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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2011. május 31-én 15 00 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
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 Nyerges Zoltán képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy két új napirendi pont felvételét javasolta. 5. napirendi
pontban: Elıterjesztés szociális ellátási szerzıdések jóváhagyásáról. 6. napirendi pontban:
Elıterjesztés EU Önerı Alap támogatási igény pályázat benyújtásáról. E témákban sürgıs
döntésre van szükség. A képviselık egyetértettek a napirend kiegészítésével. Más javaslat
nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés az Általános Mővelıdési Központ megszüntetésére, új intézmény alapítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
18/2010.(XI.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés a házasságkötés szolgáltatási díjáról szóló önkormányzati rendeletre
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás pályázat
benyújtásáról és a beruházás finanszírozásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés szociális ellátási szerzıdések jóváhagyásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés EU Önerı Alap támogatási igény pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
1. Elıterjesztés az Általános Mővelıdési Központ megszüntetésére, új intézmény alapítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A közoktatási törvény értelmében május 31-ig van lehetıség közoktatási intézmény
átszervezésére, ezért a képviselı-testületi döntést az utolsó, a mai napra idızítettük, tekintettel
arra, hogy a véleményezı szervektıl, szakértıtıl is be kellett érkezni a véleményeknek.
A véleményezés arról szól, hogy a megyei közoktatási tervvel mennyire van összhangban ez a
döntés. Az ÁMK-ból jogutódként általános iskola és óvoda egységes közoktatási intézményt
hozunk létre. A dolgozók átvételét biztosítja a jogutód, ezért érdeksérelem nem érheti a
munkavállalókat.
A határozat-tervezet szerint megszőnne az Általános Mővelıdési Központ. Létrehoznánk a
Gy. Szabó Béla Általános Iskolát és Óvodát, egy új közös igazgatású oktatási és nevelési
intézményt. A következı testületi ülésen dönteni kell az új intézmény igazgatójának
megbízásáról, hány óvodai csoport, hány iskolai osztály, milyen óraszámmal indulhat a
következı tanév, a pedagógiai program átalakítása vonatkozásában melyek az irányelvek,
prioritások, amelyeket a képviselı-testület szeretne megfogalmazni.
Az átalakulást követıen intézményvezetı a közmővelıdésben, közgyőjteményben nem lesz,
mert a Polgármesteri Hivatal szakfeladataként integrálódna be a közmővelıdés és a
közgyőjtemény, nem tagintézmény státuszban, így tagintézmény vezetıi pótlék nem lesz.
Javaslatot fogunk tenni minden területen létszámcsökkentésre a csökkenı gyermeklétszám
miatt. Beérkeztek a véleményezések, a szakértıi vélemény.
Vincze Jánosné jegyzı
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Fıosztálya három szakértıre adott javaslatot.
Blahó János közoktatási szakértı úrtól kértünk az intézmény átalakításáról szakvéleményt.
A szakértıi vélemény a jegyzıkönyvhöz mellékelve van. Felolvasta az összegzést.
Patkós Zsolt polgármester
A közoktatási szakértı véleménye az átszervezéssel kapcsolatban nem tartalmaz
negatívumokat.
Felmerült, hogy szükség van-e az átszervezésre, a jelenlegi struktúrán belül is meg lehet
valósítani az átszervezéseket, leépítéseket. A tagintézmény vezetık száma csökken, ezzel
együtt a pótlék is. A szakmai feladatellátás nem sérül. 2012-ben a közoktatási feladatellátás
teljes mértékben át fog alakulni, más lesz a finanszírozás, nem normatív alapú, hanem
államilag foglalkoztatott pedagógusok bérét fogják biztosítani. Közoktatási intézmény
vonatkozásában az ellátások minden munkavállalóra vonatkoznak, de ha ÁMK-ról beszélünk,
akkor már ez nem így van. Ott lenne már egy feszültségforrás. Fel fogja kínálni a kormány az
intézmények állami kézbe történı átadását is. ÁMK-t nem lehet átadni ez biztos. De errıl még
nincs szó.
A Katolikus Egyházmegye részérıl hivatalosan is meg fog jönni a levél, de nem hivatalosan
már kapott értesítést kanonok úrtól, amelyben hét pontban részletezi az okokat, amelyek miatt
az idei esztendıben a közoktatási intézmény átvételét nem tudják megoldani. Nem zárta ki
annak a lehetıségét - amennyiben a szándékok még élnek -, hogy a következı évben az
átvételre sor kerülhet. Tehát ebben az évben a Katolikus Egyház nem veszi át az általános
iskolát és az óvodát mőködtetésre. Errıl a levél pénteken délben érkezett. A hivatalos levelet
minden képviselı meg fogja kapni. A jövı héten összevont szülıi értekezleten a szülıket is
tájékoztatni fogja errıl.
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A véleményezı szervek, a nevelıtestület megkapták az ÁMK megszüntetésérıl és az új
intézmény létrehozásáról szóló tervezeteket. A dolgozók az új intézményben ugyanazokkal a
jogokkal fognak rendelkezni, változást a szükséges létszámleépítések hozzák.
A nevelıtestületi értekezleten elmondta, hogy nem szeretne a továbbiakban bizonytalanságot,
ezért június 15-ig a megbízott igazgatóról, a tantárgyfelosztásról, az indítandó csoportok,
osztályok számáról és a következı tanév szervezésérıl a képviselı-testületnek döntenie kell.
Pedagógus képviselı úr elmondta, hogy nem ért egyet az átszervezéssel.

Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezeteket.

A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett a következı határozatot
hozta:

61/2011.(V.31.) ÖH.
ÁMK megszüntetésével, új intézmény
alapításával összefüggı döntések
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Általános Mővelıdési Központ
alapító okiratáról szóló 112/2010.(XII.15.) számú határozatát visszavonja.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Általános Mővelıdési Központ
igazgatójának Szabóné Szatmári Katalinnak a magasabb vezetıi megbízását 2011.
június 30. napjával visszavonja.
3. A képviselı-testület elrendeli, hogy az ÁMK megszőnésével és az új intézmény
alapításával összefüggı, költségvetést érintı intézkedéseket, illetve az átszervezéssel
összefüggı bejelentési, tájékoztatási kötelezettségeket a jegyzı tegye meg.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı
4. A képviselı-testület elrendeli, hogy az új intézmény alapdokumentumait (pedagógiai
program, SZMSZ, házirend, minıségirányítási program) az új intézmény megbízott
igazgatója készítse el, és terjessze a képviselı-testület elé.
Határidı: 2011. július 31.
Felelıs: megbízott igazgató
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A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett a következı határozatot
hozta:
62/2011.(V.31.) ÖH.
Általános Mővelıdési Központ
megszüntetı okirata
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az 52/2011.(V.11.) ÖH. számú határozata
alapján – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. 96 §-ai, valamint az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 11. §-a alapján az
Általános Mővelıdési Központot 2011. június 30. napi hatállyal a határozat 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal megszünteti.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı

1. sz. melléklet
62/2011.(V.31.) ÖH. sz. határozat melléklete

ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT
MEGSZÜNTETİ OKIRATA

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az 52/2011.(V.11.) ÖH. számú határozata
alapján – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. 96 §-ai, valamint az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 11. §-a alapján az
alábbi megszüntetı okiratot hagyja jóvá:
1. A költségvetés szerv
Neve: Általános Mővelıdési Központ
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 73.
Általános Mővelıdési Központ keretei között szakmai tekintetben önálló
intézményegységek:
- Gy. Szabó Béla Általános Iskola 6131 Szank, Béke u. 73.
- Egységes Óvoda-Bölcsıde 6131 Szank, Béke u. 27.
- Közmővelıdési Központ
Vörösmarty Mihály Mővelıdési Ház 6131 Szank, Rákóczi u. 22.
- Közösségi Ház
Könyvtár 6131 Szank, Béke u. 40/A
Gy. Szabó Béla Képtár 6131 Szank, Béke u. 40/A
2. Irányító, megszüntetı szerv
Neve: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
Székhelye: 61 Szank, Béke u. 33.
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3. Megszüntetésérıl rendelkezı határozat:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 52/2011.(V.11.) ÖH. számú
határozata
4. A megszüntetés oka:
A közfeladat az intézmény átszervezésével költséghatékonyabb módon, a
feladatellátás racionalizálásával kíván gondoskodni.
5. A megszőnés idıpontja:
2011. június 30.
6. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladata jövıbeni ellátása, jogutódai:
-

-

Jogutódlással a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és az Egységes Óvoda-Bölcsıde
valamennyi alaptevékenységének ellátásáról – bölcsıdei ellátás kivételével - 2011.
július 1. napjától a Szank Községi Önkormányzat fenntartó által alapított, önállóan
mőködı költségvetési szerv, közös igazgatású közoktatási intézmény útján
gondoskodik.
Jogutódlással a Vörösmarty Mihály Mővelıdési Ház, a Közösségi Ház Könyvtár
és a Gy. Szabó Béla Képtár valamennyi alaptevékenységének ellátásáról 2011.
július 1. napjától a Szank Községi Polgármesteri Hivatal szakfeladatain
gondoskodik.

7. Rendelkezés a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében:
Az Általános Mővelıdési Központot jogai és kötelezettségei 2011. június 30. napjáig
terhelik. Az Általános Mővelıdési Központ valamennyi joga és kötelezettsége a
jogutód közoktatási intézményre és a Polgármesteri Hivatalra száll át.
Az Általános Mővelıdési Központ saját vagyonnal nem rendelkezik. Az intézmény
által használt ingatlanok és ingóságok tulajdonjoga továbbra is az alapító
önkormányzat tulajdonában marad.
A megszüntetett intézmény valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy
pénzben kifejezett tartozása illetve jogosultsága a jogutód intézményekre száll át.
A megszüntetett intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
8. Rendelkezés a foglalkoztatottak jogviszonyáról:
Az Általános Mővelıdési Központ közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozóit a
jogutód intézmények az alábbiak szerint foglalkoztatják tovább:
- Gy. Szabó Béla Általános Iskola és az Egységes Óvoda-Bölcsıde
közalkalmazottait a jogutód közoktatási intézmény 2011. július 1-jétıl
foglalkoztatja tovább közalkalmazotti jogviszonyban
- Vörösmarty Mihály Mővelıdési Ház, Közösségi Ház Könyvtár és Képtár
közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozóit a Polgármesteri Hivatal 2011. július
1-jétıl közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja tovább.
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A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett a következı határozatot
hozta:
63/2011.(V.31.) ÖH.
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
alapító okirata
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 37. § (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda alapító
okiratát 2011. július 1. napi hatállyal a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı

1. számú melléklet
63/2011.(V.31.) ÖH. sz. határozat melléklete)

Alapító okirat
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 37. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1)
bekezdése, 90. §-a. valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.)
Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelmények alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve: Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 73.
OM azonosítója: 27931
Tagintézményeinek neve és címe:
a) Gy. Szabó Béla Általános Iskola
6131 Szank, Béke u. 73.
b) Óvoda
6131 Szank, Béke u. 27.
2. Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású nevelési-oktatási intézmény
Alaptevékenységi szakágazat: 852010
3. Az intézmény évfolyamainak száma:
a) Óvodás korú gyermekek nevelése: 3 csoport
b) Általános Iskolai oktatás: 1-8. évfolyam
4. Felvehetı maximális létszám:
a) Óvodás korú: 75 fı
b) Általános Iskola: 250 fı
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5. Mőködési területe(felvételi körzete): Szank Község közigazgatási területe és a
kiskunmajsai kistérséghez tartozó települések közigazgatási területe
6. Alapító neve: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
Címe: 6131 Szank, Béke u. 33.
Létrehozásáról rendelkezı határozat: 52/2011.(V.11.) ÖH. számú határozat
Alapítás ideje: 2011. július 1.
7. Fenntartó neve: Szank Községi Önkormányzat
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
Irányító szerv neve: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
8. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján: önállóan mőködı költségvetési
szerv. Az intézmény elsısorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek
felett kötelezettség-vállalási, teljes teljesítményigazolási joggal és felelısséggel bír. A
költségvetési kiadási keretének, létszámkeretének és egyes bevételeinek tervezését a
Polgármesteri Hivatal látja el. Pénzügyi-gazdasági feladatellátás az 2. számú mellékletben
foglaltak szerint történik.
9. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai nevelés és
oktatás, óvodai nevelés.
10. Alaptevékenysége:
851011 Óvodai nevelés ellátás
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az óvodában:
A Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. a) pontja alapján – különleges gondozás keretében
történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1))
a) értelmi, beszédfogyatékos, autista a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének (organikus okra visszavezethetı) tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra vissza
nem vezethetı) tartós és súlyos rendellenességével küzd.
A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D39/E. §-ában, 54. § (15) bekezdésében meghatározott követelmények és a miniszter által
kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képesség-kibontakoztató, integrációs
felkészítést és óvodai fejlesztı program szerinti foglalkoztatást biztosít.
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
- Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az iskolában:
A Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. a) pontja alapján – különleges gondozás keretében
történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1) )
a) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra
visszavezethetı) tartós és súlyos rendellenességével küzd, tanulásban
akadályozott (enyhe mentális retardáció)
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b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra vissza
nem vezethetı) tartós és súlyos rendellenességével küzd.
A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D39/E. §-ában, 54. § (15) bekezdésében meghatározott követelmények és a miniszter által
kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képesség-kibontakoztató, integrációs
felkészítést biztosít.
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
- Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az iskolában:
A Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. a) pontja alapján – különleges gondozás keretében
történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1) )
a) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra
visszavezethetı) tartós és súlyos rendellenességével küzd, tanulásban
akadályozott (enyhe mentális retardáció)
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra vissza
nem vezethetı) tartós és súlyos rendellenességével küzd.
A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D39/E. §-ában, 54. § (15) bekezdésében meghatározott követelmények és a miniszter által
kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képesség-kibontakoztató, integrációs
felkészítést biztosít.
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényő általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulószobai nevelés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és –támogatása
856013 Fejlesztı felkészítés
562917 Munkahelyi étkeztetés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
11. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
12. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény igazgatójának kinevezési rendje: a képviselı-testület – pályázat alapján – a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı igazgatót nevez ki, aki
egyben a Gy. Szabó Béla Általános Iskola igazgatója is. A kinevezés határozott idıre szól.
Egyéb munkáltatói jogokat Szank község polgármestere gyakorolja.
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
13.1. Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Az intézmény dolgozói felett a
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója önállóan gyakorolja.
13.2. Intézmény közhasznú foglalkoztatás által kiközvetített munkavállalót is alkalmaz.
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14. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Szank Községi Önkormányzat tulajdonában lévı korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak.
- iskolaépület, tornacsarnok
6131 Szank, Béke u. 73.
- óvodaépület
6131 Szank, Béke u. 27.
Intézményi mőködéshez kapcsolódó forgalomképes vagyontárgyak:
- számítástechnikai és ügyviteli eszközök
- gépek, berendezések, felszerelések
- oktatástechnikai eszközök és felszerelések
15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni.

2.sz. melléklet
(63/2011.(V.31.) ÖH. sz. határozat melléklete)

292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 8/A. § (3) bekezdése alapján
Az intézmény az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány
rendelet 15. § (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a polgármesteri
hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el, melyek az alábbiak.
Tervezés: A költségvetési tervezés munkaszakaszai a költségvetési irányelvek
meghatározása, a költségvetési koncepció elkészítése, költségvetési rendelettervezet
elkészítése, a költségvetési rendelet kiemelt elıirányzatainak lebontása a végrehajtásért
felelıs önkormányzati szervekre, személyekre. A költségvetési tervezés a 292/2009. Korm
rend. 24. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai feladatait az intézmény igazgatója által
szolgáltatott információk alapján a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi.
Elıirányzat felhasználás: Az intézmény bevételi és kiadási elıirányzatait a polgármesteri
hivatal költségvetése tartalmazza. Az elıirányzatok felett más önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv, a polgármesteri hivatal rendelkezik. Az intézmény igazgatója a
költségvetés kiemelt elıirányzatait önállóan nem módosíthatja, a kiemelt elıirányzatokon
belül átcsoportosítást nem hajthat végre. Ha a költségvetési évben a kiemelt elıirányzatok
közötti vagy kiemelt elıirányzaton belüli átcsoportosítás válik szükségessé, az intézmény
igazgatója köteles azt a polgármesternek bejelenteni.
Elıirányzat-módosítás: Az intézmény elıirányzatainak változtatását a polgármester
kezdeményezi az igazgató egyetértésével a képviselı-testületnél. Az elıirányzat módosítás a
polgármesteri hivatal költségvetési rendelet módosításába beépülve kerül a Képviselı-testület
elé, elıterjesztésre.
Üzemeltetés, fenntartás, mőködtetés, karbantartási feladatok koordinálását az intézmény
igazgatója látja el. A karbantartási munkák, üzemeltetés, fenntartás mőködtetés felmerülı
kiadásairól az intézményvezetı az éves költségvetésben jóváhagyott kiadásai elıirányzatok
összegéig rendelkezhet.
Beruházás, felújítás, vagyon használat, hasznosítás: A beruházások célját a Képviselıtestület határozza meg. A megvalósításhoz szükséges bevételi és kiadási elıirányzat az
önkormányzat éves költségvetési rendeletében szerepel feladatonként.
Az önkormányzat képviselı-testülete határozza meg évente a felújításokat. A költségvetési
rendelet felújítási célonként tartalmazza a költségvetési évben tervezett felújítások
elıirányzatát. A beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos feladatokat a polgármesteri
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hivatal végzi. A vagyon használata során az intézmény igazgatójának biztosítani kell, hogy a
rendelkezésre álló vagyon hatékonyan, célirányosan, a lehetıségekhez képest a legjobb
minıségben szolgálja a közszolgáltatások ellátását. Az önkormányzat a vagyonrendeletében
szabályozza a hasznosítás, értékesítés feltételeit, szabályait. A vagyon használattal,
hasznosítással kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.
Munkaerı-gazdálkodás: Az intézmény éves létszám elıirányzata az önkormányzat
költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. A létszám-elıirányzat magában foglalja a
személyi juttatások elıirányzatából foglalkoztatható és a feladatok ellátásához a felügyeleti
szerv által, illetve jogszabályok alapján a költségvetés tervezésekor meghatározott
létszámkeretet. A munkaerı-gazdálkodással kapcsolatos adminisztratív feladatokat a
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja látja el az igazgató egyetértésével. Az intézmény
dolgozóinak személyi anyagai a polgármesteri hivatalban találhatók, a másolatokat az
intézmény igazgatója ırzi. A munkaügyi iratok elkészítését a polgármesteri hivatal
gazdálkodási csoportja végzi, az intézmény igazgatójával történı elızetes egyeztetés alapján.
Készpénzkezelés: Az intézmény házipénztárának vezetése a polgármesteri hivatalban
történik. A házipénztár kezelését a jegyzı által megbízott köztisztviselı végzi. Az intézmény
készpénz kezelésének szabályzata a polgármesteri hivatal pénzkezelési szabályzatának része.
A készpénzes vásárlásokat az intézmény igazgatója által megbízott közalkalmazottak
végezhetik. Vásárlás céljára elıleg kiadása az igazgató által megbízott közalkalmazottak
részére lehetséges. A vásárlási elılegek elszámolásának rendjét a polgármesteri hivatal
pénzkezelésre vonatkozó szabályzata tartalmazza.
Étkezési térítési díjak beszedésének módjai:
Az étkeztetés bonyolítását, az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetését a polgármesteri
hivatal végzi. Az étkeztetésrıl a számlákat a polgármesteri hivatal készíti el, az intézmény
által szolgáltatott adatok alapján. Az intézmény igazgatója által megbízott dolgozó napi
rendszerességgel szolgáltat adatokat az étkezési nyilvántartások vezetéséhez. A polgármesteri
hivatal az étkeztetésrıl készült számlákat, tárgyhónapot követı 5. napig készíti el. Az étkezési
térítési díjakat a polgármesteri hivatal tárgyhónapot követı 15-ig szedi be az étkezıktıl.
Pénzellátás: Az intézmény finanszírozására külön pénzforgalmi bankszámla szolgál. A
bankszámla felett a polgármester, a jegyzı és a jegyzı által megbízott gazdálkodásért felelıs
köztisztviselı rendelkezhet. A polgármesteri hivatal finanszírozási terv szerint teljesít
átutalást az intézmény pénzforgalmi bankszámlájára. Az intézmény részére érkezı átutalásos
kifizetési számlákat az igazgató vagy az általa megbízott dolgozó átadja a számla
kézhezvételétıl számított 2 munkanapon belül a polgármesteri hivatal gazdálkodásért felelıs
köztisztviselıje részére, aki gondoskodik a számla határidıben való kiegyenlítésérıl.
Kötelezettségvállalás: az intézmény igazgatója jogosult, az éves költségvetésben jóváhagyott
elıirányzatok összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása esetén a polgármester jogosult
kötelezettségvállalásra, az intézményre vonatkozóan.
Utalványozás: az intézmény igazgatója jogosult, a költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok
összegéig. Az intézményvezetı akadályoztatása esetén a polgármester jogosult
utalványozásra, az intézményre vonatkozóan.
Szakmai teljesítésigazolás: az intézmény igazgatója jogosult, akadályoztatása esetén a
polgármester jogosult a szakmai teljesítés igazolására az intézmény tekintetében.
Ellenjegyzés: a jegyzı feladata, akadályoztatása esetén a polgármesteri hivatal Ügyrendben
megbízott köztisztviselıje az ellenjegyzésre jogosult.
Érvényesítés: a polgármesteri hivatal- Ügyrendben megbízott – gazdálkodásért felelıs
köztisztviselıje végzi. Akadályoztatása esetén a polgármesteri hivatal megfelelı képesítéssel
rendelkezı köztisztviselıje végzi.
Könyvvezetés: a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportja végzi. Az intézmény
számviteli rendje, részét képezi a polgármesteri hivatal számviteli rendjének.
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Analitikus nyilvántartás: Az étkeztetéssel kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetését a
polgármesteri hivatal végzi. A közoktatási alap és kiegészítı normatív támogatások igénylését
alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetése az intézményben történik. Az igazgató vagy
az általa megbízott dolgozók szükség szerint és teljes körően nyújtanak információt a
Polgármesteri Hivatal részére az analitikus nyilvántartások adatairól. Az állami támogatások
és normatívák elıirányzat lemondását és pótigénylését alátámasztó analitikus
nyilvántartásokat minden év április 15-ig, július 15-ig és október 5-ig, tárgyévet követı január
31-ig az igazgató egyezteti a polgármesteri hivatal gazdálkodásért felelıs köztisztviselıjével.
Az igazgató a nyilvántartásokat szakmai jellegő ellenırzés és aláírás után adja át a
polgármesteri hivatal részére. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportja az analitikus
nyilvántartásokat az állami támogatások és normatívákat alátámasztó mutató számok
tekintetében ellenırzi, kiszámolja az állami támogatásokat és normatívákat megalapozó
mutatószámokat, ellátotti számokat, majd az igazgatóval egyezteti.
Az intézmény valamennyi készletének nyilvántartását, analitikus könyvelését a polgármesteri
hivatal végzi. A készletgazdálkodással kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal
gazdálkodási csoportja végzi. Az intézményben felhasználásra kerülı készletek megrendelését
és kiadását a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportjával történı elızetes egyeztetés után
az iskolatitkár végzi. A tárgyi eszközök és kis értékő eszközök nyilvántartása a polgármesteri
hivatalban történik. A leltározással kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal
gazdálkodási csoportja látja el, az igazgató és valamennyi dolgozó közremőködésével és
adatszolgáltatásával.
Információáramlás, szolgáltatás: Az igazgató a gazdálkodást és pénzügyeket érintıen, a
polgármesteri hivatal vezetıje által megbízott gazdálkodási ügyekért felelıs köztisztviselıvel
áll napi munka kapcsolatban. Az intézmény dolgozói szükség szerint állnak kapcsolatban a
polgármesteri hivatal gazdálkodási csoportjával. A polgármesteri hivatal az étkezési díj
hátralékosokról havonta tájékoztatja az intézmény igazgatóját. Az intézmény igazgatója
együttmőködik a polgármesteri hivatallal a hátralékok behajtásában. Óvoda- vagy
iskolaváltást megelızıen az intézmény igazgatója tájékoztatja a jegyzıt.
A szakmai együttmőködés a fenntartó által jóváhagyott intézményi szervezeti és mőködési
szabályzatban és a pedagógiai programban kerül részletes szabályozásra.
Beszámolási kötelezettség: Az intézmény beszámolója a részben önálló költségvetési
szervekre vonatkozó szabályozás szerint része a polgármesteri hivatal beszámolójának. A
beszámolás félévente és évente történik. A Képviselı-testület elé kell terjeszteni a féléves
beszámolót és a három negyedéves helyzetrıl szóló tájékoztatót a következı évi
koncepcióhoz kapcsolódva. Az éves zárszámadásról a képviselı-testület zárszámadási
rendelet fogad el.
FEUVE kötelezettség: a FEUVE az intézményen belül az elsı szintő ellenırzést jelenti,
melynek mőködtetése a jegyzı felelısségi körébe tartozik. A jegyzı és az igazgató együttesen
felelıs azért, hogy az intézményen belül olyan szabályozást alakítson ki és olyan
folyamatokat mőködtessen, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos,
hatékony és eredményes felhasználását. Ezek a feladatok magukban foglalják:
pénzügyi döntések dokumentumainak elıkészítését (kötelezettségvállalások,
szerzıdések, kifizetések, szabálytalanul kifizetett összegek visszafizetése)
az elızetes pénzügyi kontrollt (a pénzügyi döntések szabályossági és törvényességi
szempontból történı jóváhagyása)
a gazdasági események könyvelését (megfelelı könyvvezetés, és beszámolás)
Az intézményre a polgármesteri hivatal FEUVE kézikönyvébe foglaltak vonatkoznak.
A Képviselı-testület évente november 15-ig elfogadja a belsı ellenırzési tervet, melyben a
polgármesteri hivatal ellenırzései között szerepel az intézmény ellenırzése. A zárszámadással
együtt a jegyzı évente beszámol a Képviselı-testületnek az intézmény belsı ellenırzésérıl.
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NAPIREND
2. Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
18/2010.(XI.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítására ismét szükség van. A rendelet-tervezetet írásban mindenki megkapta.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
9/2011.(…..) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
18/2010.(XI.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 25. § (3)
bekezdése, 26. §-a, 32. § (3) bekezdése, 37/D. § (3) bekezdése, 38. § (1) bekezdés c) pontja és
(9) bekezdése, 50. § (3) bekezdése, 58/B. § (2) bekezdése, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §
(1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 18/2010. (XI.03.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése
helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg – a szociális törvényben biztosított

jogosultságon túl – annak a kérelmezınek, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élı esetén
200 %-át és havi rendszeres gyógyító ellátásának költségének mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.
2. §
Ez a rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 8/2011.(V.11.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.
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NAPIREND
3. Elıterjesztés a házasságkötés szolgáltatási díjáról szóló önkormányzati rendeletre
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Jegyzı asszony elkészítette az elıterjesztést és a rendeletet házasságkötés szolgáltatási díjáról.
Ilyen még nem volt, térítésessé teszi a nem munkaidıben, nem a házasságkötı teremben
tartandó házasságkötésekre vonatkozó eljárást.
Vincze Jánosné jegyzı
Mi ezért díjat nem szerettünk volna megállapítani, de a törvényességi osztály sajnos nem
fogadja el úgy a rendeletet, hogy díjat nem állapítunk meg. Kénytelenek vagyunk rendeletet
alkotni és díjat megállapítani, amelynek összegét 2000 Ft-ban javasolja megállapítani. Ez az
összeg az általános államigazgatási illetékhez közeli (amely 2200 Ft). Ebben az esetben is
kérelmet kell benyújtani. A kérelem minta a rendelet melléklete.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselı-testületnek a rendelet-tervezetet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
10/2011.(…..) önkormányzati rendelete
a házasságkötés szolgáltatási díjáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az anyakönyvekrıl, a házasságkötési
eljárásról és névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 42/A. § (4) bekezdésében,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL
törvény 34. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. tv. 44/A. § (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés
engedélyezésének szabályai
1. §
(1) Házasságkötésre kijelölt helyiség: Szank, Rákóczi Ferenc utca 22.
(2) Munkaidı: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott munkarend szerint.
(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését e rendelet 1. sz. melléklete
szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történı bejelentkezéskor.
(4) A kérelemrıl a jegyzı az anyakönyvvezetı javaslatának figyelembe vételével dönt.
(5) Az anyakönyvvezetı a helyszínre és hivatali helyiségbe való utazására a 3. § (1)
bekezdésében meghatározott díj nyújt fedezetet.
(6) Az ügyfél az anyakönyvezetı ırizetében lévı anyakönyvnek a házasságkötés
helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos
visszaszállításáról a díj megfizetésével gondoskodik.
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(7) A hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés engedélyezését e rendelet 2. sz.
melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történı
bejelentkezéskor.
2. §
(1) A rendelet 3. §-ában meghatározott díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell
megfizetni az 1. § szerinti kérelem benyújtásáig.
(2) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló
jogerıs döntés kézhezvételét követı naptól kérheti a díj visszafizetését a Polgármesteri
Hivatal házipénztárában.
A hivatali munkaidın és a hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés esetén a
többletszolgáltatás ellentétezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezetı részére fizetendı díj mértéke
3. §
(1)

Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 2.000,- forint mértékő díjat kell fizetni.
(2) Házasság hivatali munkaidın kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 2.000,- forint mértékő díjat kell fizetni.
(3) Házasság hivatali helyiségen és munkaidın kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 4.000,- forint mértékő díjat kell fizetni.
4. §
Az anyakönyvvezetıt választása alapján a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidı egésze vagy helyette 2.000 Ft mértékő díj illeti meg.
Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba.

NAPIREND
4. Elıterjesztés a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás pályázat
benyújtásáról és a beruházás finanszírozásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás már benyújtotta a KEOP-1.3.0
kódszámú pályázatot, azonban hiánypótlásra kötelezett bennünket a közremőködı szervezet.
Egy 4. ponttal kell kiegészíteni a határozatot, amely szerint: Amennyiben a Társulás nem
nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból vagy a forrás nem áll rendelkezésre, akkor ezt az
összeget más módon fogja biztosítani.
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Ezt a biankót nem akartuk, de meghoztunk egy olyan határozatot, hogy a támogatási
szerzıdés aláírása elıtt a képviselı-testületnek azt jóvá kell hagyni, akkor már látni fogjuk,
hogy hány százalékkal támogatja az EU Önerı Alapja ezt a pályázatot, így a határozat
kiegészítésének nem látja akadályát.
A táblázatban Szank 18 millió forintos önerı alapos támogatása szerepel, amely 60 %-os),
abban az esetben, ha a beruházás megvalósításához közmunkás foglalkoztatását vállaljuk,
akkor 75 %-os önerı alapos támogatásban részesülhetünk, tehát 18 millió forintnál magasabb
támogatásra leszünk jogosultak.
A határozatot nem lehet módosítani, ezért a korábbi határozat visszavonását és a 4. ponttal
kiegészített határozat elfogadását javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezeteket.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
64/2011.(V.31.) ÖH.
Önkormányzati határozat visszavonásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete visszavonja a „Tiszta Víz” Ivóvízminıségjavító Önkormányzati Társulás ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat
benyújtásáról és a beruházás finanszírozásáról 31/2011.(III.30.) ÖH. számú önkormányzati
határozatát.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
65/2011.(V.31.) 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

4.

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

Önerı tám.
28 659 653 Ft
18 731 903 Ft
32 640 655 Ft
19 332 592 Ft
36 956 814 Ft
20 072 015 Ft
14 223 836 Ft
12 724 870 Ft
18 170 606 Ft
17 421 892 Ft
12 504 322 Ft
231 439 158Ft

Önrész hitel nélkül (Ft)
Saját forrás

19 106 435Ft
12 487 935 Ft
23 890 467 Ft
13 805 234 Ft
27 153 780 Ft
14 054 309 Ft
9 482 558 Ft
8 483 246 Ft

12 113 738 Ft
11 614 594 Ft
8 336 215 Ft
160 528 511Ft

Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból vagy a forrás
nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani.

Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
5. Elıterjesztés szociális ellátási szerzıdések jóváhagyásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Pénteken délután telefonon értesült arról, hogy a Református Egyház Zsinati Tanácsa
megtárgyalta és támogatja a Kiskunmajsai Kistérségi Szociális Intézmény, valamint a szanki
szociális ellátás átvételét abban az esetben, ha júliusra mőködési engedélyt tudunk szerezni az
egyházi intézménynek.
Felgyorsultak az események. Hétfı reggel beszélt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalának vezetıjével, hogy lehetséges-e jogerıs mőködési engedélyeket
szerezni ilyen rövid idı alatt. Ennek van reális lehetısége. Június 29-én még mi
mőködtetnénk az intézményt, azonban június 30-án már a Református Egyház venné át az
intézmény mőködését. Ma itt volt a Református Szeretetszolgálat vezetıje, aki
munkáltatóként jelen lesz az intézményben. Az átadás-átvételen dolgozunk, ezért szükség van
a korábban elfogadott ellátási szerzıdések vonatkozásában a dátumokat módosítani. Errıl szól
az elıterjesztés.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezeteket.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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66/2011.(V.31.) ÖH.
Önkormányzati határozatok visszavonásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális alapfeladatok fenntartó
változásáról szóló 41/2011.(IV.27.) ÖH. sz. és a Kistérségi Szociális Intézmény által nyújtott
szociális szolgáltatások fenntartó változásáról szóló 55/2011.(V.11.) ÖH. sz. önkormányzati
határozatokat visszavonja.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
67/2011.(V.31.) ÖH.
Szociális alapfeladatok fenntartó változásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 30. 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 29.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné jegyzı

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
68/2011.(V.31.) 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 29.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
6. Elıterjesztés EU Önerı Alap támogatási igény pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az EU Önerı Alapra vonatkozó támogatási igényünket egy pályázat esetében nyújthatjuk be,
a közoktatási intézményben végrehajtott KEOP-os energiaracionalizálási pályázat
vonatkozásában. Sajnálatosan a szociális intézményi feladatellátás és az útépítés nem
támogatott önerı alapos támogatással. Azért van szükség a mielıbbi benyújtásra, mert a
források nagyon hamar ki fognak merülni az ivóvízminıség-javító fejlesztésre lett elkülönítve
jelentıs része.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
69/2011.(V.31.) ÖH.
EU Önerı Alap támogatási igény pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi
Önkormányzat a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához a 15/2011.
(IV.22.) az önkormányzatok és jogi személyiségő társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjérıl szóló BM rendelet
alapján EU Önerı Alap támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be.
2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az EU Önerı
Alap pályázat a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0107 pályázati azonosító jelő „Szank Községi
Önkormányzat; Általános Mővelıdési Központ Napközi Otthonos Óvoda energetikai
korszerősítése” címő fejlesztés 6.023.877 Ft önkormányzati saját erı összegének 50%-ára,
3.011.938 Ft összeg elnyerésére kerüljön benyújtásra.
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a KEOP5.3.0/A/09-2009-0107 pályázati azonosító jelő „Szank Községi Önkormányzat; Általános
Mővelıdési Központ Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerősítése” címő fejlesztés
6.023.877 Ft önkormányzati saját erı összegének 50%-a, 3.011.938 Ft EU Önerı Alap
pályázaton elnyert támogatásból kerüljön biztosításra.
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete biztosítja az önkormányzat 2011.évi
költségvetésében a felhalmozási kiadások elıirányzatai között, a KEOP-5.3.0/A/09-20090107 pályázati azonosító jelő „Szank Községi Önkormányzat; Általános Mővelıdési
Központ Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerősítése” címő fejlesztés 6.023.877
Ft önkormányzati saját erı összegének 50%-át, 3.011.938 Ft-ot a sajátos mőködési
bevételek elıirányzat terhére.
5.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a tervezett fejlesztés pontos
megnevezését, összköltségét, pénzügyi ütemezését, pénzügyi forrásainak összetételét és
azok éves ütemezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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Tervezett fejlesztés pontos megnevezése:

1. számú melléklet

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ENERGETIKAI
KORSZERŐSÍTÉSE

Pályázati azonosító
Pályázó neve
Projekt össz költésge
Projekt támogatás tartalma
Támogatási intenzitás

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0107
SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

18 092 078
12 068 201
66,70%

forintban

Összköltségek és pénzügyi ütemezésük

Év

Hónap

2010.
II. Félév
Összesen:

Nyílászáró
korszerősítése

4 783 050
4 783 050

Külsı hıszigetelés
korszerősítése

Főtéskorszerősítés
primer oldal

6 637 930
6 637 930

3 368 808
3 368 808

Főtéskorszerősítés
szekunder oldal

768 290
768 290

Projektfejlesztés

Elszámolható
költségek
összesen

2 534 000
2 534 000

18 092 078
18 092 078

Pénzügyi források összetétele és azok éves ütemezése
forintban

KEOP pályázaton nyert támogatás

Év
2010.
Összesen:

Hónap
II. félév

Elszámolható
költségek
összesen

%

18 092 078
18 092 078

Forint
66,70
66,70

2010.
Összesen:

Hónap
II. félév

Pályázó saját
összes forrása
6 023 877
6 023 877

%

12 068 201
12 068 201

EU alapokból igényelt forrás összege
Év

Önkormányzati saját forrás DAOP pályázatban
vállalt

%

Forint
50
50

3 011 938
3 011 938

Forint
33,30
33,30

6 023 877
6 023 877

Pályázó által költségvetés terhére vállalt saját
forrás
%

Forint
50
50

3 011 939
3 011 939

22

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Csertı István
jkv. hitelesítı

Nyerges Zoltán
jkv. hitelesítı

