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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2011. június 22-én 15 00 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Csertı István
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
G. Kovács Gábor ırsparancsok helyettes
Turán György körzeti megbízott
Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó
Karó Zoltánné gyámügyi ügyintézı
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7
képviselıbıl 6 fı jelen van, Tóth Mátyás elızetesen bejelentette távolmaradását.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Rácz Izabella és Varga Ferencné képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy 9. napirendi pontban kérte a Magyarországi Református
Egyháznak támogatásáról szóló napirendi pont megtárgyalását, így az egyéb kérdések a 10.
napirendi pont lenne. A képviselı-testület az ellátási szerzıdés jóváhagyásakor errıl nem
hozott külön határozatot, ezt kellene most pótolni. A képviselık egyetértettek az új napirendi
pont felvételével, más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 6 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. Beszámoló Szank község közbiztonságának helyzetérıl
Elıadó: G. Kovács Gábor ırsparancsnok-helyettes
3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó
4. Elıterjesztés Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
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5. Elıterjesztés Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
6. Elıterjesztés a Szanki Kisbíró idıszaki lap hirdetési díj önköltség számítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés a konyha bérleti szerzıdés megszüntetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Elıterjesztés konyha bérbeadásáról (letett anyag)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Elıterjesztés a Magyarországi Református Egyház támogatásáról
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 MAZDA gépkocsi lízing szerzıdés megszüntetésérıl szól a lejárt határidejő határozat
végrehajtásáról szóló beszámoló, a szerzıdést megszüntettük, június 30. napjával a
Református Egyháznak a gépkocsit tulajdonba adjuk.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
72/2011.(VI.22.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 56/2011.(V.11.) ÖH. számú lejárt
határidejő határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Patkós Zsolt polgármester
- Május 19-én Besesek Béla alpolgármester úr a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
megbeszélésen vett részt Kiskunhalason a Polgármesteri Hivatalban. Szintén e témakörben
május 23-án a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Zrt. és Konzorcium taggyőlésén vett
részt. Felkérte alpolgármester urat, hogy röviden tájékoztassa a képviselı-testületet.
Besesek Béla alpolgármester
A kiskunhalasi megbeszélésen a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltató
körében érintettek közül kevesen voltak jelen, semmi lényeges dolgot nem eredményezett.
Felvetıdött ismét az a téma, hogy a Kft-ben hogyan tudnának az önkormányzatok tulajdont
szerezni. Az ország nagy részén az ilyen kft-k nagyrészt önkormányzati tulajdonban vannak,
és így az önkormányzatok belelátnak a kft. mőködésébe, nálunk ez nem így van. Vannak ilyen
vélemények, hogy a jövıben ezen változtatni kellene. Semmilyen döntés nem született.
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Patkós Zsolt polgármester
A Homokhátsági Konzorcium 82 települést fed le, amelynek több szolgáltatója van. A
csongrádi többségi önkormányzati tulajdonban van, Vaskúton is, Kiskunhalason van a kft.
gazdasági társaság, magánszemélyek, vállalkozások tulajdonában, az önkormányzatok még
csak kisebbségben sem tulajdonosai a kft-nek. Önkormányzati résztulajdon esetén talán
nagyobb ráhatásunk lenne az üzemeltetésre.
- Május 27-én az ÁMK-ban alkalmazotti értekezlet volt az intézmény átszervezésérıl,
tájékoztatás a közoktatás, közgyőjtemény, közmővelıdés átalakításáról. Ebben a témában a
képviselı-testület a döntést május 31-én rendkívüli ülésen meghozta. Döntés született az
ÁMK megszüntetésérıl, új intézmény alapításáról Gy. Szabó Általános Iskola és Óvoda
néven. A képviselı-testület június 9-én megbízta az új intézmény igazgatójának Dobos László
jászszentlászlói lakost. Jászszentlászló és Móricgát Képviselı-testülete hozzájárultak igazgató
úr áthelyezéséhez.
- Május 29-én a református templomban ünnepi istentisztelet volt a temetıben adakozásból
megépült urnafal átadása kapcsán.
- Június 1-jén a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorciumnak volt ülése Szentesen, amely
több mint 200 települést foglal magában. Tájékoztatás hangzott el arról, hogy a több mint 10
társulásból, amely a konzorciumból létrejött, határidıben, április végéig 3 adta be pályázatát.
Ebben benne volt a Tiszta Víz Ivóvízminıség-javító Társulás is, amelynek Szank is részese.
Megkaptuk a hiánypótlást, amelyre válaszoltunk. Június 30-ig mindegyik társulásnak be kell
nyújtania pályázatát. A tervezet alapján döntöttünk arról, hogy 60 %-os EU Önerı Alap
támogatással és 40 %-os önrésszel számolva benyújtjuk a pályázatot. Utána megjelent a
rendelet, és 70-75 %-os Önerı Alap támogatással számolhatunk. Folyamatosan folynak a
tárgyalások a közremőködı hatósággal. A pénzügyi konstrukciókat látva a támogatási
szerzıdés megkötése elıtt a képviselı-testület újból tárgyalni fogja, hogy benne kívánunk-e
maradni és milyen feltételek mellett.
- Június 3-án 17 órától Pintér István történész elıadását hallgathattuk meg a díszteremben. Ezt
követıen 18 óra 30 perctıl trianoni megemlékezés volt a Szent István téren, ahol Besesek
Béla alpolgármester úr emlékezı gondolatokat fogalmazott meg.
- Június 4-én állampolgársági esküt tett Szabó Attila, a védını édesapja, aki Szabadkán
fotóriporter.
- Június 7-én összevont szülıi értekezlet volt a tornacsarnokban. Június eleje a közoktatásról
szólt. Május 27-én megtudtuk, hogy a Katolikus Egyház nem kívánja átvenni ebben az évben
a közoktatási intézményünket. Errıl tájékoztattuk a képviselı-testületet, nevelıtestületet és a
szülıket is. Szó volt ennek a következményeirıl is, mert nagyon nehéz helyzetbe kerül az
önkormányzat, mert nem erre a helyzetre készültünk. Ennek súlyos következményei vannak
mind a létszámot, mind a költségvetést tekintve. Az önkormányzat továbbra is érdekelt abban,
hogy hosszú távon biztonságban tudja a közoktatást, és ez az egyház keretei között történhet
biztonsággal a jövıben. Ezt a helyzetet a szülık számára egyértelmővé tettük. Azon kell
dolgozni, hogy ez létrejöjjön.
- Június 8-án megbeszélésre került sor Cibere Károly úrral, a Magyarországi Református
Egyház Szeretetszolgálat vezetıjével. Korábban szó volt arról, hogy a Magyarországi
Református Egyháznak átadjuk a kistérségi és a Szankon mőködı szociális feladatellátást
(házi segítségnyújtás, étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás). Cibere Károly úr tájékoztatta a
dolgozókat arról, hogy milyen következményei vannak az átvételnek, a jogutódlással történı
megszőnés mit jelent, a szerzett jogok tovább élnek a jogutód intézményben. Fejlesztést,
férıhelybıvítést terveznek a nappali ellátásban és a bentlakásos otthonban. A mai nap
született meg egy ellátási szerzıdés-tervezet arról, hogy a SULI-HOST KFT. által
üzemeltetett konyhát átvegyék a konyhai dolgozókkal együtt. A szerzıdés-tervezetet
megküldtük az egyháznak.
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- Június 9-én a Magyar Közút Nonprofit Kft. Bács-Kiskun megyei igazgatójával Abrankó
Sándorral történt egy megbeszélés, amelyen a kistérségre vonatkozó fejlesztési
elképzelésekrıl is szó volt. Júniusban vagy júliusban kiírásra kerül egy uniós közbeszerzés.
Ez a beruházás Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa között, Kiskunmajsa belterületén és
Kiskunmajsa határától a MOL kút után kb. 2 km hosszan érintené a kistérség úthálózatát.
Közel 6 cm-es aszfaltozást, padkarendezést, buszöböl felújítást jelent. Ebben az évben a
beruházás nem tud megvalósulni.
Elkezdték a Szank-Bócsa út javítását, a keskeny felsı-szanki kövesút helyenkénti
kiszélesítését, padkarendezést, kátyúk betömését. Elindult Szank belterületétıl Kiskunmajsa
irányába a kövesút felületi javítása, repedések, kátyúk betömése. A munkálatokat nyárra
ígérték. Megköszöntük, hogy a munkálatokat elvégzik, látjuk a partneri viszonyt, amit eddig
nem nagyon tapasztaltunk. Említésre került a kiskunmajsai út padka gyalulása, a vízelvezetés
megoldása is, erre ígéretet tettek. Tájékoztatást nyújtottak arról, hogy 100 fıvel növelték a
létszámukat, közmunka programban vesznek részt, a halasi üzemegységhez 7 fı 8 órás
közmunkás tartozik.
- Június 11-én volt az általános iskolában a ballagás, amely fontos esemény a település
életében.
- Június 15-én a VAKÁCIÓ KFT. tartotta taggyőlését Kiskunhalason. Elfogadásra került a
Kft. múlt évi beszámolója. Makai Tamara a Kft. ügyvezetıje tájékoztatást tartott arról, ami az
elmúlt idıszakban történt. Az állagmegırzı intézkedéseket, az üzemszerő mőködéshez
szükséges felújításokat, karbantartásokat határidıben elvégezték. Az MNV Zrt-hez beérkezett
minden települési önkormányzat határozata, elıkészítheti, kormány elé viheti a táborok sorsát.
Kértük a térségi országgyőlési képviselı és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnökének
segítségét is.
- Június 16-án Kisteleken a Tiszta Víz Ivóvízminıség-javító Társulásnak volt megbeszélése.
A Magyar Államkincstár jelezte, hogy az elnöknek és elnökhelyettesnek a mandátuma
októberben lejárt, önkormányzati ciklushoz igazodott. A továbbiakban az elnök változatlanul
Patkós Zsolt, elnökhelyettes Szatymaz Község Polgármestere.
- Június 18-án kezdıdött a „Szanki Ötkarikás Játékok” sportrendezvény, amely gyaloglás volt,
méltatlanul kevés résztvevıvel. Július 9-én futás lesz korosztályok szerinti bontásban,
amelyre szeretettel hív és vár mindenkit.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásulvette a tájékoztatót.

NAPIREND
2. Beszámoló Szank község közbiztonságának helyzetérıl
Elıadó: G. Kovács Gábor ırsparancsnok-helyettes
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Tisztelettel köszöntötte G. Kovács Gábor ırsparancsnok helyettes, alezredes urat és Turán
György körzeti megbízottat. Valkai Ottó táppénzen van, helyette a feladatellátást G. Kovács
Gábor úr végzi, ı készítette el a beszámolót is, amelyet írásban mindenki megkapott. Felkérte,
hogy egészítse ki a beszámolót.
G. Kovács Gábor ırsparancsnok helyettes
Szeretettel köszöntött mindenkit. 1994 óta dolgozik a Kiskunmajsai Rendırırsön. Valkai úr
január 1-je óta táppénzen van, ezért a beszámoló elkészítésének feladata rá hárult.
Megköszönte a támogatást, amelyet a község a rendırségnek biztosított. Az önkormányzatok
pénzügyi támogatása nélkül a Kiskunmajsai Rendırırs nem tudott volna létezni. Hosszú évek
óta a havi benzinköltség 200 e Ft az 500 km2-re, ez annyit jelent, hogy egy nap 20-30 km-t
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lehetne menni és ebben nincs benne, hogy rendszeresen el kell menni Kecskemétre vagy
messzebb is.
Szank nyugodt kis község volt, fıleg falopások voltak jellemzıek, most országosan és
Szankon is nagyon jellemzı a színesfém lopás. Ennek következtében a lopások száma a 2009.
évihez képest drasztikusan megemelkedett. Az elkövetıket nagy részben sikerült kézre
keríteni, jelen pillanatban több szanki személy is börtönbüntetését tölti, talán ennek
köszönhetı, hogy a 2011. évben a bőncselekmények száma csökkent. Reméljük, hogy az így
is fog maradni.
2009-ben 30 bőncselekmény került regisztrálásra, 2010-ben 90 bőncselekmény. Megemelte a
bőncselekmények számát, hogy a diszkóban olyan zenei anyagot használtak, amely
megsértette a szerzıi jogokat, ez a közbiztonságot nem befolyásolta. Nyolc rendbeli csalás
volt a községben, ebbıl 6 rendbelit helyi lakos követett el, ez sem az a kategória volt,
amelyben a helyi lakosok lettek volna érintettek.
A helyi lakosságot jogosan irritálja, amikor a saját vagyonát viszik el úgy, hogy a lakos
mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt megakadályozza. Fı feladat a betörések
megelızése. Nagyon jó anyag lett a tavasszal a lakosságnak kijuttatva, amely a
bőnmegelızést szolgálja. Trükkös lopás már csak egy volt, nagyon nehéz bizonyítani ezt a
bőncselekményfajtát, ezért nagyon fontos a megelızés. Cél a közterületi bőncselekmények
megelızése, ilyen a garázdaság. Ha valaki éjszaka nem mer kimenni az utcára, mert fél, hogy
bánthatják, akkor ott közbiztonságról nem beszélhetünk. Szankra ez nem jellemzı.
Arra törekszenek, hogy minél többször legyen kint rendır a községben. A körzeti megbízott
elvonása akkor történik meg, ha a majsai járırállományból valaki szabadságon van, beteg,
helyettesíteni kell, külsı körzeti megbízottakkal tudják a helyettesítést megoldani. Egyszerre
mindig két rendırnek kell szolgálatban lennie.
A közlekedési helyzetet tekintve sajnos tavaly volt egy halálos baleset. A közlekedési
balesetek száma stagnál, Szankot kivéve a minısége átalakul. Szankon 4 balesetben 3 könnyő
sérüléssel végzıdött, ezzel szemben Kiskunmajsán 4 halálos baleset történt, amely az elmúlt
évekhez képest óriási emelkedés.
A jövı heti fesztiválra komolyabb rendıri erıt igényeltek. Mindenféleképpen fent akarják
tartani a közrendet, közbiztonságot. Lesznek nagyon neves fellépık, a cél az, hogy rend
legyen a községben, ne legyen atrocitás.
A statisztikai számokat nem ismerteti, mert a község közbiztonságát mindig az emberek
hangulata határozza meg. A jó felderítés azt az embert nem vigasztalja, akinek ellopták a
kerékpárját. Az lenne a legjobb, ha nem lopnák el a kerékpárt, ez lenne a cél.
A körözött személyeket eltávolítják a községbıl, ne legyen bőnismétlı, továbbra is az a cél,
hogy akit lehet, el kell távolítani, el kell zárni.
Patkós Zsolt polgármester
Másik körzeti megbízottunk gyakorlatilag mikor lesz?
G. Kovács Gábor ırsparancsnok helyettes
A rendıriskolások folyamatosan végeznek, látjuk a nyugdíjazás körüli zőrzavart. Augusztus
1-jétıl lesz egy próbarendır. Ha 2 fıvel fel lehetne tölteni Kiskunmajsán az állományt, akkor
ki lehetne küldeni a körzeti megbízottakat.
Varga Ferencné alpolgármester
Megköszönte a lehetıséget Turán Györgynek, hogy az óvodások megnézhettek egy
rendırautót. Vannak olyan lakások, amelyekben sokan (10 fı körül) élnek. Elıfordul ilyen
helyeken éjszakai rendbontás, hangoskodás. Sőrőbb járırözés megoldás lehetne a problémára.
Szankon nagyon sok ember él a gazdálkodásból, traktorokkal, mezıgazdasági
gépjármővekkel közlekednek, amelyek nem felelnek meg minden követelménynek, ezért
elıfordul, hogy büntetést kell fizetni. Azt pedig nem biztos, hogy megfogják, aki ténylegesen
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veszélyezteti a biztonságot, ittasan, jogosítvány nélkül száguldozik. Szeretnénk, ha a helyi
rendır itt lehetne Szankon.
G. Kovács Gábor ırsparancsnok helyettes
Közös a cél, 9 fı emberhiány van, csak azt tudja megígérni, törekedni fog arra, hogy minél
többet legyen kint.
Gyakran elıfordul (egy hónapban 20 alkalommal), hogy a majsai járır polgárırökkel éjszaka
végigjárja a településeket.
A mezıgazdasági gépjármőveknek is megfelelınek kell lenniük, a rendır nem teheti meg azt,
hogy szabálytalanság esetén különbséget tesz.
Elég nagy probléma, hogy Szankon fogták meg a legtöbb ittas vezetıt. Tudomásul kell venni,
hogyha valaki iszik, akkor ne vezessen. Vissza kell szorítani az ittas vezetést.
Patkós Zsolt polgármester
Adott helyzetben figyelmeztetéssel is lehet élni, nem rögtön a bírság a célravezetı.
G. Kovács Gábor ırsparancsnok helyettes
Sajnos a pénz nem a Kiskunmajsai Rendırırsre megy.
Mucsi László képviselı
Az ifjúság elleni bőncselekményt tartja a legaljasabbnak. Ne bújhassanak meg a bőnözık
településünkön itteni rokonoknál, barátoknál. A pedagógusok is jelzik, ha ilyet hallanak.
Nagyon fontos lenne, hogy ne érezzék magukat itt biztonságban. A gyerekek hozzászoknak a
bőnözéshez, mesélnek a szabaduló buliról, példaként ott van elıttük a bőnözıi élet és ez
nagyon nagy baj.
Most van itt a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, amelyben az áll, hogy nem jól mőködik
a kommunikáció a rendırséggel. A Családsegítı Szolgálatnak és a Gyermekjóléti
Szolgálatnak nagyon fontos, hogy legyen információjuk. Javasolta a jó munkakapcsolat
kiépítését, ha az nincs meg, ha megvan, akkor azon javítani kell.
Besesek Béla alpolgármester
Ugyanezt észrevette a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójában. Van-e annak törvényi
akadálya, hogy a Gyermekjóléti Szolgálattal kialakuljon napi kapcsolat, mert nagyon jó lenne,
ha ez meglenne?
G. Kovács Gábor ırsparancsnok helyettes
Nincs akadálya. Telefonon soha senkinek nem fognak felvilágosítást adni. Személyes
megkeresésre adnak felvilágosítást. Az elmúlt években nem volt olyan eset, hogy szanki
fiatalkorú bőncselekményt követett volna el. Szankon nem jellemzı, hogy bejelentik a családi
veszekedést, ahol kiskorú érintett is lehet.
Kiskunmajsán jól mőködik a kapcsolat, nagyobb településen jóval több a probléma is.
Patkós Zsolt polgármester
Változni fog a helyzet július 1-jétıl, mert kistérségi fenntartásba kerül a gyermekjóléti és
családsegítı feladat. A társulás fogja fenntartani az intézményt. Az intézmény vezetıjét
megkérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a rendırséggel.
Abban az esetben, ha családon belüli erıszakról a rendırségre fut be elıször a jelzés, akkor
kell, hogy információhoz jusson a Családsegítı Szolgálat és adott esetben a Gyermekjóléti
Szolgálat.
Besesek Béla alpolgármester
Kérte, hogy nagy figyelmet fordítson a rendırség a súlykorlátozás betartására a felújított
jászszentlászlói úton, a MOL-os úton Bodoglár felé és tovább Kiskunhalas felé is, ami miatt
majdnem kizártak bennünket a közlekedésbıl a MOL-osok, hogy így hívják fel a problémára
a figyelmet.
Turán György körzeti megbízott
A jegyzı behajtási engedélyeket ad ki a felújított jászszentlászlói útra, akinek nincs, azt
bírságolják, azonban az engedélyen nincs rajta a határidı, hogy meddig él.
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Patkós Zsolt polgármester
Jó lenne határidıhöz kötni egy vagy két évre.
Vincze Jánosné jegyzı
Csak Szank közigazgatási területére szól, mindenkinek elmondjuk, hogy Jászszentlászlótól is
meg kell kérni az engedélyt. Átmenı forgalomra nem ad ki engedélyt, csak célforgalom
esetén, ha ide szállít valakihez árut, takarmányt.
Turán György körzeti megbízott
Ha a menetlevélben benne van, hogy hová szállít, akkor nem is kell neki engedély. A
célforgalom azt jelenti, hogy behajthat.
Patkós Zsolt polgármester
Megköszönte a rendırség munkáját. Folyamatosan azt kérjük, hogy a körzeti megbízott minél
többet legyen Szankon. Azt kívánta, hogy a közbiztonság érzet fenntartása biztosított legyen
az elkövetkezı idıben is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
73/2010.(VI.22.) ÖH.
Szank község közbiztonságának
helyzetérıl szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8. § (4) bekezdése alapján Szank község közbiztonságának helyzetérıl szóló
beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
G. Kovács Gábor és Turán György távoztak az ülésrıl.

NAPIREND
3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A beszámolót írásban mindenki megkapta, az ügyintézık itt vannak, a kérdésekre
válaszolnak.
Patkós Zsolt polgármester
Megkérdezte Hunyadiné Kis Szilvia családgondozót, hogy szóban kívánja-e részletesebben
tájékoztatni a képviselı-testületet.
Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó
A rendırségi beszámoló kapcsán elmondta, hogy törvény írja elı, hogy minden családi
erıszakról adatlapot kellene kapnia és ez eddig még egy esetben sem történt meg. Volt ilyen
eset, ebben az évben négyszer, utólag szerzett róla tudomást hallomásból. A bőnmegelızéssel
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kapcsolatosan minden évben el kell küldenie egy kérdıívet, amely említést tesz a rendırségtıl
kapott adatlapról, még soha nem kapott ilyen adatlapot.
Patkós Zsolt polgármester
Hogyan történt a probléma kezelése, hogyan vették fel a kapcsolatot a rendırséggel?
Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó
A közelmúltban volt egy ilyen eset, telefonon nem adtak felvilágosítást, írásban kérte meg,
amelyre 30 nap múlva válaszoltak. A szakmai vezetıhöz is fordult ezzel a problémával,
segítséget nem kapott.
Patkós Zsolt polgármester
Most szembesült ezzel a problémával. Az új intézmény létrejötte után fel fogja hívni igazgató
úr figyelmét az együttmőködés intézményes kereteiben kössön megállapodást a rendırséggel,
hogy az információk idıben áramoljanak.
Varga Ferencné alpolgármester
A pedagógusnak kötelessége jelezni a családgondozó felé, ha valamilyen jelzést kap a
gyerektıl. Ezeknek a kivizsgálása mindig fontos, mert nem tudjuk, hogy valós-e a probléma.
Napi kapcsolat van az óvoda, a gyámügyi ügyintézı és a családgondozó között. Rendkívül
megnıtt azoknak a gyerekeknek a száma az óvodában, akiknek a szülei kisebbségiek,
halmozottan hátrányos helyzetőek, rengeteg probléma adódott az elmúlt idıszak alatt. Amíg
Kolompár Ibolya volt a Kisebbségi Önkormányzat elnöke addig elérhetı volt és próbált
segíteni. Most már a szülık elérése miatt is a családgondozót riasztják. Napi problémák
vannak az óvodában, a szülık nagyon nehezen elérhetık, gyakran szándékosan kerülik az
óvónıkkel a kapcsolatot. Ez a probléma fel fog győrőzni az iskolába is, és ez még csak a
kezdet, a problémák csak ezután fognak jönni.
Patkós Zsolt polgármester
Hasonló nagyságrendő településsel összehasonlítva az esetszám nálunk mennyire kirívó, az a
problémaszám, amit kezelni kell?
Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó
Tegnap volt módszertani tájékoztatón. Ugrásszerően nı a probléma azzal, hogy 2012/2013-as
tanévtıl már 3 éves kortól 16 éves korig lesz tankötelezettség. Hasonló település esetszámáról
nem tud, Kiskunmajsán jóval kevesebb esetszám van, feleannyi intézkedés, mint Szankon.
Kiskunhalason annyira megnıtt a kisebbséggel a probléma, hogy 1120 gyermeket gondoz két
családgondozó. A törvény alapján a megengedett szám 41 gyermek lehet, nálunk 76
gyermeknél tartunk.
Patkós Zsolt polgármester
Hány családot érint ez?
Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó
40 családot. Az iskolai hiányzások miatt egyre több lesz a védelembevétel és a családi pótlék
megvonása. Nagyon sok a papírmunka, nagyobb településeken alig jut ki a családgondozó a
helyszínre.
Varga Ferencné alpolgármester
Nagyon rossz a helyzet, valamit tenni kellene.
Patkós Zsolt polgármester
A legnagyobb problémát a tankötelezettség teljesítése jelenti?
Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó
Szankon még nem. Olyan problémák vannak, hogy olyan anyának van 5 gyereke és már a 6.
is megszületik, aki mentálisan saját önálló életvitelre sem képes, nem hogy gyereket nevelni.
Létrejött az általános iskolában egy bőnözıi réteg, akik nem csak kisebbségiek, további
probléma még, hogy 12-13 éves gyerekek ott vannak a szülıkkel a kocsmában és isznak a
szüleikkel együtt.
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Patkós Zsolt polgármester
Kérte jegyzı asszonyt, hogy írjon levelet a vendéglátó egységekbe, hogy fokozottan
figyeljenek oda, kiskorút ne szolgáljanak ki.
A tankötelezettség problémája szerinte meg fog szőnni, ha egyes családoknál a megélhetést
veszélyezteti, ha a családi pótlék elvonásra kerül.
Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó
Nem vonjuk el, hanem levásároljuk, természetben kapják meg, büntetni kellene.
Patkós Zsolt polgármester
Ezeket a családokat csak papíron lehet büntetni, csak az önkormányzat kintlévıségeit növeli,
mert a kiszabott bírságot nem fizetik be, nem lehet behajtani sem.
A gyerekekért azon túl, hogy megszületnek, sokkal nagyobb felelısséget kell vállalniuk a
szülıknek.
Besesek Béla alpolgármester
A jegyzıi hatáskörben nyújtott gyámhatósági intézkedéseknél van arról szó, hogy két
alkalommal indult eljárás fiatalkorú által elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt. Minkét
esetben az eljárás megszüntetésre került. Mit tud tenni a családgondozó ilyen esetben?
Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó
Amikor a szabálysértés megtörtént, mindkét személy 18 éven aluli volt, közben nagykorúvá
vált, 18 éven felülit már nem lehet védelembe venni, ezért nem történt jegyzıi intézkedés. Ha
újabb bőncselekményt követ el, akkor ahhoz hozzáadják ezt is és bevonul a börtönbe.
Varga Ferencné alpolgármester
El kellene érnünk azt, hogy egy rendır csak Szankon teljesítsen szolgálatot és késı este
végigjárná a vendéglátó egységeket és az olyan utcákat, ahol a problémás dolgok történnek és
leállítaná azokat a gépjármőveket, amelyeket ittasan vezetnek vagy jogosítvány nélkül.
Gyerekeink ide vissza nem jönnek, az idısek és a középkorúak biztonságát meg kellene
kezdeni szervezni.
Besesek Béla alpolgármester
A beszámolóban azt olvasta, hogy az egyik család elköltözött, ezért a védelembevétel
megszüntetésre került. Ilyenkor nem jelzik annak a településnek a problémát, ahová költözött
a család?
Karó Zoltánnné gyámügyi ügyintézı
Minden ellátásnál úgy van, a védelembevételnél is, ha a család elkötözik, akkor ahová
költözött, az illetékes jegyzı a családdal kapcsolatosan keletkezett valamennyi iratot
megkapja és a továbbiakban az illetékes jegyzı jogosult a felülvizsgálatra. Ha ideköltözik
valaki, akkor mi kapjuk meg az anyagát.
Besesek Béla alpolgármester
Így rendben van. A beszámolóban az is szerepel, hogy a kistérségi Kábítószer Egyeztetı
Fórum mőködésérıl nincs információnk.
Patkós Zsolt polgármester
A KEF elnöke és koordinátora lemondott, gyakorlatilag az önkormányzati választások után
már nem mőködött szervezet, ezért megszőnt. A kistérségben elindult az újjászervezés,
hamarosan meglesz, és a KEF partnerei között lesz a Családsegítı és a Gyermekjóléti
Szolgálat is.
Kérte, hogy az elkövetkezendı idıben is legyen meg a családgondozók, védınık, gyámügyi
ügyintézık közötti együttmőködés. Megköszönte munkáját.
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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74/2011.(VI.22.) ÖH.
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján a 2010. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.

Hunyadiné Kis Szilvia és Karó Zoltánné távoztak az ülésrıl.
Mucsi László képviselı távozott az ülésterembıl, a jelenlévı képviselık száma 5 fı.

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 képviselı-testület legutóbb azért módosította, mert
a szociális alapfeladatok ellátása más formában történik, akkori dátum szerint július 1-jétıl,
majd június 30-ra módosult ez a dátum. Ezért módosítani kell az alapító okiratban a
feladatellátás megváltozásának napját, a dolgozók átvételnek napját.
Másik módosítás, hogy az ÁMK megszőnésével a közmővelıdési, közgyőjteményi és
könyvtári feladatellátással ki kell egészíteni a Polgármesteri Hivatal feladatait és
szakfeladatait.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
75/2011.(VI.22.) ÖH.
Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról
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
(75/2011.(VI.22.) 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.
Közmővelıdési, közgyőjteményi és könyvtári feladatellátás címe:
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. 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
- közmővelıdési, közgyőjteményi és könyvtári feladatellátás
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
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841226
841402
841403
841901
843044
851011
852011
852021
855911
882111
882112
882113
882114
882115
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
890121
890441
890442
890443
910123
910502
931102
682002
682001
562917
581400
910121
910203
910204

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

5. Szociális alapfeladatok ellátása:
A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
feladatait 2011. június 30. napjától – a településen történı biztosítással - ellátási szerzıdés
alapján a Magyarországi Református Egyház látja el.
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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.
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 29.
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

Mucsi László visszajött az ülésterembe, a jelenlévı képviselık száma 6 fı.
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NAPIREND
5. Elıterjesztés Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Az alapító okirat módosításához szorosan kapcsolódik az SZMSZ módosítása, amelyet a
szociális, közmővelıdési feladatellátás változása indokolt.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
76/2011.(VI.22.) ÖH.
Szank Községi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
egységes szerkezetben
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, valamint közmővelıdési,
közgyőjteményi és könyvtári 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,a mezei ırszolgálattal a közmővelıdési, közgyőjteményi és
könyvtári feladatokat Szank Községi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) látja
el.
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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
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
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882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
890121
890441
890442
890443
910123
910502
931102
682002
682001
562917
581400
910121
910123
910502
910203
910204

Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Könyvtári szolgáltatások
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Munkahelyi étkeztetés
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
(A nyilvános könyvtár iskolai könyvtári feladatokat is ellát.)
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység

6. Szociális alapfeladatok ellátása:
A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
feladatait 2011. június 30. 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): 19 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
közmővelıdés
2,5 fı
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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
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
8.7. Közmővelıdési dolgozó ellátja a könyvtár, képtár és mővelıdési ház feladatait.
Munkarendje:
Hétfı
szünnap
Kedd
8-1715 óráig
Szerda
8-1715 óráig
Csütörtök 8-1715 óráig
Péntek
8-1715 óráig
Szombat 8-12 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.
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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 elıirányzatmódosítással, 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. A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda költségvetési kiadási keretének,
létszámkeretének és egyes bevételeinek tervezését a Polgármesteri Hivatal látja el.
14. 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 a Szanki Kisbíró idıszaki lap hirdetési díj önköltség számítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte Nagy Klárát, hogy terjessze elı az önköltségszámítást.
Nagy Klára fıtanácsos
A hirdetési díjak megállapításához a vonatkozó számviteli szabályok szerint
önköltségszámítást kell végezni. Hirdetési díjként az önkormányzat csak az önköltség
összegét szedheti be. Az elıterjesztés részletesen tartalmazza a Kisbíró lapkiadás
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szerkesztésével, nyomdaköltségével, terjesztésével kapcsolatos költségeket pontokba szedve.
A 3. pontban az elsı sorban összeadási hiba van, de ezen kívül az összes számítás megfelelı.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
77/2011.(VI.22.) ÖH.
Szanki Kisbíró idıszaki lap
hirdetési díj önköltség számításáról
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy az üzleti partnerek által
történı, a Szanki Kisbíró idıszaki lapban megjelenı hirdetések díja az önköltség szintjén
kerüljön megállapításra.
2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szanki Kisbíró elıállításának és
terjesztésének önköltségét 16.000 Ft/A3-as oldal összegben határozza meg.
Az üzleti partnerek részére történı 1/8-ad lapterjedelmő hirdetés díját 2.000 Ft + 25 %
ÁFA, a 2/8-ad lapterjedelmő hirdetés díját 4.000 Ft + 25 % ÁFA, az 1/16-od
lapterjedelmő hirdetés árát 1.000 Ft + 25 % ÁFA összegben állapítja meg.
3.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete a magánszemélyek részére a Szanki
Kisbíró idıszaki lapban történı hirdetést térítésmentesen biztosítja.
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
határozat végrehajtásának érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
7. Elıterjesztés a konyha bérleti szerzıdés megszüntetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A SULI-HOST KFT-vel szerzıdést kötöttünk 2008-ban a konyha üzemeltetésére. A
vállalkozási szerzıdést közös megegyezéssel 2011. június 29. napjával megszüntetnénk annak
érdekében, hogy a következı napirendi pontban szereplı szolgáltatási szerzıdést meg tudjuk
kötni az Orgona Református Egyesített Szociális Intézménnyel. Az intézmény átveszi a
feladatellátást, a konyhán dolgozókat, biztosítják a közoktatáshoz az étkezést és a szociális
étkezést.
Mucsi László képviselı
Mekkora a költségvonzata a szerzıdés megszüntetésének?
Patkós Zsolt polgármester
1 millió forint, amelyet az önkormányzat kifizet a SULI-HOST KFT-nek, a Református
Egyház pedig megfizet nekünk, tekintettel arra, hogy itt hagyják a saját tulajdonukat képezı
konyhai feladatellátáshoz szükséges eszközöket. Nem kérik megtéríteni az óvodai konyhán
végzett fejlesztésüket sem.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a SULI-HOST KFT-vel
a szerzıdés megszüntetésének jóváhagyását.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
78/2011.(VI.22.) ÖH.
Konyha bérleti szerzıdésének
felmondásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat és
a SULI-HOST Vendéglátó és Szolgáltató Kft (6724 Szeged, Kenyérgyári út 1.) között
2008. április 15-én megkötött vállalkozói szerzıdést annak lejárta elıtt 2011. június
29. napján, közös megegyezéssel felmondja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzıdés felmondása tárgyában készült
megállapodást aláírja.
Határidı: 2011. június 29.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
8. Elıterjesztés konyha bérbeadásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Szolgáltatási szerzıdés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A mellékelt szolgáltatási szerzıdés-tervezetet elkészítettük, a képviselı-testületi ülés elıtt emailben megküldtük a Református Egyház részére. Tılük rendeljük meg a közoktatás
étkezését, ez garanciát jelent arra, hogy rentábilisan tudják mőködtetni a konyhát.
Varga Ferencné alpolgármester
Átkerül a feladatellátás a Református Egyház kezébe. Kérte polgármester urat, hogy
amennyiben lehetıség lesz rá, a továbbiakban kísérje figyelemmel, hogy a dolgozókat
esetlegesen ne érje hátrány.
Patkós Zsolt polgármester
Érdekünk, hogy jól mőködı rendszerek legyenek Szankon.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a konyha bérbeadására
vonatkozó szolgáltatási szerzıdés-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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79/2011.(VI.22.) ÖH.
Konyha bérbeadásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat és
a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda közötti, a konyha
bérbeadásáról és a közétkeztetés biztosításáról szóló szolgáltatási szerzıdést 2011.
június 30. napi hatállyal az elıterjesztés szerint jóváhagyja.
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerzıdés aláírására.

Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
9. Elıterjesztés a Magyarországi Református Egyház támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A határozat-tervezet a 12 millió forint felosztását tartalmazza, amely 2014-tıl kezdve 8 évre
biztosítja a támogatásokat. Ez az összeg az itteni feladatellátásban fog hasznosulni.
Vincze Jánosné jegyzı
A támogatás felosztásáról szóló táblázatot az ellátási szerzıdés jóváhagyásakor, annak
mellékleteként májusban már megkapta a képviselı-testület, csak akkor nem hozott róla külön
határozatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
80/2011.(VI.22.) ÖH.
Magyarországi Református Egyháznak
támogatás nyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarországi Református Egyházzal
kötött ellátási szerzıdés hatálybelépését követı harmadik évtıl, a Magyarországi Református
Egyháznak 8 évig nyújtott, évi 12 millió Ft támogatást jóváhagyja a feladatellátásban érintett
önkormányzatok között az alábbi felosztásban:
Kiskunmajsa 10.559 e Ft
Szank
1.229 e Ft
Csólyospálos
128 e Ft
Kömpöc
84 e Ft
Összesen:
12.000 e Ft
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
10. Egyéb kérdések
Patkós Zsolt polgármester
Szeretettel várunk mindenkit a III. Méz és Meggyfesztivál alkalmával július 1-jén és 2-án is a
Bányászparkban. A MOL és az Olajbányász Szakszervezet biztosította a rendezvényhez a
Bányászparkot. Ezúton is köszönjük támogatásukat. A rendezvényen 1000 fı alatti
létszámmal számolunk, 12 biztonsági ır lesz, a rendırség is jelezte, hogy emelt szolgálattal
lesz jelen Szankon. A biztonsági szolgálat kiürítési tervvel rendelkezik. Mentıt is kértünk
péntek estére és szombatra is. A rendezvény a település marketingjét, a településrıl kialakult
képet javíthatja. Kérte a képviselıket, hogy legyenek jelen a rendezvényen és másokat is erre
biztassanak, hogy minél több résztvevı legyen. Nagyon sokan segítenek a rendezvény elıtt és
alatt a megvalósításban. Bízunk benne, hogy sikeres rendezvényt tudunk megvalósítani.
Köszönjük szépen a meggytermelıknek, a méhészeknek, mindenkinek, aki támogatással, a
munkájával hozzájárul a rendezvényhez.
Mucsi László képviselı
Lakossági bejelentést kérték, hogy tolmácsolja. A Bally Bárnál felerısödtek a nyitvatartási
idı utáni éjszakai, utcai zajok, nyitott ajtón keresztül kihallatszó hangos zene, autóból
hallatszó hangos zene, hangoskodás.
Patkós Zsolt polgármester
Kérte jegyzı asszonytól, hogy írja bele a levélbe ezt is, hogy nyitvatartási idın kívüli
hangoskodás miatt a mőködési engedély visszavonásra kerülhet.
Patkós Zsolt polgármester
A következı képviselı-testületi ülést július 15-ig meg kell tartani, fontos döntések miatt,
várhatóan július 11-én hétfın 15 órakor lesz.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Rácz Izabella
jkv. hitelesítı

Varga Ferencné
jkv. hitelesítı
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