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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2011. április 27-én 15 30 órakor megtartott rendkívüli  ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Csertı István 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 
képviselıbıl 6 fı jelen van, Mucsi László képviselı, Besesek Béla alpolgármester és Szabóné 
Szatmári Katalin ÁMK igazgató jelezték távolmaradásukat az ülésrıl. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Rácz Izabella képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását 
javasolta. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2 Elıterjesztés szociális alapfeladatok fenntartó változásáról 
   Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés Kistérségi Szociális Intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások fenntartó 
    változásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Elıterjesztés Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
5. Elıterjesztés Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 

módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
6. Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Elıterjesztés tiszteletdíjak lemondásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
1. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A módosítást a tárgyalandó szociális feladatok fenntartó váltása indokolja. A társulási 
megállapodásból meghatározott idıpontoktól kivezetésre kerülnek azok a szociális feladatok, 
amelyeket tervezetten átadna a Kistérségi Társulás a Református Egyháznak. A szociális 
alapszolgáltatások vonatkozásában a Családsegítı, Gyermekjóléti Szolgálatok, a Helyettes 
Szülıi Hálózat feladatok ellátására új kistérségi intézményt kell alapítani. Erre azért van 
szükség, mert ezek a feladatok jelentik a harmadik lábát a Többcélú Társulásnak. Attól 
többcélú egy társulás, és azért igényelhet 20 millió forintos mőködési normatívát, mert az 
oktatás, szociális ellátás és a belsı ellenırzés területén együttmőködik több település 
önkormányzata. A változásokat ez indokolja. A társulási megállapodás módosítását minden 
egyes képviselı-testületnek azonos tartalommal kell elfogadnia. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
40/2011.(IV.27.) ÖH.  
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Megállapodásának módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodását az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal minısített 
többséggel, egységes szerkezetben elfogadja. 
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
2 Elıterjesztés szociális alapfeladatok fenntartó változásáról 
   Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Szank Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el szakfeladatként a szociális 
étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a tanyagondnoki szolgálatot. Ezeket a feladatokat át 
kívánjuk adni a Református Egyház részére, tekintettel arra, hogy a szociális feladatellátás 
kistérségi szinten is a Református Egyháznak átadásra kerül, valamint nekünk ez a 
feladatellátás 2010-ben 2.100 e Ft, 2011-ben pedig tervezetten 2.600 e Ft önkormányzati 
kiegészítést igényel. A feladatellátás úgy kerülne átadásra, hogy a dolgozók ugyanazt a Kjt. 
szerinti bért kapnák meg, mint amit jelen pillanatban kapnak, attól függetlenül, hogy 
Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak lesznek. A béren kívüli juttatások 
vonatkozásában a jelenlegi lehetıségek továbbra is biztosítottak lennének. Minden évben az 
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önkormányzatnak 2014-tıl kezdve 8 évig 300 e Ft-os támogatást kellene nyújtania a 
feladatellátáshoz a Református Egyháznak, a célt a támogatás vonatkozásában az 
önkormányzatnak kellene meghatározni. Az ingatlanok nem kerülnek átadásra. Az ingóságok 
vonatkozásában használatba kerül átadásra a NISSAN PRIMASTAR busz, illetve a MAZDA 
tanyagondnoki gépjármő, ennek még elıfeltétele, hogy a lízingszerzıdést lezárjuk, 
elıtörlesszük a fennálló hitelünket, amely 1,4 millió forint körüli hitelállomány, amelyet az ez 
évi feladatellátás önkormányzati kiegészítésének a megtakarításából elı tudunk törleszteni. 
Vállalja az átvevı, hogy valamennyi munkavállalóval munkaszerzıdést köt és ezeket a 
feladatokat a szanki telephelyen, itt fogja ellátni az elkövetkezendı 10 évben. 5 %-nál 
nagyobb létszámcsökkentés esetében egyeztetési kötelezettsége van az önkormányzattal. 
Vállalnia kell a feladatellátást és az új igényjogosultak kiszolgálását is a településen. A 
Református Egyház most jelzett vissza, ezért van néhány módosítás a kiküldött anyaghoz 
képest. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A 17. pont utolsó mondatát javasolják törölni, hogy az intézményi térítési díjba mit nem 
számolhat bele. A 23.pont utolsó mondatát ki kell húzni, mert nem lehet ilyen szabály benne, 
hogy milyen hozzájárulást, támogatást, juttatást biztosít az egyház, ez generális szabályként 
nem szerepelhet, mivel a 22. pontban benne vannak a törvényi hivatkozások, abban az egyéb 
juttatások szó szerepel. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ott van benne, hogy az átvevı a munkavállaló béren kívüli juttatása és egyéb juttatásai 
érintetlenül hagyása mellett veszi át, tehát nem kell külön leírni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A 26. pontba kérik beletenni, hogy a szociális alapellátásban dolgozók 5 %-át meghaladó 
létszámcsökkentéséhez az átadó jóváhagyása szükséges. A 27. pontban annyi módosítás van, 
hogy nem csak az átadó útján, hanem közvetlenül általuk is folyamatosan tudják tájékoztatni a 
lakosságot. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Polgármesteri Hivatal állományából egy fıt átadunk élelmezésvezetınek a szociális 
konyhára. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
képviselı-testületnek. 
Tóth Mátyás képviselı 
A MAZDA gépkocsinak a lízing díját ki kell fizetni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Jelenleg a bank a tulajdonos, a Polgármesteri Hivatal az üzembentartó, mi nem adhatjuk át a 
bank tulajdonát használatba, le kell zárni a lízinget, akkor lesz a mi tulajdonunk, utána 
adhatjuk át üzemeltetésre. 
Tóth Mátyás képviselı 
Tíz évre adjuk át, valószínőleg addig már az üzemeltetınek másik gépkocsit kell vásárolnia, 
mit fog visszaadni 10 év múlva? 
Patkós Zsolt polgármester 
Dönthetünk úgy, hogy a MAZDA vonatkozásában az ingóságot is átadjuk tulajdonba. Nem 
tudjuk, hogy 10 év múlva ugyanezt a gépjármővet tudják-e használni erre a feladatra. A másik 
gépjármővet nem adhatjuk tulajdonba, mert az önkormányzat pályázaton nyerte. 
Üzemeltetésre átadhatjuk, mert a feladatellátásra nyertük. Az ellátási szerzıdést közös 
megegyezéssel bármikor módosíthatjuk és átadhatjuk tulajdonba az ingókat leltár szerint. 
Nagyon sokat mennek az autók, évente 20-25 ezer km-t. 
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Tóth Mátyás képviselı 
Ha közben ki kell cserélni, akkor az üzemeltetı vállalja, hogy beszerez egy másik gépkocsit a 
saját költségén? 
Patkós Zsolt polgármester 
A feladatellátáshoz szükséges ez a tárgyi eszköz, ha használhatatlanná válik, akkor az 
üzembentartónak a kötelessége pótolni, nem kapjuk vissza, az autó annak a tulajdonába kerül, 
aki vásárolja. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az üzemeltetés részletes szabályait ki kell dolgozni, abban ki kell térni arra, hogy mi van 
akkor, ha tönkremegy az autó. 
Patkós Zsolt polgármester 
A feladatellátáshoz szükséges eszközöket mi biztosítjuk. Az ingóságokat térítésmentesen 
adjuk át. Ebbe nem tartozik bele a két autó. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Érdemes a MAZDÁ-t is tulajdonba adni, ha azt vállalják, hogy 10 év múlva egy 4 éves 
gépjármővet adnak vissza. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha idıközben visszakerülne a feladatellátás, 5 év múlva vagy 10 év múlva, akkor ugyanúgy 
visszakerülnének a tulajdonunkba a feladatellátáshoz szükséges eszközök és olyan állapotban, 
ahogy mi adtuk át. 
Csertı István képviselı 
Adjuk át a MAZDA gépjármővet is. 
Patkós Zsolt polgármester 
A 42. és a 43. pontban benne van, hogy milyen feltételekkel adja vissza az ingóságokat a 
szerzıdés megszőnése esetén. 
Rácz Izabella képviselı 
Egészen más a helyzet egy szék és egy autó esetében, mert 10 év múlva ez a MAZDA már 
eléggé leamortizálódott állapotban lesz. 
Patkós Zsolt polgármester 
Mit jelent az, hogy naturáliákban számolva? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Szerinte azt, hogy ugyanolyan állapotban, tehát ha 70 ezer km-rel adjuk át, akkor 70 ezer 
kilométerrel vesszük vissza, hasonló korút, hasonló állapotban. 
Patkós Zsolt polgármester 
A karbantartás egyértelmően az üzembentartó feladata. Leltár szerint, az állapotot is rögzítve 
történik meg az eszközök átadása, amelynek fénykép mellékletei is lehetnek. Az ingatlanok 
állagmegóvásáról is gondoskodniuk kell. 
 
Ellenjavaslat nem volt a MAZDA tulajdonba adásával kapcsolatban. 
 
Tehát akkor a MAZDA gépjármővet is a többi ingósággal együtt tulajdonba adjuk az 
üzemeltetınek. A fenntartási idıszak végét követıen a NISSAN PRIMASTAR buszt is külön 
szerzıdéssel adja az önkormányzat az üzemeltetınek a tulajdonába. A szerzıdésben utaljunk 
erre. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Nem az ellátási szerzıdésben, hanem külön megállapodásban rögzítené. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az ingóságokat vagyonleltár alapján adjuk át. A vagyonleltárban rögzítjük a gépjármő 
paramétereit, milyen állapotban van, mennyi km-rel, mennyi idısen. 
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Varga Ferencné alpolgármester 
Mind a két gépkocsit szanki alkalmazottak fogják használni, ugyanúgy, mint eddig. Tíz év 
múlva ezek az autók 270-300 e km-rel fognak futni. Ha a feladat az önkormányzatnál 
maradna, akkor is így lesz, ha nem lesz pénzünk újat venni, akkor ezt kell használni. Nekik is 
ez a céljuk, ha lesz lehetıségük, akkor kicserélik, ha nem lesz, akkor nem. Ha jól fog mőködni 
az ellátás egyházi fenntartásban, akkor 10 év múlva csak meg kell hosszabbítani a szerzıdést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az ellátási szerzıdést 
az elıterjesztés szerint azzal a kiegészítéssel, hogy a MAZDA gépjármővet tulajdonba, a 
NISSAN PRIMASTAR gépjármővet pedig a fenntartási idıszak végét követıen tulajdonba 
kívánjuk adni külön szerzıdés alapján. 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
A jegyzıkönyvhöz csatoljuk a javított ellátási szerzıdést. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
41/2011.(IV.27.) ÖH. 
Szociális alapfeladatok fenntartó változásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. július 1. napjával a Magyarországi 
Református Egyház fenntartásába átadja a következı szociális alapfeladatokat: 

a) szociális étkeztetés 
b) házi segítségnyújtás 
c) tanyagondnoki szolgálat 

2. A képviselı-testület elfogadja a határozat mellékletét képezı Magyarországi Református 
Egyház és Szank Községi Önkormányzat között létrejött ellátási szerzıdést. 

3. A képviselı-testület felhatalmazza Patkós Zsolt polgármestert az ellátási szerzıdés 
aláírására. 

4. Felkéri a jegyzıt, hogy a határozat értelmében módosítsa a Szank Községi Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát és SZMSZ-t. 

 
Határidı: 2011. június 30. 
Felelıs:  Patkós Zsolt polgármester 
 Vincze Jánosné jegyzı 
 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés Kistérségi Szociális Intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások fenntartó 
    változásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kistérségi Szociális Intézmény ellátási szerzıdése szerint a feladatellátást (Szank 
vonatkozásában a nappali ellátást, bentlakásos otthont) átadnánk a Református Egyháznak. Az 
ingatlanok továbbra is önkormányzatunk tulajdonában maradnának, a fenntartás, karbantartás 
az üzemeltetı feladata. A feladatellátást az adott telephelyen kell a továbbiakban is 
biztosítani. Az önkormányzatoknak 2014-tıl 8 évig vállalni kell évi 12 millió forint támogatás 
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biztosítását, ez Szank esetében 1.220 e Ft. Ez az összeg kb. 20 %-a annak, amelyet jelen 
pillanatban nekünk kiegészítésként biztosítani kellene. A Református Egyház saját költségen 
átvesz 1 fıt a szanki konyháról, mert a SULI-HOST KFT. a feladat csökkenése miatt 
létszámleépítést kíván végrehajtani. A dolgozók foglalkoztatása továbbra is a Kjt. alapján, de 
a Munkatörvénykönyv szerint történne meg. A szociális feladatellátásban az 5 %-nál nagyobb 
mértékő létszámcsökkentést egyeztetni kell. Minden évben egyeztetni kell az intézményi 
térítési díjat, az önkormányzattól véleményt kell kérni. Átadnánk a feladat ellátását szolgáló 
ingóságokat leltár szerint 10 évre, az átvevınek kötelessége mőködtetni, üzemben tartani és 
fenntartani ezt a szociális ellátást. Szerette volna, hogyha a támogató szolgálat és a 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás nem kap pályázati, állami támogatást, akkor ezt 2012-tıl 
kivezethesse. Mi azt mondtuk, hogy 2013. január 1-jével szüntetheti meg, vis maiorra 
tekintettel ezt a két ellátási formát. Bízunk benne, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
a továbbiakban is lehetıség lesz. Nem tudjuk, hogyan alakul a szociális ellátórendszer, mert 
ez is jelentıs átalakítás elıtt van. Az elıterjesztéshez képest itt is van módosítás. 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
A 20. pontból szintén az utolsó mondatot ki kellene húzni, mint a szanki szerzıdésben. A 28. 
pontból szintén ki kell húzni az utolsó mondatot. 
Javasolta, hogy a MAZDA gépjármő szerzıdés megszüntetésérıl hozzon a képviselı-testület 
egy külön határozatot. 
A jegyzıkönyvhöz csatoljuk a javított ellátási szerzıdést. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A következı ülésre hozunk határozat-tervezetet a MAZDA lízing szerzıdés megszüntetésérıl. 
 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
képviselı-testületnek. 
 
Több kérdés, vélemény nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
42/2011.(IV.27.) ÖH. 
Kistérségi Szociális Intézmény által nyújtott  
szociális szolgáltatások fenntartó változásáról 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kistérségi Szociális Intézmény által 
nyújtott szociális szolgáltatások ellátásról szóló ellátási szerzıdést az elıterjesztés szerint 
jóváhagyja. 
 
Határidı: 2011. június 30. 
Felelıs:  Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
4. Elıterjesztés Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a szociális alapfeladatok fenntartó változása miatt 
kell módosítani. A feladatok közül kikerültek a szociális alapfeladatok, törlésre került a 
feladatellátás helye, rendelkezés került bele arról, hogy július 1-jétıl ezeket a feladatokat 
milyen formában láttatjuk el.  
Módosítás még, hogy a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Társulásnak tagja vagyunk, Szank 
a gesztor, a társulás feladatait nekünk kell ellátni, így szükséges, hogy az alapító okiratunk is 
tartalmazza ezt a feladatellátást a 7. pontban. 
A 13. pontban pedig a közalkalmazotti jogviszony megszőnése után rendelkezést tartalmaz 
arról, hogy a dolgozókat a Református Egyház foglalkoztatja tovább. 
Ez az alapító okirat július 1-jével lépne hatályba. 
Patkós Zsolt polgármester 
Mi a helyzet akkor, ha ellehetetlenül a szerzıdés? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Akkor meghosszabbítjuk a hatályát. 
Tóth Mátyás képviselı 
Ha valamilyen okból megszőnne a tervezett feladatellátás és a dolgozók visszakerülnének, 
akkor újra közalkalmazottak lennének? 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha lesz még ilyen kategória, akkor igen. Az önkormányzati törvény a szociális feladatellátást 
valószínőleg járási szintre fogja emelni. 
Varga Ferencné alpolgármester 
A konyhai dolgozók most sem közalkalmazottak. A Polgármesteri Hivatalnál dolgozó 
élelmezésvezetı köztisztviselı, ha ı visszakerülne, akkor a feladat is. 
Csertı István képviselı 
Majd az akkori jogi helyzet dönti el, hogy hogyan kerülnek vissza a dolgozók. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
43/2011.(IV.27.) ÖH. 
Polgármesteri Hivatal alapító okirata 
egységes szerkezetben 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2011. július 1. napi 
hatállyal módosítja és egységes szerkezetben az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 
Határidı: 2011. június 30. 
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı 
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                                                                                                                 1. számú melléklet 
                                                                     (43/2011.(IV.27.) ÖH. sz. határozat melléklete) 

 

Alapító okirat 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. 
§-a, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet alapján az alábbi (egységes szerkezetbe 
foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
1. Költségvetési szerv neve: Szank Községi Polgármesteri Hivatal 

Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés feladatellátás címe: 6131 Szank, Béke u. 73. 
Védınıi szolgálat telephelye: 6131 Szank, Kossuth u. 18. 

 
2. Alapítójának neve: Szank Községi Önkormányzat 

Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
Létrehozásáról rendelkezı határozat: 95/2001.(XII.28.) ÖH. 

 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

- államigazgatási és önkormányzati feladatok ellátása 
- védınıi egészségügyi alapellátás 
- mezei ırszolgálat 

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

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
843044 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 
851011 Óvodai nevelés ellátás 
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852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Idıskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
 
5. Szociális alapfeladatok ellátása: 

A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  
feladatait 2011. július 1. napjától – a településen történı biztosítással - ellátási szerzıdés 
alapján a Magyarországi Református Egyház látja el. 

 
6. A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
7. A Polgármesteri Hivatal 2011. január 1-jétıl ellátja a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség javító 

Önkormányzati Társulás (székhelye: 6760 Kistelek, Kossuth u. 88., gesztora: Szank 
Község Önkormányzata) gazdálkodási feladatait. 

 
8. Illetékességi területe: Szank község közigazgatási területe 
 
9. Fenntartó neve: Szank Községi Önkormányzat 

Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
Alapítói jogokkal felruházott szerv neve: Szank Községi Önkormányzat 
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
Irányító szerv neve: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 



 12 

 
10. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó 

költségvetési szerv 
Alaptevékenységi szakágazat: 841105 

 
11. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

A jegyzı kinevezésének rendje: a képviselı-testület – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki. A kinevezés 
határozatlan idıre szól. Egyéb munkáltatói jogokat Szank község polgármestere 
gyakorolja. 

 
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonyai:  
- köztisztviselı, akikre a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az 

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

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

az irányadó, 
 
13. A szociális alapellátásban foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya 2011. június 30. 

napjával megszőnik. A dolgozók foglalkoztatásáról a Szank Községi Önkormányzat és a 
Magyarországi Református Egyház között létrejött ellátási szerzıdés rendelkezik.  

 
14. Bankszámlát vezetı pénzintézet megnevezése: 

FÓKUSZ Takarékszövetkezet Szanki Kirendeltsége 
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 

módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének összhangba kell lenni az alapító okirattal. Kikerültek 
az SZMSZ-bıl a szociális alapfeladatok, rendelkezést tartalmaz a feladatellátás további 
sorsáról. Módosítást tartalmaz a dolgozók létszámára vonatkozóan, 1 fı hivatalsegéd 
nyugdíjba ment, ezt az álláshelyet nem töltjük be, ezért ennek a létszámnak a leépítését 
tartalmazza. Rendelkezést tartalmaz még a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Társulás 
gazdálkodási feladatainak ellátásáról.  
Patkós Zsolt polgármester 
Az alapító okirat, az SZMSZ, a gazdálkodás, a létszámok kérdése többször a testület elé 
kerülnek majd a nyár folyamán. Át kell alakítani az intézmények létszámgazdálkodását, mert 
a feladatellátás tekintetében az óvodában van csökkenés, ha a szociális feladatok már nem ide 
tartoznak, akkor a polgármesteri hivatalban is, ezen kívül többfajta változás is jöhet még. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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44/2011.(IV.27.) ÖH.  
Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosításáról, a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az államháztartás mőködési 
rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet alapján – Szank Községi 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát módosítja, és a korábbi 
módosításokkal egységes szerkezetben 2011. július 1. napi hatállyal az 1. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A képviselı-testület az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. 
törvény alapján elrendeli a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának közzétételét. 

 
Határidı: 2011. június 30. 
Felelıs: Vincze Jánosné – jegyzı 
 
 

                                                                                                              1. számú melléklet 
 

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 
SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 38. § (1) 
bekezdése alapján egységes hivatalt hoz létre – Szank Községi Polgármesteri Hivatal 
elnevezéssel – az önkormányzat mőködésével, a közigazgatási ügyek döntésre való 
elıkészítésével és végrehajtásával, egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok ellátására - 
és annak szervezeti- és mőködési szabályzatát a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
1.  A képviselı-testület mőködésével kapcsolatos feladatokat, a közigazgatási feladatokat, az 

egészségügyi ellátással és a mezei ırszolgálattal kapcsolatos feladatokat Szank Község 
Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) látja el. 

 
2.   A hivatal megnevezése és címe: 

Szank Községi Polgármesteri Hivatal  
6131 Szank Béke u. 33. 

 
3. A hivatal önálló jogi személy. A hivatalt a polgármester irányítja, a jegyzı vezeti és 

képviseli. 
 
4. A hivatal alapító okiratának száma:  67/2009.(VI.30.) ÖH 

 kelte:     2009. június 30. 
Alapítás éve: 1990.  
A költségvetési szervet az önkormányzat a 44/1992.(VI.24.) számú határozattal hozta létre. 
Költségvetési szerv nyilvántartási száma: 339357 
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5. Alaptevékenysége:  
017000 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
811000 Építményüzemeltetés 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöldterület kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
843044 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 
851011 Óvodai nevelés ellátás 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Idıskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
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910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
 
6. Szociális alapfeladatok ellátása: 

A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  
feladatait 2011. július 1. napjától – a településen történı biztosítással - ellátási szerzıdés 
alapján a Magyarországi Református Egyház látja el. 

 
7. A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
8. Költségvetési szerv szervezeti felépítése és mőködési rendszere: 
 
8.1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi és közalkalmazotti engedélyezett létszáma 

(jegyzıvel együtt): 16,5 fı 
 
8.2. A Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti tagozódása: 

jegyzı 1 fı 
pénzügyi csoport 8 fı 
igazgatási csoport 2,5 fı 
titkárság 2 fı 
védını 2 fı 
mezıır 1 fı 
 

8.3. A Polgármesteri Hivatal munkarendje: 
 A munkaidı hétfı  730 órától 16 óráig 
 kedd  730 órától 16 óráig 
 szerda  730 órától 17 óráig 
 csütörtök  730 órától 16 óráig 
 pénteken  730  órától 12 óráig tart. 
 A munkaidıt hétfıtıl péntekig 12-12,30 óráig szakítja meg az ebédidı. 
 
8.4. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 

Hétfı 8-12  13-16 óráig 
Kedd 8-12 óráig 
Szerda 8-12  13-17 óráig 
Csütörtök 8-12 óráig 
Péntek 8-12 óráig 

 
8.5. Védınık munkarendje: 

Heti 40 óra, az anya-, és nıvédelmi, valamint a területileg illetékes csecsemı-kisgyermek 
tanácsadáson adott idıpontban köteles megjelenni, munkaidejének többi részét 
gondozottjai igényeihez igazodva kötetlen napi munkaidıben tölti le.  
Rendelkezésre állás ideje:  Hétfıtıl péntekig:          800 – 1600 óráig 
Várandós anyák részére tartott tanácsadás: Szerda:  800 – 1000 óráig 
Csecsemı-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: Szerda 1000 – 1200 óráig 
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8.6. Mezıır munkarendje: 
Heti 40 óra, melyet napi 8 órás munkaidıben tölt le.  

 Hétfı 715 -16 óráig 
 Kedd 715 -16 óráig 
 Szerda 715 -16 óráig 
 Csütörtök 715 -16 óráig 
 Péntek 720 -14 óráig 
 
9.1. A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének felépítése: 
 A pénzügyi csoport létszáma: 8 fı, amelybıl 
 1 fı adóügyi igazgatási, pénztárosi, bizonylatkezelési feladatokat, 
 6 fı létszámgazdálkodási, könyvelési, vagyongazdálkodási, számlázási stb. 
 1 fı költségvetési tervezési, beszámolási, bevallási feladatokat lát el. 
 A részletes feladatokat a munkaköri leírásokat a helyettesítés rendjét az ügyrend 

tartalmazza. 
 
9.2. A hivatal gazdasági szervezetének feladata: 

A hivatalnál a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre,    
munkaköre:  
a tervezéssel, az elıirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elıirányzat-
módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mőködtetéssel, beruházással, a vagyon 
használatával, hasznosításával, a munkaerı-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a 
könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az 
adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedı feladatok 
ellátása, amely - a FEUVE kivételével - részben történhet vásárolt, a felügyeleti szerv 
által engedélyezett szolgáltatással, a felelısség átruházása nélkül. 

 
10. A hivatal képviseletében a jegyzı jár el. 
 
11. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges elıírások, 

feltételek: 
A költségvetési elıirányzatok kialakítását a jegyzı látja el. 
A hivatalban a bérgazdálkodási jogkört a jegyzı gyakorolja. 
Az intézmény költségvetési ellenırzését a jegyzı belsı ellenır útján gyakorolja. 

 
12. A hivatal feladatai: 

A hivatal alapvetı feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a 
feladatokról és hatáskörökrıl szóló 1991. évi XX. törvény és más feladatokat megállapító 
jogszabályok határozzák meg. Ennek megfelelıen a hivatal ellátja: 

 12.1. a polgármester és a jegyzı által meghatározott, 
12.2. a képviselı-testület és a bizottságok mőködésének elıkészítésével, döntéseinek 

végrehajtásával összefüggı feladatokat. 
A hivatal által ellátott feladatok részletezését, valamint a hivatal mőködésének részletes 
szabályait e szervezeti és mőködési szabályzat függelékét képezı ÜGYREND 
tartalmazza. 

 
13. Az Általános Mővelıdési Központ költségvetési kiadási keretének, létszámkeretének és 

egyes bevételeinek tervezését a Polgármesteri Hivatal látja el.  
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14. A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal 
feladatait az errıl szóló megállapodás szerint látja el. 

 
15. A Polgármesteri Hivatal 2011. január 1-jétıl ellátja a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító 

Önkormányzati Társulás (székhelye: 6760 Kistelek, Kossuth u. 88., gesztora: Szank 
Község Önkormányzata) gazdálkodási feladatait. 

 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az üzemeltetı által mindenki számára megküldött anyag bemutatja azt, hogy az ivóvíz 
minısége településünkön javításra szorul, a vízdíj bevétel és a fenntartási költségek közel 
azonos szinten vannak, nem igen van a szolgáltatónak ebbıl bevétele. Megfelelı színvonalon 
szolgáltatja az ivóvizet, a koncessziós szerzıdésben meghatározott feltételeket az üzemeltetı 
biztosítja. Az üzemeltetı javaslata a 9,3 %-os vízdíj növekmény megállapítása. 114,30 Ft-ról 
123,20 Ft + ÁFA összegre nıne az ivóvíz díja. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
képviselı-testületnek. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem túlzó a vízdíjemelés, viszonylag kedvezı az ivóvíz díja Szankon a térségi vízdíjakhoz 
viszonyítva. 
Tóth Mátyás képviselı 
Kérte, hogy az egyéb igénybevett szolgáltatásokat fejtsék ki részletesen, hogy mi tartozik 
bele, mert elég magas összegrıl van szó. 
Patkós Zsolt polgármester 
A következı ülésre meghívjuk az üzemeltetı képviselıjét, kérni fogjuk ennek az összegnek a 
kibontását. 
 
Több kérdés, vélemény nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
6/2011.(…...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. § E rendelet hatálya Szank község közigazgatási területén a községi önkormányzat 

tulajdonában lévı vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjára terjed ki. 
 
2. § Szank községben az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díja 

123,20 Ft/m
3
+ÁFA. 

 
3. § Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 9/2010.(V.05.) rendelet 

hatályát veszti. 
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NAPIREND 
7. Elıterjesztés tiszteletdíjak lemondásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezetek a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Besesek Béla alpolgármester úr 2011. március 31-én írásban 2011. április 1-jei hatállyal a 
tiszteletdíjáról és a költségátalányáról lemondott. Feladatait a továbbiakban tiszteletdíj nélkül 
látja el.  
Alpolgármester úr látta, hogy az intézmény átadás ellehetetlenül, erre tekintettel fogalmazta 
meg gondolatait. 
Ezért kérte, hogy a képviselı-testület vonja vissza Besesek Béla alpolgármester tiszteletdíjáról 
és költségátalányáról szóló határozatokat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 
45/2011.(IV.27.) ÖH. 
Besesek Béla alpolgármester tiszteletdíjáról és  
költségátalányáról szóló határozatok visszavonásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § 
(3) bekezdésében foglalt jogánál fogva - Besesek Béla társadalmi megbízatású alpolgármester 
írásban benyújtott kérésére – a tiszteletdíjáról szóló 85/2010.(X.13.) ÖH. sz. és a 
költségátalányáról szóló 86/2010.(X.13.) ÖH. sz. önkormányzati határozatokat 2011. április 1. 
napjától visszavonja.  
 
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Csertı István képviselı úr kérte 2011. május 1-jétıl november 30-ig esedékes képviselıi, 
bizottsági tiszteletdíjának átutalását a Kárpátikum Közhasznú Alapítványnak. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Támogatási szerzıdést kell kötni. Azt is meg kell határozni, hogy mikor utaljuk át az 
összeget. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy a határidı 2011. július 30. legyen. A képviselı-testület hatalmazza fel a 
polgármestert a Kárpátikum Közhasznú Alapítvánnyal kötendı támogatási szerzıdés 
aláírására. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a kiegészített 
határozat-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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46/2011.(IV.27.) ÖH.  
Képviselı tiszteletdíjának 
átutalásáról 

 
HATÁROZAT 

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

István Szank, Béke u. 13. szám alatti lakos, települési képviselı és bizottsági elnök a 
2011. május 1-jétıl november 30-ig járó munkájáért tiszteletdíjat nem vesz fel. 

 
2. A képviselı-testület elrendeli, hogy 424.340,-Ft a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 

(székhely: 3300 Eger, Kolozsvári u. 34. fsz/2. adószám: 18590070-1-10) 62800307-
11032333 számlájára támogatásként kerüljön átutalásra. 

 
3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Kárpátikum Közhasznú 

Alapítvánnyal támogatási szerzıdés megkötésére. 
 
Határidı: 2011. július 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 óra 30 perckor bezárta az ülést.  

 
 

K. m. f. 
 
 
 

        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
       polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
    Csertı István           Rácz Izabella 
       jkv. hitelesítı          jkv. hitelesítı 
 
 
 
 


