó megvonása, tárgyra térésre felszólítás,
d) szavazás elrendelése,
e) szavazás eredményének megállapítása,
f) határozat kimondása.
(2) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, a polgármester felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra. A
második felszólítás után a szót megvonhatja. Akitıl a szót megvonták, ugyanabban az
ügyben nem szólalhat fel újra.
(3) A polgármester félbeszakíthatja, bezárja az ülést, tárgyalási szünetet rendel el, biztosítja az
ülés rendjét. A polgármester akadályoztatása esetén az ülés vezetését az alpolgármester
veszi át. Szünet elrendelése esetén a folytatás idıpontját be kell jelenteni, 30 percnél
hosszabb idıtartamra szünet nem rendelhetı el.
(4) A tanácskozás rendjének fenntartása keretében a polgármester:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illı, másokat sértı a
megfogalmazása,
b) rendre utasítja azt, aki a képviselı-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
c) ismétlıdı rendzavarás esetén, figyelmeztetés után a terem elhagyására szólítja fel a
rendzavarót.
(5) A választójoggal nem rendelkezı 18 éven aluli személyek a képviselı-testületi ülésen csak
a polgármester egyedi engedélye alapján vehetnek részt.

Döntéshozatali eljárás
31. §
(1) A képviselı-testület döntését az Ötv. 12.§ (6)) bekezdése szabályozza.
(2) A szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni „igen”-nel, vagy „nem”-mel lehet, de a
tartózkodás is megengedett.
(3) A szavazatok összeszámlálásáról a polgármester gondoskodik. Ha a szavazás eredménye
felıl kétség merül fel, vagy valamelyik képviselı kéri, a polgármester köteles a szavazást
megismételni.
(4) A képviselı kérheti szavazatának név szerinti rögzítését a jegyzıkönyvben.
32. §
(1) A polgármester esetenként név szerinti szavazást rendelhet el. A név szerinti szavazást
képviselı is kezdeményezheti. Ebben az esetben a képviselı-testület vita nélkül egyszerő
szótöbbséggel dönt a név szerinti szavazásról.
(2) A név szerinti szavazás esetén a jegyzı ABC sorrendben felolvassa a képviselık névsorát.
A képviselık nevük hallatán „igen” vagy „nem” nyilatkozattal szavaznak.
A jegyzı a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja, és a szavazás
eredményét - a névsorral együtt - átadja a polgármesternek. A szavazás eredményét a
polgármester hirdeti ki.
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33. §
(1) A képviselı-testület titkos szavazást tart jogszabályokban meghatározott esetekben, és
titkos szavazást tarthat az Ötv. 12. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben. A titkos
szavazás elrendeléséhez minısített többség szükséges.
(2) Az Ötv. 12. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben a titkos szavazás elrendelésére
bármely képviselı, a polgármester és a jegyzı tehet javaslatot.
(3) A szavazás bélyegzıvel hitelesített szavazólapon, urna igénybevételével történik.
(4) A szavazás lebonyolítására a képviselı-testület a képviselık közül háromtagú - elnökbıl
és két tagból álló - szavazatszámláló bizottságot választ.
(5) A szavazatszámláló bizottság összeszámlálja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és
érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét, és azt, az elnök aláírásával
hitelesítve, írásban közli a polgármesterrel.
Az önkormányzat határozat és rendeletalkotása
34. §
(1) A képviselı-testület rendeletalkotási szabályait az Ötv. 16. § (1) bekezdése tartalmazza.
(2) A képviselı-testület által hozott határozatokat, rendeleteket a naptári év elejétıl
kezdıdıen sorszámmal és évszámmal kell ellátni.
(3) Nem kell sorszámmal ellátott, alakszerő határozatba foglalni az ügyrendi jellegő
döntéseket, a jegyzıkönyv hitelesítık személyének elfogadásáról, a napirend
elfogadásáról, új napirend felvételérıl, napirend sorrendjének megváltoztatásáról szóló
döntéseket, de a döntést és a szavazás számszerő eredményét a jegyzıkönyvben ilyen
esetben is rögzíteni kell.
(4) A rendeletek esetében az évszám után zárójelben fel kell tüntetni a kihirdetés idıpontját
(hónap, nap). Az önkormányzati rendeleteket és határozatokat a polgármester és a jegyzı
írja alá.
(5) Az önkormányzati rendeletek kihirdetésérıl és a hatályos önkormányzati rendeletek
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyzı gondoskodik.
(6) Az önkormányzati rendeletet a jegyzı, a megalkotástól számított 15 napon belül a
Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján történı elhelyezéssel hirdeti ki, és gondoskodik
arról, hogy azt az érintettek megismerjék.
A kifüggesztésrıl a helyi sajtó útján is fel lehet hívni a lakosság figyelmét, a rendeletet az
önkormányzat www.szankinfo.hu honlapjára fel kell tenni.
A képviselı-testület jegyzıkönyve
35. §
(1) A képviselı-testület ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni. Az ülésen hangfelvétel is
készülhet. A hangfelvétel anyaga nem selejtezhetı. A hangfelvétel megırzésérıl
elektronikus adathordozón a jegyzı gondoskodik.
(2) A hangszalagról nem készíthetı másolat, de a képviselı kérheti hozzászólásának szó
szerinti leírását.
(3) A jegyzıkönyv kijavítására, illetve kiegészítésére vonatkozó véleményét az írásba
foglalást követı képviselı-testületi ülésen bármely képviselı írásban bejelentheti, melyet
a jegyzıkönyvhöz kell mellékelni.
(4) A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készül. Zárt ülés hanganyagát csak a zárt ülésen részt
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venni jogosultak hallgathatják meg. A választópolgárok részére a zárt ülésrıl készült
jegyzıkönyvben szereplı közérdekő adat és a közérdekbıl nyilvános adat
megismerhetıségét biztosítani kell. Zárt ülésen hozott döntés nyilvános adatait a
polgármester nyílt ülésen, a helyi sajtóban és az önkormányzat www.szankinfo.hu
honlapján nyilvánosságra hozza.
(5) A nyilvános ülésrıl három, a zárt ülésrıl két példányban készül jegyzıkönyv. Az eredeti
példányokat a Polgármesteri Hivatalban rendszerezve kell tárolni. A jegyzıkönyvek
második példányát a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak, harmadik példányát
(nyilvános ülés esetén) a helyi könyvtárnak kell megküldeni. A testületi ülések
jegyzıkönyve megjelenik Szank Községi Önkormányzat hivatalos honlapján.
(6) A jegyzıkönyvgyőjtıben lévı valamennyi jegyzıkönyvet évente be kell köttetni.
(7) A jegyzıkönyvet az ülésen választott 2 képviselı hitelesíti. A hitelesítık értesítésük
napján vagy legkésıbb az azt követı munkanapon kötelesek a Polgármesteri Hivatalban
megjelenni, a jegyzıkönyveket helyben elolvasni és a hitelesítést elvégezni.
(8) A jegyzıkönyvrıl, illetıleg annak részeirıl, az állampolgárok – térítési díj ellenében
másolatot kérhetnek.
A helyi népszavazás
36. §.
(1) Helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre jogosult az a
választópolgár, akinek Szank közigazgatási területén állandó lakóhelye van.
(2) A népi kezdeményezés és a helyi népszavazás választópolgári kezdeményezése esetén az
(1) bekezdésben meghatározott feltételeknek a kezdeményezés idıpontjában fenn kell
állnia.
(3) Népi kezdeményezés és helyi népszavazás indítványozása érdekében minden állampolgár
jogosult – közterületen is – aláírásokat győjteni, illetıleg aláírásgyőjtés céljából szervezı
munkát végezni.
(4) Nem győjthetı aláírás munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési
kötelezettség teljesítése közben, fegyveres erıknél és fegyveres testületeknél szolgálati
viszonyban levı személyektıl a szolgálati helyen vagy szolgálat teljesítése közben,
tömegközlekedési eszközön, egészségügyi intézmény betegellátó részlegében.
(5) A (4) bekezdésben foglalt tilalom megszegésével győjtött aláírások érvénytelenek.
(6) Helyi népszavazás, népi kezdeményezés ügyében aláírást győjteni Szank község jegyzıje
által – az átadását követı három hónapon belül – hitelesített (aláírt és pecséttel ellátott) ív
másolatán lehet. Helyi népszavazás kezdeményezése esetén minden aláírást győjtı ívnek
azonos módon tartalmaznia kell:
a) a népszavazásra bocsátandó kérdést, kérdéseket,
b) az aláíráshoz szükséges rovatokat (személyazonosító jel, vagy személyazonosító
adatok, olvasható név, lakcím és aláírás).
(7) A jegyzı megtagadja az aláírást győjtı ív hitelesítését, ha a megfogalmazott kérdésben
helyi népszavazás nem írható ki, ha az ív nem felel meg a (6) bekezdés a), b) pontjában
foglaltaknak. A jegyzı határozata ellen három napon belül kifogást lehet benyújtani a
Kiskunhalasi Városi Bírósághoz.
(8) A jegyzı az aláírást győjtı íven a hitelesítéskor feltünteti az önkormányzati rendelet
alapján szükséges aláírások számát.
Aláírást győjteni az aláíró ívek hitelesítésétıl számított legfeljebb harminc napig lehet.
Az aláírt ívek legkésıbb az ezt követı nyolcadik napon adhatók át a polgármesternek.
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37. §
(1) A polgármester az aláírt íveket három napon belül átadja hitelesítésre a Helyi Választási
Bizottságnak.
(2) A Helyi Választási Bizottság a helyi választási munkacsoport bevonásával az ívek
átvételétıl számított öt napon belül elvégzi az aláírások hitelesítését, és ennek eredményét
írásban közli a polgármesterrel, aki ezt benyújtja a képviselı-testületnek.
(3) A hitelesítés a kezdeményezéshez szükséges aláírások számának ellenırzését jelenti a
választói névjegyzék alapján. A Helyi Választási Bizottság ellenırzi, hogy az aláíróknak
van-e választójoguk és szanki állandó lakóhelyük.
(4) Amennyiben az aláírások hitelességénél kétség merül fel, szúrópróbaszerően kell azt
ellenırizni.
38. §
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a) a települési képviselık ¼-e (2 fı),
b) a képviselı-testület bizottsága,
c) a helyi társadalmi szervezetek vezetısége,
d) a szanki választópolgárok 10 %-a.
(2) A képviselı-testület köteles kitőzni a helyi népszavazást, ha azt a helyi választópolgárok
20 %-a kezdeményezte.
39. §
(1) A helyi népszavazás elrendeléséhez vagy a kezdeményezés elutasításához a képviselıtestület tagjainak minısített többségi szavazata szükséges.
(2) A képviselı-testület a szavazás elrendelésérıl szóló határozatában rendelkezik:
a) a népszavazásra bocsátandó kérdés, kérdések tárgyáról,
b) a népszavazás idıpontjáról.
(3) A helyi népszavazást egy napon kell lebonyolítani.
40. §
Az 38. § (1) bekezdésébe nem tartozó, nyilvánvalóan nem jogosult személyektıl, szervektıl
érkezı, illetıleg a meghatározottnál kevesebb választópolgár által támogatott
kezdeményezéseket a polgármester – a képviselı-testület utólagos tájékoztatása mellett –
elutasítja.
Népi kezdeményezés
41. §
(1) Népi kezdeményezés útján a képviselı-testület elé terjeszthetı minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a képviselı-testület hatáskörébe tartozik. (Ötv. 49.§ (1))
(2) A népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelmően tartalmaznia kell a megtárgyalásra,
illetıleg a döntésre javasolt ügyeket.
42. §
(1) A népi kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani.
(2) A képviselı-testület a népi kezdeményezésrıl a legközelebbi ülésen, de legkésıbb egy
hónapon belül egyszerő szótöbbséggel dönt.
(3) A jegyzı gondoskodik a képviselı-testület határozatának kihirdetésérıl a népi
kezdeményezést indítványozó választópolgárok körében.
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43. §
(1) A képviselı-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a
választópolgárok legalább 5 %-a indítványozott.
(2) Az 5 %-nál kevesebb választópolgár által aláírt kezdeményezéseket a polgármester – a
képviselı-testület utólagos tájékoztatása mellett – elutasítja.
44. §
(1) A helyi népszavazás elrendelésérıl szóló határozatot a helyben szokásos módon, a
Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel közzé kell tenni.
(2) A helyi népszavazás során eldöntendı valamennyi kérdést – sorszámozva – egy
szavazólapon kell feltenni.
45. §
A helyi népszavazást az önkormányzati választások során kialakított szavazókörökben kell
lefolytatni.
46. §
A helyi népszavazás költsége az önkormányzat költségvetését terheli.
47. §
Amennyiben e fejezetben meghatározott határidı vagy határnap munkaszüneti vagy
pihenınapra esik akkor a határidı a következı munkanapon jár le.

48. §
A helyi népszavazás eredményérıl a Helyi Választási Bizottság tájékoztatja – a polgármester
útján – a képviselı-testületet.
49. §
A helyi népszavazás eredményérıl a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján elhelyezett
hirdetmény útján kell tájékoztatni a lakosságot.
50. §
(1) Népszavazással kapcsolatos kampányt bármely választópolgár folytathat a népszavazást
megelızı 30. naptól.
(2) Tilos népszavazással kapcsolatos kampányt folytatni a népszavazás napján 0. órától.
(3) Nem minısül a kampánycsend megsértésének a helyi választási munkacsoportnak a
népszavazási tudnivalókról adott tájékoztatása.
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Lakossági fórumok
51 §
(1) A képviselı-testület az éves költségvetés elfogadása elıtt közmeghallgatást tart, az általa
meghatározott napirendeknél közmeghallgatást tarthat.
(2) A polgármester, vagy a képviselı-testület a lakosság, a társadalomi szervezetek
tájékoztatása és véleményük megismerése céljából szükség szerint falugyőlést hív össze,
amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő kérdést
és javaslatot tehetnek.
(3) A közmeghallgatáson és a falugyőlésen a képviselık megjelenése kötelezı.
(4) A közmeghallgatást és a falugyőlést figyelemfelkeltı plakátokkal, esetleg szórólapokkal
kell hirdetni.

V. FEJEZET
A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A JEGYZİ
A polgármester
52. §
(1) A polgármester a megbízatását fıállásban látja el.
(2) A polgármester tisztségérıl a képviselı-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a Pénzügyi Bizottság
elnökének ad át, illetve részére juttat el.
(3) A polgármester tisztségének megszőnése esetén a tisztség megszőnését követıen 8
munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek
hiányában az alpolgármesternek, illetve a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Az alpolgármester
53. §
(1) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.
(2) Az alpolgármesterre megfelelıen irányadók a polgármesterre vonatkozó jogszabályok.
(3) Feladata:
a) A polgármester általános helyettese.
b) Havonta legalább kétszer a polgármesterrel áttekinti az önkormányzati feladatokat,
amely szükség esetén többször is lehetséges.
c) Részt vesz a polgármester megbízásából a szakmai, ünnepi rendezvényeken.
d) Felügyeli és koordinálja a bizottságok tevékenységét.
e) A polgármester tartós távolléte esetén ellátja a képviselı-testülettel kapcsolatos
feladatokat.
54. §
(1) A képviselı-testület egy alpolgármestert nem a képviselı-testület tagjai közül választ meg.
(2) Nem a képviselı-testület tagjai közül választott alpolgármester társadalmi megbízatásban
látja el feladatait.
(3) Nem a képviselı-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállásáról az Ötv. 34. §
(2) és (3) bekezdései rendelkeznek.
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55. §
Az alpolgármesterek minden héten hétfıi napon 15 órától 16 óráig ügyfélfogadást tartanak.
A jegyzı
56. §
A jegyzı a jogszabályokban meghatározott feladatain túl rendszeresen tájékoztatja a
polgármestert, a képviselı-testületet és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintı
jogszabályokról, a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl.
VI. FEJEZET
POLGÁRMESTERI HIVATAL
57. §
(1) A képviselı-testület „Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri
Hivatala” elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat mőködésével,
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására.
(2) A Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfı 8-12 13-16 óráig
Kedd 8-12 13-16 óráig
Szerda 8-12 13-17 óráig
Csütörtök 8-12 13-16 óráig
Péntek 8-12 óráig
(3) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfı 8-12; 13-16 óráig
Kedd 8-12
Szerda 8-12; 13-17 óráig
Csütörtök 8-12
Péntek 8-12 óráig
VII. FEJEZET
BIZOTTSÁGOK
A képviselı-testület bizottságai
58. §
A képviselı-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
(1) Pénzügyi Bizottság (PB)
(2) Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság (VGB)
59. §
(1) A képviselı-testület állandó vagy ideiglenes jelleggel más bizottságokat is létrehozhat. A
bizottságok létszámát és feladatait a testület azok megalakításakor határozza meg. A
bizottsági tagok névsorát az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza.
(2) Az ideiglenes bizottságot a képviselı-testület meghatározott feladat ellátására hozza létre.
A feladat ellátásáról a bizottság beszámol a képviselı-testületnek. A beszámoló
elfogadásával az ideiglenes bizottság megszőnik.
60. §
A bizottságok a képviselı-testület feladatainak eredményes ellátására, a lakossági kapcsolatok
bıvítésére, a képviselıi munka segítésére létrehozott szervek.
(1) Döntenek azokban az ügykörökben, amelyekben a képviselı-testület döntési joggal
felruházta ıket.
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(2) Megvitatják és állást foglalnak azokban a kérdésekben, amelyekre a képviselı-testülettıl
megbízást kapnak, amelyekre a polgármester felkéri, illetıleg amelyeket saját
kezdeményezésre célul tőznek ki, véleményezik a feladatkörükbe tartozó fontosabb
elıterjesztéseket.
(3) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti.
(4) Az elnök köteles összehívni a bizottságot:
a) a képviselı-testület határozata alapján,
b) a polgármester indítványára,
c) a bizottsági tagok 1/3-ának kezdeményezésére.
(5) A bizottságok ülései nyilvánosak. A lakosságot a bizottsági ülés meghívójának a
Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján történı kifüggesztésével kell értesíteni. A bizottság
ülésére a polgármestert, a jegyzıt és a képviselıket tanácskozási joggal meg kell hívni. A
bizottság elnöke meghívhatja az ülésre a napirendi pontban érintetteket, valamint a
tárgyalt témában jártas szakértıket.
A bizottság üléseire tanácskozási joggal, meghívó küldésével meg kell hívni a napirend
szerint érintett önszervezıdı közösségek vezetıit. Az önszervezıdı közösségek jegyzékét
a rendelet az SZMSZ 3. számú függeléke tartalmazza.
(6) A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A határozathozatalhoz a
jelenlevı bizottsági tagok több mint felének igen szavazata szükséges.
(7) A bizottságok mőködésének ügyviteli feladatait - referensi rendszerben - a Polgármesteri
Hivatal látja el.
(8) A bizottsági ülésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyv tartalmi és formai
követelményeire a képviselı-testület ülésérıl készült jegyzıkönyvre vonatkozó
szabályokat kell értelemszerően alkalmazni azzal a különbséggel, hogy a jegyzıkönyvet a
bizottság elnöke írja alá.
(9) A bizottság ülésérıl tájékoztató, javaslat, egyéb döntést nem igénylı esetben emlékeztetı
készül.
(10) A bizottságok - jogszabályok keretei között - ügyrendjükben határozhatják meg
mőködésük egyéb szabályait.
(11) A bizottságok a polgármester felkérésére az általa meghatározott napirendben
elıterjesztést készítenek a képviselı-testület ülésére.
(12) A képviselı-testület bizottságai azonos napirend tárgyalásakor összevont bizottsági ülést
tarthatnak. Az összevont bizottsági ülés vezetését – a bizottságok elnökeinek
megállapodása alapján – valamely bizottság elnöke látja el. Az összevont bizottsági
ülésrıl külön-külön jegyzıkönyv készül. A bizottságok határozataikat külön-külön
hozzák meg, a bizottságok önálló, soron következı sorszámmal ellátott jelöléssel
készítik el.
Pénzügyi Bizottság
61. §
(1) A PB tagjainak száma 3 fı, elnöke és egy tagja képviselı, további egy tagja pénzügyi,
gazdasági szakember.
(2) A PB véleményezi, ellenırzi az önkormányzat és intézményei éves költségvetését, a
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, amelyek csak a PB elızetes
állásfoglalásával terjeszthetık a képviselı-testület elé.
(3) Figyelemmel kíséri év közben az önkormányzati gazdálkodás menetét.
(4) Véleményezi a hitelek felvételére vonatkozó javaslatokat.
(5) Véleményezi a pénzügyi tartalmú rendelettervezeteket - így különösen a helyi adók
bevezetésére vonatkozót.
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(6) Kivizsgálja az önkormányzati képviselı összeférhetetlenségének megállapítására irányuló
kezdeményezést.
(7) Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére, jutalmára.
(8) Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat támogatási kérelmek
elbírálása.
(9) Elvégzi a polgármester és a települési képviselık vagyonnyilatkozatának vizsgálatát.
(10) A polgármester és az önkormányzati képviselı vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségét
az Ötv. 33/B. §-a és a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl
szóló 2000. évi XCVI tv. 10/A. § (1) bekezdése szabályozza.
A Pénzügyi Bizottság elnöke a vagyonnyilatkozatra kötelezettet kötelezettségérıl a
megbízólevél átvételét követı 3 napon belül, a következı vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségérıl a határidı lejárta elıtt 30 napon belül tájékoztatja.
A vagyonnyilatkozat kitöltése során a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett a saját
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élı házas, vagy
élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozatok
megkülönböztetését a személyi rész megfelelı kitöltésével kell biztosítani. A
vagyonnyilatkozatokat borítékba kell helyezni és névvel ellátni. A polgármesteri,
alpolgármesteri és képviselıi vagyonnyilatkozatot nyitott borítékban, a hozzátartozói
vagyonnyilatkozatot lezárt és a bizottság által az átvételkor lepecsételt borítékban kell
leadni és tárolni. Az azonosító adatok (pl: takarékbetétkönyv azonosító adatai) csak az
esetleges ellenırzéshez szükségesek, azokat a vagyonnyilatkozatban feltüntetni nem
kell.
A vagyonnyilatkozat átvételérıl a Pénzügyi Bizottság igazolást ad.
A vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelıen a Polgármesteri
Hivatal páncélszekrényében kell ırizni.
(11) A vagyonnyilatkozatokat írógéppel vagy golyóstollal, olvashatóan kell kitölteni.
Amennyiben a kitöltés során tévedésre, vagy elírásra kerül sor, a hibát javítani nem
lehet, hanem az elrontott lap helyett új lapot kell kitölteni. Azokat a sorokat, amelyekbe
nem tüntet fel adatot, ki kell húzni. A vagyonnyilatkozat utolsó oldalán fel kell tüntetni a
kitöltés dátumát és azt saját kezőleg aláírni. A vagyonnyilatkozatokat 2 példányban kell
kitölteni, melybıl 1 példány a kötelezettnél marad.
(12) A vagyonnyilatkozatok ellenırzését a Pénzügyi Bizottságnál bárki írásban
kezdeményezheti.
A
vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos
eljárás
célja
a
vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenırzése.
A bizottság felhívására a képviselı a saját, illetve a hozzátartozója
vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat köteles
haladéktalanul írásban bejelenteni. Ezeket az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követı 8 napon belül törölni kell.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét
tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló
kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és
tartalmát, a Pénzügyi Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezıt a hiány pótlására. Ha a
kezdeményezı 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés
nyilvánvalóan alaptalan, a Pénzügyi Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül
elutasítja a kezdeményezést.
A
vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos
eljárás
megismétlésének
ugyanazon
vagyonnyilatkozat esetén csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új
tényállást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló – új
tényállás nélküli – ismételt kezdeményezést a Pénzügyi Bizottság elnöke az eljárás
lefolytatása nélkül elutasítja. A Pénzügyi Bizottság eljárására a képviselı-testületi zárt
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ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az eljárás eredményérıl a Pénzügyi
Bizottság a soron következı testületi ülésen tájékoztatást ad.
Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság
62.§
(1) Tagjainak száma 5 fı, elnöke és két tagja képviselı, további két tagja külsı szakember.
(2)
Elemzéseket készít a község jelenlegi munkaerı piaci és gazdasági helyzetérıl, a
képviselı-testület felé javaslatokat fogalmaz meg a vállalkozásfejlesztés lehetıségeirıl.
(3)
Ennek keretében feltárja az infrastruktúra, a munkaerı szerkezet, foglalkoztatás
jelenlegi helyzetét és feltárja a pályázati források és a települési adottságok gazdasági és
társadalmi összhangja elérésének lehetıségeit.
(4)
Közremőködik a végrehajtás szervezésében, kapcsolatot tart a lakossággal, a
gazdasági szervekkel, segíti a polgármester munkáját, hogy a vállalkozók számára
befektetésre alkalmas faluvá formálódjon a település.
VIII. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI ÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSE
63.§
(1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerőbb, gazdaságosabb és ésszerőbb
megoldása érdekében társulásokban vehet részt.
(2) A képviselı-testület döntése alapján Szank Községi Önkormányzat az alábbi
önkormányzati társulásoknak tagja:
a) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
(székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.)
b) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
c) „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás
(3) Feladatait a társulási megállapodások alapján látja el.
IX. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE, GAZDÁLKODÁSA
64. §
(1) Az önkormányzat éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. A képviselı-testület az
éves költségvetési tervét két fordulóban tárgyalja meg.
(2) Az elsı forduló tárgyalásakor az országgyőlés és a kormány által rendelkezésre bocsátott
költségvetési irányelvek alapján helyzetfelmérést készít az önkormányzat kötelezıen
elıírt és szabadon vállalt feladatainak elvégzésére.
Ennek keretében figyelembe veszi:
a) a bevételi forrásokat és a források bıvítésének lehetıségét,
b) a kiadási szükségleteket és azok gazdaságos, célszerő módozatait.
(3) Az elsı forduló tárgyalásakor egyeztetni szükséges az igényeket, célkitőzéseket, valamint
meg kell határozni a szükségletek kielégítésének sorrendjét. A felmerült igények
feltárásával célszerő bemutatni kielégítésük alternatíváit, változatait.
(4) A második tárgyalási fordulóban az államháztartási és a költségvetési törvény által elıírt
részletezésben a költségvetés tervezetét tárgyalja meg a testület.
(5) A közmeghallgatást a két tárgyalási forduló között kell megtartani.
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65. §
Az önkormányzat gazdálkodásának szabályait az éves költségvetési rendeletbe kell
belefoglalni.
66. §
Az önkormányzat vagyonára, a vagyongazdálkodás szabályaira vonatkozó rendelkezéseket
külön rendelet tartalmazza.
A gazdálkodás ellenırzése
67. §
(1) Az önkormányzat gazdálkodásának belsı ellenırzését a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás által foglalkoztatott belsı ellenır útján látja el.
(2) A belsı ellenır feladatait az alábbiak szerint határozza meg:
- belsı ellenırzési munkatervben foglaltak végrehajtása,
- belsı ellenırzési ütemtervben foglaltak végrehajtása.
X. FEJEZET
Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat
68. §
(1)

A Polgármesteri Hivatal köteles a települési cigány kisebbségi önkormányzat
munkáját segíteni. Biztosítja a helyi cigány kisebbségi önkormányzat mőködésének
feltételeit, és ellátja az ezzel kapcsolatos teendıket, így különösen helyiséghasználatot, a
postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását, ideértve az ezzel járó
költségek viselését is.
(2) A képviselı-testület döntéseinek elıkészítése, a rendeleteinek meghozatala és végrehajtása
során a helyi kisebbségi önkormányzatot érintı kérdésekben az egyetértésükkel dönt.
(3) A községi önkormányzat és a cigány kisebbségi önkormányzat együttmőködésének
szabályait együttmőködési megállapodás tartalmazza, amely az SZMSZ 1. sz. melléklete.
XI. FEJEZET
Záró rendelkezések
69. §
(1) Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a hatályát veszti a Szank Községi Önkormányzat
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010.(X.13.) önkormányzati rendelet.
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1. számú függelék

Önkormányzati képviselık:

Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla nem képviselı alpolgármester
Csertı István
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella
Tóth Mátyás

Bizottsági tagok névsora:
Pénzügyi Bizottság:
Elnök: Nyerges Zoltán
Tagok: Rácz Izabella
Sipos-Szabó Ernıné

Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság tagjainak névsora:
Elnök: Csertı István
Tagok: Mucsi László
Tóth Mátyás
Kovács Zsuzsanna
Rékasiné Dr. Oláh Gizella
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2. számú függelék
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
2011. évi munkatervére
Képviselı-testületi ülések helye: Mővelıdési Ház díszterem
Ülések idıpontja: szerda 15 óra

2011. január
Közmeghallgatás
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi 2011. évi munkateljesítménye
követelményeinek alapját képezı célok meghatározása
2011. február
Az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet elfogadása
Általános iskolai és óvodai beiratkozás idıpontjának meghatározása
2011. március
Gazdasági program elfogadása
Március 15-i községi ünnepség megbeszélése
Kitüntetési javaslat megtárgyalása
Beszámoló a civil szervezetek részére 2010. évben nyújtott pénzügyi támogatások
felhasználásáról
2011. április
Szank községi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Beszámoló a község közbiztonságának helyzetérıl
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi zárszámadásáról
Beszámoló az önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzési tevékenységérıl
Az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról
szóló rendelet módosítása
2011. május
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról
Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat feladatainak 2010. évi ellátásáról
Tájékoztató a családsegítı szolgálat 2010. évi munkájáról
Tájékoztató a védınıi szolgálat 2010. évi munkájáról
2011. június
Beszámoló a 2010/2011-es oktatási évrıl
Tájékoztató a 2011/2012-es tanév indításáról
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2011. szeptember
Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2011. elsı félévi helyzetérıl
Beszámoló Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett tevékenységrıl
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
2011. október
Tájékoztató a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság egy éves tevékenységérıl
Október-i községi ünnepség megbeszélése
Kitüntetési javaslat megtárgyalása
Az önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervének elfogadása

2011. november
Tájékoztató a költségvetés háromnegyedéves teljesítésérıl
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
2011. december
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
Az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására
A települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a szennyvízdíjról
szóló rendelet módosítása
A képviselı-testület 2012. évi munkatervének elfogadása
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3. sz. számú függelék

Önszervezıdı közösségek jegyzéke:
Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesület
Szanki Olajbányász Sportegyesület
Olajbányász Horgászegyesület
Szanki Bertóti Vadásztársaság
Együtt Szankért Egyesület
Szank Közbiztonságáért Alapítvány
Micimackó Alapítvány
Talentum Alapítvány
Szanki Gazdakör

4. számú függelék

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közszolgálatban álló személyek jegyzéke:

-

jegyzı
ÁMK igazgató

Patkós Zsolt polgármester
Az összes önkormányzati rendeletet át kell dolgozni, mert az új jogszabály szerkesztési
szabályok szerint nem lehet jogszabályból idézni a rendeletben.
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NAPIREND
4. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztésre.
Vincze Jánosné jegyzı
Részletes az elıterjesztés, lényeges változás, hogy a szociális törvényt módosították és úgy
rendelkezik, hogy kistérségi fenntartású intézmények esetén meg kell határozni azt az
önkormányzatot, amelyiknek az önkormányzati rendelete részletesen szabályozza a térítési
díjakat. Ez általában a gesztor település vagy a társulás székhelye szerinti önkormányzat, ezért
a kiskunmajsai önkormányzat rendelete fogja szabályozni a térítési díjakat a bentlakásos
otthonra és a klubra vonatkozóan.
Patkós Zsolt polgármester
Természetesen a mi véleményünknek a figyelembevételével, vagy egyházi fenntartás esetén
külön megállapodásban, amely képviselı-testület elé kerül.
Jogszabályi kötelezettségünk módosítani a társulási megállapodást.
Besesek Béla alpolgármester
A 6. oldalon az 5. Címben alulról a második bekezdésben az áll, hogy azoknál az
ellátottaknál, akiknek nincs lakóhelyük, a kiesı intézményi bevételt az az önkormányzat téríti
meg, ahol az ellátott életvitelszerően tartózkodik. Tehát ha Szankról bekerül egy hajléktalan a
bentlakásos otthonba, akkor Szanknak kell megfizetnie a térítési díjat élete végéig?
Patkós Zsolt polgármester
A 4 órás gondozási szükségletet megállapítják orvosi vizsgálatok kapcsán, majd csak
bizottsági vizsgálat után kerülhet be az intézménybe.
Vincze Jánosné jegyzı
Ha valakinek nincs konkrét lakcíme, akkor településszintő lakóhelye van. Itt a
hajléktalanokról van szó.
Patkós Zsolt polgármester
Szankon ha volna hajléktalan és bekerülne az otthonba, mert az egyéb feltételeknek
megfelelne, és nincs hozzátartozója, akkor a szanki önkormányzatnak kellene helytállnia.
Szankon ilyen nincs.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
24/2011.(III.30.) 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
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Mucsi László képviselı távozott az ülésterembıl, a jelenlévı képviselık száma 6 fı.

NAPIREND
5. Elıterjesztés ÁMK Minıségirányítási Programjának módosításáról és a
Teljesítményértékelési Szabályzat jóváhagyásáról
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte igazgató asszonyt az elıterjesztésre.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A közoktatási törvény változása tette szükségessé a minıségirányítási program módosítását.
Be kellett illeszteni a kompetenciamérést követı feladatokat is, ha az országos szint alatt van
a helyi eredmény, akkor hogyan kell eljárni. A teljesítményértékelési szabályzat a
pedagógusok minısítésének, értékelésének szabályait tartalmazza.
Vincze Jánosné jegyzı
A jogszabályban meghatározott szervek a minıségirányítási program módosítását és a
teljesítményértékelési szabályzatot véleményezték. A Diákönkormányzat egyetértését fejezte
ki, a Szülıi Munkaközösség elfogadásra javasolta mindkét szabályzatot és a nevelıtestület
egyhangúlag elfogadta a szabályzatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel az ÁMK
Minıségirányítási Programot és a Teljesítményértékelési Szabályzatot.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
25/2011.(III.30.)ÖH.
ÁMK Minıségirányítási Program módosításának és a
Teljesítményértékelési Szabályzat jóváhagyásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f, pontjában biztosított jogánál fogva jóváhagyja az
Általános Mővelıdési Központ Gy. Szabó Béla Általános Iskola Minıségirányítási
Programjának módosítását.
2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (12) bekezdése alapján az
intézményei minıségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) f, pontjában biztosított jogánál fogva jóváhagyja az Általános
Mővelıdési Központ Gy. Szabó Béla Általános Iskola Értékelési Szabályzatát.
Határidı: azonnal
Felelıs: ÁMK igazgató
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NAPIREND
6. Elıterjesztés az Egységes Óvoda-Bölcsıde Minıségirányítási Programjának módosításáról
Elıadó: Varga Ferencné óvodavezetı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte óvodavezetı asszonyt az elıterjesztésre.
Varga Ferencné óvodavezetı
Az önkormányzat az intézményi dokumentumokat 2010 nyarán szakértıvel vizsgáltatta. Ezt
követıen az óvodába bevezetésre került az Integrációs Program: differenciálás,
hátránykompenzálás, tehetséggondozás. A helyi Óvodai Program már tartalmazza az
integrációs programot, de az Intézményi Minıségirányítási Programba is be kell emelni.
Ehhez kérte a képviselı-testület támogatását.
Vincze Jánosné jegyzı
Törvényességi szempontból véleményezte és a képviselı-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Minıségirányítási
Programot.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
26/2011.(III.30.)ÖH.
ÁMK Egységes Óvoda-Bölcsıde Minıségirányítási Program
módosításának jóváhagyásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f, pontjában biztosított jogánál fogva jóváhagyja az
Általános Mővelıdési Központ Egységes Óvoda-Bölcsıde Minıségirányítási
Programjának módosítását.
2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (12) bekezdése alapján az
intézményei minıségirányítási Programot nyilvánosságra kell hozni.
Határidı: azonnal
Felelıs: ÁMK igazgató

NAPIREND
7. Elıterjesztés a Bányászpark megvásárlásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta és kérte, hogy az önkormányzat nyilvánítsa ki határozott szándékát a MOL Nyrt.
felé, hogy meg kívánja vásárolni a Bányászparkot, a területen lévı felépítményekkel együtt. A
MOL is nyitott erre, és sokkal inkább szeretné, ha az önkormányzat vásárolná meg, mint bárki
más. Kérte a képviselı-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetet fogadja el, hatalmazza
fel a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson az ingatlan megvásárlásának feltételeirıl.
Szerzıdéskötés elıtt tájékoztatni fogja a feltételekrıl a képviselı-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
27/2011.(III.30.) ÖH.
Bányászpark megvásárlásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete bejelenti vásárlási szándékát a MOL
Nyrt-nek, a tulajdonában lévı Szank külterületén található Bányászpark ingatlanára és a
rajta lévı felépítményekre.
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson az
ingatlan megvásárlásának feltételeirıl.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
8. Elıterjesztés az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának
támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A pályázatot márciusban írták ki, a beadási határidı április 1-je, hazai forrásról van szó. A
tekepályán az öltözık belülrıl megújultak, azonban a sporttelepen a több funkció biztosítására
(teke, tenisz, futás, foci vonatkozásában) többletlehetıségeket nem tartalmazott a korábbi
pályázat. Ez a pályázat lehetıséget teremtene arra, hogy a sportpályán a nagykapun belül
aszfaltos mozgáskorlátozott parkoló legyen kialakítva, tekepályára vezetı korlát,
mozgássérült pihenıvel. A jelenlegi kézilabda pályán kialakításra kerülne gördeszka,
görkorcsolya, BMX-es pálya a gyermekeknek. Leaszfaltozásra kerülne a kézilabdapálya
másik része, ami jelen pillanatban nincs leaszfaltozva. A teniszpálya mellett kialakításra
kerülne egy teniszadogató fal, aki egyedül megy ki teniszezni, ott gyakorolhat, sportolhat.
Felújításra kerülne a teniszpályán a salakburkolat, a focipálya körül a futópályán teljesen új
salakburkolat kerülne kialakításra 8 cm vastagságban. Megvalósulna a futballpálya és a
kézilabda pálya teljes megvilágítása a többlet energiakapacitással együtt. Ezt tartalmazza a 17
millió forintos fejlesztés, valamint közel 500 ezer forintos eszközfejlesztést, amely kézilabda,
teniszütık, teniszlabda, kosárlabda, háló beszerzésére fordítható. A pályázat 20 %-os önrészt
igényel. Javasolta a pályázat benyújtását, többletlehetıséget jelent a sportolni, kikapcsolódni
vágyóknak. Amennyiben sikeres lesz a pályázat, akkor el kell gondolkodni a megvalósításon,
nem ezt a gazdasági évet terhelné.
Mucsi László visszajött az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 7 fı.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
határozat-tervezetet.

34

Varga Ferencné alpolgármester
A költségvetés jövıbeni módosulása miatt arról kell beszélni, hogy csökken a támogatása a
településnek, külsı szemmel esetleg úgy tőnhet, hogy az intézményeinket megszorítjuk és a
pályázatokat folyamatosan támogatjuk. Azt szeretné hangsúlyozni, hogy szóba került a
bizottsági ülésen, ha nem pályázunk, akkor esélyünk sincs megvalósítani, viszont ha a
pályázat nyer, akkor még mindig van lehetıség dönteni arról, hogy megvalósítja-e az
önkormányzat ezt a pályázatot vagy nem. Így megadjuk az esélyt arra, ha anyagilag jobb
helyzetbe kerül az önkormányzat, akkor jó célt szolgál ez a pályázat.
Patkós Zsolt polgármester
Erre törekszünk mindannyian, esélyt teremteni, és ha lehetıség van rá, akkor biztosítani a
fejlesztés lehetıségét mindenhol.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
28/2011.(III.30) ÖH.
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatása
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján, Iskolai
és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatása címmel.
2. A pályázathoz szükséges önrész, 3.541.983 forint, amely a beruházás összköltségének 20
%-a. A beruházás összköltsége 17.709.896 forint, melybıl 17.209.900 forint a sportpálya
és tekecsarnok akadálymentesítésére, felújítására fordítható. A pályázatból megvalósítható
sporteszközök beszerzésére, 499.996 forint összköltség használható fel. Az elnyerhetı
támogatás összege 14.167.913 forint, mely a beruházás összköltségének 80 %-a.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a támogatással
létrehozott ingatlanvagyont a beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníti
el.
4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelıen használja.
5. A Képviselı-testület a pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a
polgármestert.
Határidı: 2011. március 31.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
9. Elıterjesztés a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosításáról és pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Ismét egy pályázatról van szó és nem tudjuk, hogyha nyer, akkor hogyan tovább. Ez a
pályázati gondolat már 6-8 éve megfogalmazódott. A kormány által vállalt ivóvíz minıségi
kritériumokat helyben is teljesítenünk kell. Az ivóvízben a kormány által az Európai Unió felé
vállalt vízminıségi határértékeket a lakosság számára biztosítani kell. Ennek érdekében
konzorcium jött létre több mint 200 település összefogásával. A pályázat elsı fordulója
sikeres volt, a megvalósíthatósági tanulmányok, pályázati anyagok elkészítését biztosította.
Létrejött a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 11 hasonló nagyságú
település részvételével. Önálló vízmő fejlesztésrıl van szó, a részletes megvalósíthatósági
tanulmány tartalmazza a konkrétumokat, ez a pályázat alapja. Szolidaritás elvő vízdíj
növekményt tartalmaz, errıl döntött is a képviselı-testület 2010. júniusában.
Nagyon sok a bizonytalansági tényezı. A pályázat benyújtásáról és a beruházás
finanszírozásáról szóló határozat-tervezet tartalmaz önrészt, önerı támogatást és saját forrást.
Nem tudjuk, hogy mennyi az önerı alapos támogatás, mert február 28-ig volt a
Belügyminisztériumnak rendeletalkotási kötelezettsége, de nem jelent még meg a rendelet.
Vannak önálló kezdeményezések, amelyek arról szólnak, hogy más módon tisztítsunk
ivóvizet, Zsana és Balotaszállás most ezen munkálkodik, most próbál ki egy japán
technológiát, amely lényesen olcsóbb. Tapasztalataik alapján megpróbálnánk sokkal olcsóbb
megoldást biztosítani a lakosoknak.
Viszont annak érdekében, hogy be lehessen nyújtani a pályázatot, ahhoz mindhárom
határozat-tervezetet el kell fogadnia mind a 11 település képviselı-testületeinek, vagyis a
társulási megállapodás módosításáról, a részletes megvalósíthatósági tanulmány
elfogadásáról, valamint a pályázat benyújtásáról és a beruházás finanszírozásáról.
Nagy a bizonytalanság, ezért egy negyedik határozat elfogadását is javasolja a képviselıtestületnek arról, hogy a pályázat sikeres elbírálása esetén feltételeket írjon elı, a támogatási
szerzıdés aláírása elıtt a képviselı-testület kérjen ismételt tájékoztatást, amely térjen ki a
pályázat tényleges, valós tartalmára, és a pályázati önrész mértékére és csak utána hatalmazza
fel a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag javasolta mind a négy
határozat-tervezet elfogadását a képviselı-testületnek.
Patkós Zsolt polgármester
Valószínőleg hiánypótlásra fognak felszólítani, mert a pályázat benyújtásáról és a beruházás
finanszírozásáról szóló határozat-tervezetnek volt egy 4. pontja is, amely arról szólt, hogy az
önkormányzat az önerı alap támogatás meghiúsulása esetén az önrészt más forrásból
biztosítja. Valamennyi önkormányzat polgármestere azt javasolta, hogy ezt a pontot vegyük ki
a határozat-tervezetbıl.
Tóth Mátyás képviselı
A pályázat benyújtásáról valamennyi önkormányzatnak egységesen kell nyilatkozni, ha
megnyerjük a pályázatot, akkor a megvalósításnak is egységesen kell megtörténnie.
Patkós Zsolt polgármester
A részletes megvalósítási tanulmány valamennyi önkormányzat fejlesztését tartalmazza, de
külön-külön. Egyben kell pályázni, ha részek nem valósulnak meg, akkor annyival kevesebb
támogatást fog kapni a társulás.
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Mucsi László képviselı
Ha megvalósul a pályázat, a lakosság fogja megfizetni a vízdíjjal az egésznek a költségét.
Utána a mőködtetést nem kell megpályáztatni, és átadni egy olyan cégnek, ami már erre régen
gazda? Az ivóvízbázisunk eladásától tart, a kipályáztatásától az önkormányzatok alól.
Patkós Zsolt polgármester
Nem errıl szól. Hamarosan meg kell pályáztatnunk a szolgáltatót, mert június 30-án lejár a
koncessziós szerzıdés. Hosszú idıre tudunk választani szolgáltatót, még a pályázat esetleges
megvalósulása elıtt.
Csertı István képviselı
Ha majd más megoldást választunk, és nem a pályázati tartalmat valósítjuk meg, akkor
átterveztetjük a fejlesztést és a pályázat megszőnik.
Patkós Zsolt polgármester
A pályázatból nem lehet más mőszaki tartalmat megvalósítani, mint amit a részletes
megvalósítási tanulmány tartalmaz, ha más megoldást választunk, akkor azt nekünk kell
megcsinálnunk.
A mostani elıterjesztés 12 milliós saját forrást tartalmaz a pályázat megvalósításához.
Információi szerint valószínőleg ebbıl az összegbıl mi meg tudjuk oldani az ivóvíztisztítást,
kisebb mértékő vízdíjemeléssel. Nem lesz hálózati rekonstrukció, csıhálózat csere, amely
egyébként benne van a pályázatban, viszont csak 1 km hosszú hálózat rekonstrukciót
tartalmaz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a társulási
megállapodás módosításáról szóló határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
29/2011.(III.30.) ÖH.
„Tiszta Víz” Ivóvízmıség-javító Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az elıterjesztés
mellékletében foglalt tartalommal minısített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja.
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Polgármester szavazásra tette fel a részletes megvalósíthatósági tanulmányról szóló
határozat-tervezetet.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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30/2011.(III.30.) ÖH.
„Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminıség-javítás
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázathoz benyújtandó Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a „Tiszta Víz” Ivóvízminıségjavító Önkormányzati Társulás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázathoz benyújtandó Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányát.
Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány elfogadására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Polgármester szavazásra tette fel a pályázat benyújtásáról és a beruházás finanszírozásáról
szóló határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

31/2011.(III.30.) ÖH.
„Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminıség-javítás
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtásáról és a beruházás finanszírozásáról
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy a „Tiszta Víz”
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és
Energia Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú
pályázati konstrukció második fordulójára nettó 2 348 723 517 Ft beruházási összeggel.
(Támogatási hányad: 83,3%)

2.

Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára.

3.

A Képviselı-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített
mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 391 967 669 Ft
önrészbıl, amely tartalmazza az EU Önerı Alap támogatást is, a rá esı összeget
biztosítja az alábbi táblázat szerint. (Önrész: 16,7%)
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Település
Szatymaz
Baks
Balástya
Dóc
Ópusztaszer
Pusztaszer
Balotaszállás
Zsana
Szank
Csólyospálos
Kömpöc
Összesen

Önrész összesen
47 766 088 Ft
31 219 838 Ft
56 531 122 Ft
33 137 826 Ft
64 110 594 Ft
34 126 324 Ft
23 706 394 Ft
21 208 116 Ft
30 284 344 Ft
29 036 486 Ft
20 840 537 Ft
391 967 669Ft

Önrész hitel nélkül (Ft)
Önerı tám.
Saját forrás
28 659 653 Ft
19 106 435Ft
18 731 903 Ft
12 487 935 Ft
32 640 655 Ft
23 890 467 Ft
19 332 592 Ft
13 805 234 Ft
36 956 814 Ft
27 153 780 Ft
20 072 015 Ft
14 054 309 Ft
14 223 836 Ft
9 482 558 Ft
12 724 870 Ft
8 483 246 Ft
18 170 606 Ft
12 113 738 Ft
17 421 892 Ft
11 614 594 Ft
12 504 322 Ft
8 336 215 Ft
231 439 158Ft
160 528 511Ft

Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Polgármester szavazásra tette fel a pályázat megvalósításáról szóló, szóban elıterjesztett
határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

32/2011.(III.30.) ÖH.
„Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminıség-javítás
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat megvalósításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség javító
Önkormányzati Társulás KEOP 1.3.0 pályázatának sikeres elbírálása esetén az alábbi
feltételeket írja elı:
a) A támogatási szerzıdés aláírása elıtt a képviselı-testület ismételt tájékoztatást kér.
b) A tájékoztató térjen ki a pályázat tényleges, valós tartalmára, és a pályázati önrész
mértékére.
c) A részletes tájékoztatás után hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerzıdés
aláírására.
Határidı: a pályázat elbírálása utáni soron következı testületi ülés
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester
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NAPIREND
10. Egyéb kérdések
A) Elıterjesztés a helyi önkormányzatok könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı
támogatásról
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte fıtanácsos asszonyt, hogy indokolja a határozat-tervezet szükségességét.
Nagy Klára fıtanácsos
Pályázatot szeretnénk benyújtani a Magyar Államkincstárhoz könyvtári és közmővelıdési
érdekeltségnövelı támogatás elnyerésére. A támogatást közmővelıdési intézmények,
közösségi színterek technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására lehet fordítani. A 2011. évi költségvetési rendeletben technikai, mőszaki
eszközök beszerzésére tervezésre került egy összeg, amely a pályázat önrészéül szolgálhat. A
költségvetési rendeletet csatoltuk is a pályázathoz. Mai napon kaptunk telefonon értesítést
arról, hogy a képviselı-testület határozata is szükséges a pályázathoz.
Patkós Zsolt polgármester
Tehát nem költségvetési többletrıl van szó, az önerı összege szerepel a költségvetésben.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
33/2011.(III.30.) ÖH.
Helyi önkormányzatok könyvtári és
közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához a helyi önkormányzatok könyvtári
és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl
szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján, közmővelıdési intézmények, közösségi
színterek technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására.
2. A pályázathoz szükséges önrész 237.000 forint, amelyet a Képviselı-testület az
önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011.(II.23.)
önkormányzati rendeletében, a dologi kiadások között a közmővelıdési intézmények,
közösségi színterek technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására biztosított.
3. A Képviselı-testület a pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a
polgármestert.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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B) Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének
módosításáról
Patkós Zsolt polgármester
A 2011. évi költségvetésben az oktatási intézmény tervezése 8 hónapra történt. Amennyiben
nem valósul meg az egyházi fenntartás, akkor költségvetési hiány keletkezik, szükség van a
költségvetés átdolgozására. A határozat arról szólna, hogy az önkormányzat 2011. évi
koncepciójáról szóló határozat alapján az Általános Mővelıdési Központnál a béren kívüli
juttatásokat megszünteti. Elrendeli a képviselı-testület, hogy készüljön elıterjesztés a 2011.
évi költségvetés átdolgozására, felkéri az elıkészítıket, az ÁMK igazgatóját, hogy a
költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a szervezeti és szerkezeti változások
elıterjesztésére tegyenek javaslatot.
Igazgató asszony kezdeményezte a kollektív szerzıdés módosítását, felmondását, mert abban
vannak a béren kívüli juttatások is. Mi a helyzet ezzel?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Beszélt a minisztérium illetékesével, három hónapos felmondási ideje van a kollektív
szerzıdésnek, azonban ha megegyezik az ÁMK igazgatója és a szakszervezet képviselıje,
akkor közös megegyezéssel ezt meg lehet tenni.
2008-ban volt egy módosítás, az üdülési hozzájárulás a kollektív szerzıdésben feltételes
módban került megfogalmazásra. Úgy szól, hogy amennyiben a fenntartó önkormányzat
engedélyezi a pénzmaradvány felosztását, abban az esetben lehet üdülési csekk vagy étkezési
utalvány formájában kifizetni.
Patkós Zsolt polgármester
Ez a pénzmaradványra vonatkozó szabályozás, nem a béren kívüli juttatásokra vonatkozik.
Mindenkitıl azt kéri, hogy tanúsítsunk egy picit megértést azzal kapcsolatban, hogy a
költségvetés egyensúlyba kerüljön. A képviselı-testület szándéka az volt, hogy amennyiben
tudjuk, a végsıkig próbáljuk biztosítani a dolgozóinknak, a közalkalmazottainknak a nem
kötelezı ellátásokat, a béren kívüli juttatásokat. Ha ellehetetlenül a terv, akkor nincs más
megoldása az önkormányzatnak, azonnali intézkedésekkel kell csökkenteni a költségeket.
Ezért kéri a határozat elfogadását, és ezért kéri fel a szakszervezet tagjait, amikor véleményt
mondanak majd errıl, hogy értsék meg a jelenlegi helyzetet, a szándék arról szólt, hogy
biztosítjuk. Ha a jelenlegi helyzet megváltozik, ha azok a kezdeményezések, amelyek most
elindultak, viszonylag hamar arra vezetnek, hogy az Érsekség igen választ adna az egyházi
fenntartásra, akkor ezt a határozatot a képviselı-testület visszavonja. Viszont ha nem, akkor
ezt a döntést meg kell hozni annak érdekében, hogy fenntarthatóbbá tegyük a költségvetést.
Minden területen takarékossági intézkedéseket kért.
Tóth Mátyás képviselı
A béren kívüli juttatások megvonása összegszerően mennyit jelent?
Patkós Zsolt polgármester
Havi 6.000,-Ft/fı étkezési utalvány, 20.000,-Ft üdülési csekk, összesen kb. 1,5-2 millió forint.
Rácz Izabella távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 6 fı.
Mucsi László képviselı
Egyeztettek igazgató asszonnyal, felvetıdött az a kérdés, hogy feltétlenül szükséges-e a
kollektív szerzıdés felmondása, vagy elég lenne csak módosítani. Az április hónapra járó
béren kívüli juttatást megkapták a dolgozók, van, aki már elköltötte az április hónapra járót,
nem tudja visszaadni. A munkavállalóknak az a kérése a testület felé, hogy ne csak az ÁMK-n
spóroljon az önkormányzat, az igazságosság elvét próbáljuk megvalósítani.
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Patkós Zsolt polgármester
Át kell dolgozni a költségvetést. A szándék a képviselı-testület részérıl megvolt,
ellehetetlenült a helyzet. A terheket közösen kell vállalni, át kell gondolni a feladatokat április
15-ig. Elsısorban a pedagógusoktól megértést kért, mert munkahelyeket kell, hogy
megtartsunk, nem pedig béren kívüli juttatásokat adnunk.
Ha a kollektív szerzıdésbıl ki lehet venni a béren kívüli juttatásokat, akkor a kollektív
szerzıdést csak módosítani kellene, szerinte sem kellene felmondani. Közös megegyezéssel
bármikor lehet módosítani. Azt kérte, hogy ne a feszültségeket erısítsük, hanem próbáljunk
empátiával fordulni a másik problémája iránt is, azonban az önkormányzat és a pedagógusok
is azon vannak, hogy ez a helyzet normalizálódjon, rendezıdjön. Felelıs képviselı-testületi
döntésekre van szükség.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
34/2011.(III.30.) ÖH.
Önkormányzat és intézményei
2011. évi költségvetésének módosításáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat 2011.
évi költségvetési koncepciójáról szóló 114/2010.(XII.15.) ÖH. számú határozatának 4.
pontja értelmében az Általános Mővelıdési Központnál a nem kötelezı béren kívüli
juttatásokat 2011. május 1. napjától megszünteti.
2. A képviselı-testület elrendeli, hogy az áprilisi rendkívüli ülésre készüljön elıterjesztés a
2011. évi költségvetés átdolgozására. Felkéri az elıkészítıket, és az ÁMK igazgatóját,
hogy a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében szervezeti és szerkezeti változások
elıterjesztésére tegyenek javaslatot.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester

C) Elıterjesztés Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné részére önkormányzati ingatlan
értékesítésérıl szóló határozat módosítására
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztés ismertetésére.
Vincze Jánosné jegyzı
A képviselı-testület a február 23-i ülésén úgy döntött, hogy elvi hozzájárulást adott Ványik
Zoltán és Ványik Zoltánné Móra F. u. 9. szám alatti lakosok részére az ingatlanuk melletti
önkormányzati ingatlanból 573 m2 földterület megvásárlásához. A határozat alapján az
ingatlantulajdonosok a földmérıtıl megrendelték a változási vázrajzot és a földmérı szakmai
véleménye alapján ezt az út ingatlant megosztani nem célszerő, mert a Földhivatalnak kell a
megosztási vázrajzot jóváhagyni, és nem fogják engedélyezni azt, hogy az útból 573 m2
levételre kerüljön. Azt javasolja a földmérı, hogy az egész, 958 m2 önkormányzati területet a
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csatornapartig adja el az önkormányzat, mert csak így lehet hozzácsatolni Ványik Zoltánék
ingatlanához. Ez az út megjelöléső önkormányzati ingatlan nem vezet sehová sem, a
sportpálya végében le van zárva, Ványikék jelenleg is mővelik. A csatorna mellett még marad
6 méter széles terület, amely a csatornához tartozik. Kérelmezık az egész területet meg
kívánják vásárolni, ehhez kérik a képviselı-testület hozzájárulását.
Patkós Zsolt polgármester
A Pénzügyi Bizottság ülésén ott volt Ványik Zoltánné is.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek a határozat módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy hatalmazza fel a
képviselı-testület a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Patkós Zsolt polgármester
Meg kell rendelni az értékbecslést, utána lehet értékesíteni az ingatlant, elıkészítjük az
adásvételi szerzıdést és visszahozzuk a képviselı-testület elé.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
35/2011.(III.30.) ÖH.
Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné részére önkormányzati ingatlan
értékesítésérıl szóló határozat módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati ingatlan értékesítésérıl
Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné részére címő 19/2011.(II.23.) ÖH. számú önkormányzati
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. 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 958 m2 területő önkormányzati ingatlan megvásárlásához.
2. Az önkormányzat az elızetes költségeket nem vállalja fel. Az önkormányzat hivatalos
értékbecslıvel az ingatlant értékelteti. Vevık vállalják, hogy az ingatlanbecslı által
meghatározott vételárat megfizetik.
3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésével
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı
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EGYEBEK
Patkós Zsolt polgármester
Mucsi László képviselı úr kérelemmel fordult a képviselı-testület felé, aki az ÁMK
munkavállalója. Kérelmében leírta, hogy a 25 éves jubileumi jutalmát azért nem kapta meg
teljes egészében, mert fél állásban dolgozik ebben a tanévben, ezért a jubileumi jutalmának is
csak a felét kapta meg. Kérte a képviselı-testületet, hogy az eddigi munkájának
méltánylásaként a jubileumi jutalom teljes összegét kaphassa meg.
Vincze Jánosné jegyzı
Ez munkáltatói döntés, nem a képviselı-testület hatásköre, a jubileumi jutalmat a jelenlegi
bérre kell megállapítani.
Mucsi László képviselı
Azért vállalta a fél állást, hogy ne kelljen elküldeni senkit a tantestületbıl, amíg nyugdíjba
nem mennek a kollégák.
Patkós Zsolt polgármester
Jogszabály szerint a munkáltató jubileumi jutalomként nem fizethet többet, mint a jelenlegi
bére. Kérte igazgató asszonytól, hogy az intézmény költségvetésébıl kiemelt munkavégzésért
járó kereset kiegészítés címén kaphassa meg – amennyiben munkáltatóként egyetért -, így
lehet kompenzálni, nem képviselı-testületi döntés kérése.
Varga Ferencné alpolgármester
Polgármester úr kérte, hogy nézzen utána, hogy a szociális rendelet szigorításának milyen
hatása van. Az elsı negyedévben azoknak a kérelmezıknek a számát megkérte az
ügyintézıktıl, akik azért kértek átmeneti segélyt, mert szigorodtak a feltételek. 1 fı volt, aki
kiesett a méltányossági közgyógyellátásból és emiatt átmeneti segélyt kért.
Patkós Zsolt polgármester
Azt kérte, hogy nézzünk meg még 3 hónapot és tájékoztassuk a képviselı-testületet.
Vincze Jánosné jegyzı
A testület legutóbbi ülésén volt ilyen kérdés, hogyan lehetne azt szabályozni, hogy egy
lakásba hányan jelentkezhetnek be. Utánajárt a kérdésnek, megnézte a jogi hátterét, keresett
alkotmánybírósági határozatot, valamint olyan önkormányzattal is sikerült beszélnie, ahol egy
törvénysértı rendeletet alkottak. Nem csak egy ilyen önkormányzat van, egész felsorolást
talált arról, hogy hány önkormányzatnak van Alkotmánybíróság elıtt a rendelete. Talált olyan
alkotmánybírósági határozatot is, ahol már elbírálták a helyi rendeletet és egyértelmően
kinyilvánították, hogy nincs törvényi felhatalmazása a képviselı-testületnek arra
vonatkozóan, hogy ezt helyileg leszabályozza. Önkormányzati törvényre hivatkozással nem
lehet ebben a kérdésben helyi rendeletet alkotni. Volt olyan önkormányzat, ahol ezt
leszabályozták bizottsági felkérésre, hogy 10 m2/fı, próbálták is ezt alkalmazni, de a
Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett, ezt a képviselı-testület nem fogadta el,
így került Alkotmánybíróság elé a rendelet. Ezt helyi szinten jogszabályi felhatalmazás nélkül
nem lehet leszabályozni.
Patkós Zsolt polgármester
Országgyőlési képviselınk segítségével lehetne kezdeményezni, hogy a törvény vagy adjon
lehetıséget az önkormányzatoknak ennek a kérdésnek a szabályozására, vagy pedig mondjon
ki egy fı/m2 korlátot a lakcím bejelentésre.
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Mucsi László képviselı
A lakcímbejelentés legyen köszönı viszonyban a gyermekvédelmi törvénnyel. Ha sokan
laknak összezsúfolódva kis helyen, ez a gyerekek fejlıdését, testi épségét, higiéniáját
veszélyezteti. A gyermekek védelmére lehet hivatkozni.
Vincze Jánosné jegyzı
Itt helyben nincs ilyen, hogy egymás hegyén-hátán laknak, tömeges bejelentkezés nincs.
Patkós Zsolt polgármester
Meg fogjuk keresni az országgyőlési képviselıt kérelmünkkel.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Csertı István
jkv. hitelesítı

Tóth Mátyás
jkv. hitelesítı
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