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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2011. szeptember 21-én 14 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Dobos László mb. igazgató
Horváth István tanyagondnok
Balasi Tibor tanyagondnok
Vieszné Újfalusi Edit szoc. ügyintézı
Serbán György ügyvezetı igazgató
3 fı községi állampolgár
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı
képviselıbıl 4 fı jelen van, Tóth Mátyás, Csertı István bejelentette távolmaradását az ülésrıl,
Mucsi László késıbb érkezik.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Rácz Izabella és Varga Ferencné képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta azzal a módosítással, hogy a 9. napirendi pontot a 2. napirendi pont után tárgyalja a
képviselı-testület, mert Serbán György igazgató úr már megérkezett.
A képviselık egyetértettek a módosítással, más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat szakmai munkájáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Tájékoztató a kiskunmajsai járóbeteg szakellátó központ mőködésérıl (szóbeli)
Elıadó: Serbán György ügyvezetı igazgató
4. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett
tevékenységrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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5. Elıterjesztés közterület használatról szóló önkormányzati rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
6. Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
7. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
8. Elıterjesztés LEADER pályázatok benyújtásának támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Tájékoztató a mezei ırszolgálat megszüntetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Tájékoztató a térség országgyőlési képviselıjének képviselıi munkájáról (szóbeli)
Elıadó: Lukács László országgyőlési képviselı
11. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A beszámolót írásban mindenki megkapta.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
104/2011.(IX.21.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 110/2010.(XII.15.) ÖH., 58/2011/(V.11.)
ÖH. és a 81/2011.(VII.11.) ÖH. számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl:
Patkós Zsolt polgármester
- Augusztusban a szabadsága ideje alatt az alpolgármesterek helyettesítették.
- Augusztus 19-én volt a községi ünnepség.
- A képviselı-testület Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda új intézmény igazgatójának
vezetıi megbízásáról szóló döntését a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi
szempontból megvizsgálta és írásban értesített arról, hogy törvényességi észrevétele nincs.
- Augusztus 31-én tanévnyitó ünnepség volt. Az iskolában 200 fı, az óvodában 71 fı kezdte
meg a tanévet. A létszámcsökkenést követnie kell a mőködési költségek csökkenésének is.
- Szeptember 1-jén a DARFÜ ellenırizést tartott a Szank-Jászszentlászló összekötı út
felújításával kapcsolatban. Mindent rendben talált, várhatjuk a támogatást.
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- Szeptember 2-án megbeszélés volt a Get Energy Kft-vel annak érdekében, hogy az
önkormányzat energia beszerzése a következı évben kedvezıbb legyen.
- Szeptember 4-én a Szank Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumi ülésén vett részt, ahol a
Leader pályázaton nyert eszközök kerültek kiosztásra és a munka értékelése történt meg.
- Szeptember 6-án Kisteleken a „Tiszta víz” Ivóvízminıség-javító Társulás ülésén három
árajánlat beszerzése után jóváhagyták a közbeszerzést lebonyolító cég megbízását. A pályázat
elbírálása elıtt szükség van a közbeszerzések elıkészítésére, mert hosszú idıt vesz igénybe.
Az állam 100 %-os támogatást biztosít az ivóvízminıség-javító programok megvalósításához.
A BM Önerı Alap rendeletet ennek érdekében módosítják.
- Szeptember 7-én rendkívüli képviselı-testületi ülés volt.
- Szeptember 8-án Kunszálláson kun hagyományırzı nap volt, ahol Szankot a citerazenekar
képviselte.
- Szeptember 9-én a Kiskunok Vidékéért Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága a Leader
pályázatokat elıminısítette, két pályázat támogatásáról született döntés (falunap, méz- és
meggyfesztivál). A pályázat 100 % támogatást nyújt.
- Szeptember 10-én alpolgármester asszony Bácsfeketehegyen képviselte településünket. A
két település közötti kapcsolat kiépítése folyamatban van.
- Szeptember 12-én Lakatos Tamás a Kiskunmajsai polgárvédelmi iroda vezetıje értesítette
arról, hogy polgárvédelmi továbbképzés lesz október hónapban, mely gyakorlat is lesz egyben
a polgárvédelmi törzs mozgósítása kapcsán.
- Szeptember 13-án a Széchenyi Programiroda képviselıjével beszélt, aki önkormányzatot,
vállalkozókat, magánszemélyeket keresett fel. Nem pályázatíró cégrıl van szó esetükben,
hanem pályázati lehetıségeket bemutatóról.
- Szeptember 14-én a „Tiszta víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási
tanács ülése volt. A feltételes közbeszerzéseket el kell kezdeni. Az ajánlati felhívást a mérnök
tenderre vonatkozóan és a projektmenedzsment szervezet kiválasztása kapcsán tárgyalta a
társulási tanács.
- Szeptember 15-én Szankon volt a Vakáció Kft. ülése. A tábor ingyenes tulajdonba adását az
MNV Zrt. nem támogatja arra hivatkozással, hogy ez az államnak jelentıs kiesést jelentene.
- A biogázüzem megvalósításához kb. januárban nyílik meg a pályázati lehetıség.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.
Megérkezett az ülésre Lukács László országgyőlési képviselı.
NAPIREND
2. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat szakmai munkájáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A tanyagondnoki szolgálat munkájáról a 2010. évre és a 2011. I. félévre vonatkozóan készült
el a beszámoló, mert 2011. II. félévében a feladatellátás már a Református Egyház
feladatkörébe tartozik. A beszámolót írásban mindenki megkapta. Megköszönte a
tanyagondnokok munkáját.
Horváth István tanyagondnok
Elmondta, hogy van ahol nagyon rossz állapotúak a dőlıutak.
Patkós Zsolt polgármester
Speciális vizsgálatokat végzett Felsı-Szankon az ipari vállalat, amelyet az a földút nem bírt
el, ez az arra járók közlekedését megnehezíti. Több esetben jeleztük azoknak, akik fát
szállítanak, hogy utána tegyék rendbe az utakat, ez az ı kötelességük.
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Balasi Tibor tanyagondnok
Megköszönte munkájának elismerését, szeretné a továbbiakban is hasonló módon vagy még
jobb színvonalon végezni a munkáját.
Nyerges Zoltán képviselı
A fenntartó változása törést okozott-e a végzett tevékenységben?
Balasi Tibor tanyagondnok
Nem, különösebb változás nincs.
Rácz Izabella képviselı
Megköszönte a beszámolót, látszik, hogy gondosan látják el ezt a sokrétő, szerteágazó
munkát. Örömmel látta a beszámolóban, hogy figyelnek a külterületi útjuk során, és ha
gyanús személyt vagy eseményt látnak, azt jelzik a településırök felé, ezzel is hozzájárulnak a
bőnmegelızéshez.
Besesek Béla alpolgármester
Szép, részletes a beszámoló, megköszönte a tanyagondnokok munkáját.
Varga Ferencné alpolgármester
Megköszönte az oktatási intézményekbe történı ételszállítást, valamint a közbiztonság
érdekében végzett odafigyelést, az idıs embereknek nagy szüksége van a segítségükre.
Csertı István megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 5 fı.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta:
105/2011.(IX.21.) ÖH.
Tanyagondnoki szolgálat szakmai munkájáról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B § (1) bekezdés d) pontja alapján a
tanyagondnoki szolgálat 2010. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B § (1) bekezdés d) pontja alapján a
tanyagondnoki szolgálat 2011. évi I. félévi szakmai munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
3. Tájékoztató a kiskunmajsai járóbeteg szakellátó központ mőködésérıl (szóbeli)
Elıadó: Serbán György ügyvezetı igazgató
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte Serbán Györgyöt, a Kiskunmajsai Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatóját, kérte,
hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a járóbeteg szakellátó központ mőködésérıl.
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Serbán György ügyvezetı igazgató
Megköszönte az önkormányzat támogatását, amelyrıl év végén beszámol. 2011. január
közepén a taggyőlés elfogadta az akkor még 4 hónapja mőködı szakellátó központ
költségvetését. Feladatellátás csökkenés volt, ezért 2 fıtıl meg kellett válniuk.
Elmondta a mőködés problémáit, beszélt a nappali kórház feladatellátásról. Nem lehet tudni,
hogy milyen bevételek és kiadások lesznek.
A várakozási idı csökkentése nehéz a szemészeten és a fül-orr gégészeten, a szakrendeléshez
meghatározott minimum feltételek miatt. Ez a két szakrendelés egy rendelıben kapott helyet
és ez problémát okoz. Az OEP kapacitásbıvítést nem adott. A várólistát a fizetıs betegellátás
bevezetésével tudják csökkenteni. A fül-orr gégészeten meg tudják úgy oldani, hogy nem kell
a betegeknek fizetni. A szemészeten a fizetıs betegellátás lehet a megoldás.
A többlet kapacitás igénylés megoldaná a kistérségben élık ellátását, lerövidülne a várakozási
idı, megszőnnének a várólisták, az intézmény önfenntartó lehetne. Az egészségügy átalakítás
alatt van, a minisztérium türelmet kért.
Elmondta, hogy azért nem a sorszám szerint kerülnek behívásra a betegek, mert a sorszám
nem sorszám, hanem behívószám. Elsı a sürgısségi ellátás, második a beutalóval érkezı és
elıjegyzett beteg ellátása, és utána következnek azok a betegek, akik nem kértek elıjegyzést.
Patkós Zsolt polgármester
A fizetıs ellátással nem szerették volna terhelni a lakosokat. A várólisták csökkentése
érdekében azonban alkalmazandó megoldás. Nem kötelezı igénybe venni, kivárhatja a beutalt
a sorát, de élhet vele a beteg, és akkor hamarabb sorra kerül. Máshol is van ilyen megoldás, és
jól mőködik.
Varga Ferencné alpolgármester
A munkaegészségügyi vizsgálat kötelezıvé teszi a szakvizsgálatot is. Az aktív dolgozók,
pedagógusok érdekében kérte, hogy itt helyben megoldható legyen.
Patkós Zsolt polgármester
10 fıt meghaladó létszám esetén itt fog a vizsgálat megtörténni Szankon.
Serbán György ügyvezetı igazgató
Az alapvizsgálat igen, a szakvizsgálat nem, azt csak a szakrendelıben tudják elvégezni.
Költségét a munkáltató fizeti, errıl egyeztetni kell.
Patkós Zsolt polgármester
A járóbeteg szakellátó finanszírozásához hozzátett támogatás községünk esetében 2 %, azaz
880 e Ft évente. Az összes betegforgalom 13 %-át a szanki betegek teszik ki. Fontos
számunkra az intézmény, de további többletköltséget nem szeretnénk vállalni.
Megköszönte a tájékoztatást.
Napirend módosítást javasolt, mert országgyőlési képviselı úrnak máshol is van programja,
ahová oda kell érnie, ezért javasolta, hogy a 10. napirendi pontot 4. pontként tárgyalja meg a
képviselı-testület.
A képviselı-testület
módosításával.
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NAPIREND
4. Tájékoztató a térség országgyőlési képviselıjének képviselıi munkájáról (szóbeli)
Elıadó: Lukács László országgyőlési képviselı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte Lukács László országgyőlési képviselı urat. Megköszönte az eddigi segítségét,
támogatását. Felkérte, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a munkájáról.
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Mucsi László megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 6 fı.
Lukács László országgyőlési képviselı
Elmondta, hogy 2002 óta 30 %-kal nıtt az adósságállomány. Nagyon megnıtt a lakosság
eladósodása. 2002-ben devizában a 600 milliárdot nem érte el, 2010-ben 6600 milliárdos. Az
állami tulajdon 95 %-ban átalakult, megsemmisült. A pénz vált eszközzé, értékké, ez csıdöt
mondott.
Kiemelte a következı fontosabb problémákat, feladatokat:
- mindenáron munkalehetıséget teremteni,
- az oktatás terén (tantervi követelmények, ellenırzés) több probléma van, súlyos
probléma, hogy jelenleg nagyon sok pénzt emészt fel,
- átalakul az önkormányzatok mőködése,
- élelmiszeripar, mezıgazdaság területén 30 %-ban importra szorulunk,
- vizet, földet külföldi érdekeltségnek nem adunk el,
- Kiskunmajsa-Soltvadkert közút teljes rekonstrukciója idén tervezés alatt van, 20132014-ben elkészül,
- Szankon megmarad az önálló polgármesteri hivatal, a 6000 jogkörbıl 5700 jogkör
megmarad,
- oktatás, egészségügy állami feladat lesz,
- Kiskunmajsa önálló járás lesz, 11 járás lesz Bács-Kiskun megyében, 3-4 kis járás,
köztük Kiskunmajsa is, nincs még lezárva az egyeztetés,
- tanyaprogram (pályázat: helyben termelt termékek piacra juttatása)
- hungaricumok támogatása (pld. méz- és meggyfesztivál)
- Budapest-Belgrád gyorsvasút megépítése.
Patkós Zsolt polgármester
Átalakul a közigazgatás, megalakulnak a járások, az államigazgatási és hatósági jogkörök,
ügyintézés átkerül a járáshoz. A választókerület is átalakul.
Lukács László országgyőlési képviselı
Bács-Kiskun megyében 6 választókerület lesz. Az a cél, hogy a történelmi, hagyományos
tájegységek egyben maradjanak, azoknak a képviseletét kell megjeleníteni a parlamentben.
Mucsi László képviselı
A közoktatási törvényrıl kérdezett.
Lukács László országgyőlési képviselı
A kormány jóváhagyta augusztus 31-vel, ennek a véleményezése folyik.
Mucsi László képviselı
A vadásztársaság által bérelt földterületek bérleti díját 5 évig nem lehet kifizetni, ezen lehet-e
változtatni?
Lukács László országgyőlési képviselı
Felülbírálás alatt van.
Varga Ferencné alpolgármester
Nagyon jó lenne, ha a kistelepülésekrıl a körzeti megbízottat nem lehetne elvezényelni.
Lukács László országgyőlési képviselı
Csak kérési lehetısége van a Belügyminisztérium felé, a kérést továbbítja, javulni fog a
helyzet, mert 700 fıvel bıvül a körzeti megbízottak létszáma a kistelepüléseken.
Besesek Béla alpolgármester
Összegyőjtötte kérdéseit, írásban átadta képviselı úrnak, amelyekre most nem várt választ.
Patkós Zsolt polgármester
Felújításra került az önkormányzat tulajdonában lévı Szank-Jászszentlászló összekötı út,
amely a Jászszentlászló-Móricgát útra csatlakozik, amely állami út és rossz állapotban van, jó
lenne, ha a felújítása sorra kerülhetne.
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A Szank-Bócsa közötti útépítésnek jelen pillanatban nincs realitása, azonban ezt sem szabad
teljesen elvetni, a jövıben vissza kell térni erre a kérdésre.
Lukács László országgyőlési képviselı
A megyék is átalakulnak, új, jelentıs feladatkörük lesz, a területfejlesztés. Nagyon kevés pénz
van az utak felújítására, kevés utat érint ebben a megyében is.
Patkós Zsolt polgármester
A megyében két zsáktelepülés van, az egyik Szank.
Lukács László országgyőlési képviselı
Nincs elfelejtve, folyamatosan mondja ezeket a problémákat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.
Polgármester szünetet rendelt el.
Távozott az ülésrıl Lukács László, Serbán György, Balasi Tibor, Horváth István és a 3
fı községi állampolgár.
Megérkezett az ülésre 1 fı községi állampolgár.

NAPIREND
5. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett
tevékenységrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A beszámolót írásban mindenki megkapta, kérte a hozzászólásokat, véleményeket.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
106/2011.(IX.21.) ÖH
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsában végzett tevékenységrıl
HATÁROZAT
Szank Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester által, a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3)
bekezdése, illetve a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján elıterjesztett beszámolóját a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységrıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
6. Elıterjesztés közterület használatról szóló önkormányzati rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Az elıterjesztést és a rendelet-tervezetet írásban mindenki megkapta. Új rendeletalkotásról
van szó, de nagyrészt a régi szabályokat tartalmazza. A módosítás indoka, hogy ki kellett
venni a házaló kereskedés tilalmára vonatkozó rendelkezést, mert az törvénysértı.
Az elıterjesztéshez képest néhány módosítási javaslata van:
- Az elsı bekezdés végén a következıket rendeli el szövegrész helyett az alábbi
rendeletet alkotja szövegrészt javasolja.
- A 9. § (1) bekezdésében a Béke utcai parkokban kifejezés helyett a Szent István téren
és a Pongrátz Gergely téren megnevezést javasolja.
- A 10. § (3) bekezdése 2. sorában az engedély egyidejő visszavonása mellett szövegrész
törlését javasolja.
- A 11. § (1) bekezdés 2. mondatában saját szó helyett az engedély nélkül használó
szövegrészt javasolja.
- A 11. § (2) bekezdés 2. sorában az engedélyezés feltételeinek szövegrész helyett az
engedélyezési feltételeknek szövegrészt javasolja.
- A díjtételeknél a 12. pontban a gépjármő, haszonjármő tárolásánál ne hónap
szerepeljen, hanem 100,-Ft/nap/jármő.
Mucsi László képviselı
Gépjármővet csak ideiglenesen lehet közterületen tárolni, hosszabb ideig nem lehet.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy a 3. § (4) bekezdésébe kerüljön bele, hogy három hónapnál hosszabb ideig
nem adható engedély gépjármővek közterületen történı ideiglenes tárolására.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és a jegyzı asszony által elmondott
módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy mindenki tudja, hogy milyen célból került kihelyezésre a
házaló kereskedést tiltó tábla ill. a rendeletbe is betette a képviselı-testület. Ha ezt nem lehet
megtiltani, akkor a lakosság, településırök figyelmét fel kell hívni a bőnmegelızésre.
Rácz Izabella képviselı
Azért volt benne a tiltó rendelkezés a rendeletben, mert vannak kereskedık, akik nem jó
szándékkal érkeznek, esetleg nem is kereskedık. Gyakran, rendszeresen megismételve fel kell
hívni a veszélyekre, a bőnmegelızésre a lakosság figyelmét, az idıseket folyamatosan
tájékoztatni kell. Elég lenne annyi is, hogy a hirdetıtáblára, boltokba, orvosi rendelıkbe egyegy figyelemfelkeltı plakátot kellene kihelyezni, hogy bizalmatlanok legyenek az
idegenekkel szemben.
Mucsi László képviselı
Meg kell különböztetni a lopott holmit árulót az ıstermelıtıl, aki a saját termékét árulja.
Vincze Jánosné jegyzı
A piactéren van lehetıség árusításra, oda mindenki kiviheti a saját maga megtermelt áruját.
Csertı István képviselı
A mozgóárus és a házaló kereskedés különbözı fogalom?
Vincze Jánosné jegyzı
A kereskedelmi törvény szerint egy fogalom.
Mucsi László képviselı
Engedély nélkül ne lehessen házaló kereskedést folytatni.
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Vincze Jánosné jegyzı
Nem lehet, ezt a törvény tiltja, ezért nem kell a helyi rendeletbe ezt belevenni, engedéllyel
pedig lehet kereskedni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
Szank községi Önkormányzat Képviselı-testületének
12/2011.(…….) önkormányzati rendelete
a közterület-használatról
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (1) bekezdés d.) pontja, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdése alapján és a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 42. §-sa, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. § (1) bekezdése alapján a helyi sajátosságokra
tekintettel a közterületek használatára és a közterület-használat engedélyezésére az alábbi
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek településképi,
településrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági valamint tulajdonosi
szempontok figyelembe vételével határozzák meg a közterület-használat, továbbá a
falragaszok, reklám és hirdetıtáblák elhelyezésének szabályait.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya Szank község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a vásári és piaci helyhasználat szabályaira, amelyet az
önkormányzat önálló rendeletben szabályoz.
A közterület-használati engedély
3. §
(1) A közterület rendeltetésétıl eltérı használatához (a továbbiakban: közterület-használat)
engedély szükséges.
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti
védıtetı (elıtetı) ernyıszerkezet, hirdetı-berendezés (fényreklám) továbbá cég- és
címtábla elhelyezéséhez.
b) Szobor, emlékmő, díszkút, vízmedence, szökıkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdetıberendezés, köztárgyak, figyelmeztetı és tájékoztató táblák elhelyezéséhez.
c) Távbeszélı fülke, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezéséhez.
d) Közterületen 15 napot meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag és
törmelék elhelyezéséhez, tüzelı-anyag tárolásához.
e) Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez.
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f) Alkalmi és mozgó árusításhoz, javító, szolgáltató tevékenységhez.
g) Elıkert vendéglátó-ipari célra történı igénybevételéhez.
h) Kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvény, továbbá mutatványos
tevékenység, cirkusz céljára terület igénybevételéhez.
i) Családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekhez.
j) Lakodalmi és egyéb célú sátor közterületen történı elhelyezéséhez.
k) Zöldfelület bármilyen célú igénybevételéhez.
l) Közterületen utcabál tartásához.
m) Gépjármővek, haszonjármővek idıszakos tárolásához.
(3) Nem kell közterület-használati engedély:
a) A közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda)
területének elfoglalásához.
b) A közterületen síkosság elleni védelemre szolgáló homok tárolásához.
c) Az úttartozékok és közút közlekedés irányítását szolgáló berendezés elhelyezéséhez.
d) A közterületen, illetıleg az alatt vagy felett elhelyezett közmővek hibaelhárítása
érdekében végzett munkához.
e) Szank Község Önkormányzata rendezvényeinek szervezéséhez.
f) A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez.
(4) Nem adható közterület-használati engedély:
a) Zajos, bőzös, tőz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tőzijáték – gyakorlására,
erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, szeszesital (kimért és palackozott)
forgalmazására.
b) Közlekedés biztonságát veszélyeztetı berendezések és anyagok elhelyezésére.
c) Község- és utcaképbe nem illeszkedı berendezések létesítésére.
d) Sátorgarázs létesítésére.
e) Üzletek környékén áru és göngyöleg tárolására.
f) Zöldség, gyümölcs, virág árusítására.
g) Gépjármővek, haszonjármővek 3 hónapnál hosszabb ideig történı tárolására.
h) Üzemképtelen jármővek tárolására.
Engedélyezı hatóság
4. §
A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsıfokú hatósági feladatokat Szank
község polgármestere látja el.
Az engedély iránti kérelem
5. §
(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) Az engedélyt kérı nevét és állandó lakó- és telephelyének címét.
b) A közterület-használat célját és idıtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt
kérı állandó jelleggel kívánja használni.
c) A közterület-használat helyének, módjának mértékének pontos meghatározását.
d) A közterület-használat helyszínrajzát, az elhelyezni kívánt építmény bemutatására
szolgáló képet, vagy vázrajzot indokolt esetben a kérelemhez mellékelni kell.
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Az engedély megadása
6.§
(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az Országos Településrendezési és
Építési követelményeket, hatályos önkormányzati rendeleteket, valamint Szank község
településrendezési tervét.
(2) Az engedélynek tartalmazni kell:
a) Az engedélyes nevét és állandó lakó- és telephelyének címét.
b) A közterület-használat célját és idıtartamát, vagy azt hogy az engedély milyen
feltételek bekövetkeztéig érvényes, illetıleg, hogy állandó jellegő.
c) A közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását.
d) Az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot
helyreállítására vonatkozó kötelezettség elıírását.
e) Közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének
módját.
f) A keletkezett hulladék elszállítására vonatkozó kötelezettséget.
(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a
tárolás csak a munka- baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban elıírt módon
történhet. A közterület-használati engedélyben utalni kell arra, hogy az közérdekbıl
kártalanítási kötelezettség nélkül bármikor visszavonható.
(4) Az engedély meghatározott idı elteltéig, illetve visszavonásig érvényes. A meghatározott
idıre szóló engedély érvénye - az engedményesnek az engedélyezett idıtartam lejárta elıtt
legalább 15 nappal benyújtott kérelmére - meghosszabbítható, illetıleg meghatározott
idıszakra szüneteltethetı.
Közterület-használati díj
7. §
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetıleg a
közterületen lévı létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(3) A fizetendı közterület-használati díj fizetésére kötelezettek az 1. számú mellékletben
szereplı díjtételeket kötelesek megfizetni.
(4) A közterület-használati díjat a közterület-használat megkezdése elıtt kell az önkormányzat
számlájára befizetni, a határozatban foglaltak szerint.
(5) Reklámtáblák, hirdetı-berendezések, cég- és címtáblák felületének kiszámításánál a
hirdetı felület területét kell figyelembe venni.
Mentesség a közterület-használati díj megfizetése alól
8. §
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) A fegyveres erık, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentık, továbbá a
vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére.
b) A közmőveknek (elektromos-, gáz- távfőtı-, víz- és csatornázási mővek), valamint a
köztisztasági szerveknek a feladatok ellátását szolgáló közérdekő létesítményei
elhelyezésére.
c) A postai és távközlési tevékenységekkel kapcsolatos létesítmények és berendezések
elhelyezésére.
d) A közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek igénybevétele esetén.
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(2) A közterület-használati díj megfizetése alól mentes:
a) Az állami, önkormányzati szervek és intézményei,
b) A civil szervezetek és egyházak alkalmanként szervezett rendezvényei.
(3) Különös méltánylást igénylı esetben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége
alól – kérelemre – a polgármester részben vagy egészben felmentést adhat.
Közterület- használatra vonatkozó tilalmak és korlátozások
9. §
(1) A Szent István téren és a Pongrátz Gergely téren, játszótéren mutatványos tevékenység,
választási kampányra szolgáló önálló hirdetı-berendezés nem helyezhetı el.
(2) Tilos falragaszt elhelyezni helyi védettség alatt álló épületek falára, kerítésére, köztéri
szobrokra, padokra, közlekedési jelzıtáblákra, és élı fára.
(3) Épület falára, kerítésre választási plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlı,
illetıleg az önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok esetén a vagyonkezelıi jog
gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
(4) A falragasz elhelyezıje az aktualitását követı 30 napon belül köteles a falragaszt
eltávolítani és az eredeti állapotot saját költségén visszaállítani. Amennyiben e
kötelezettségének nem tesz eleget, a Polgármesteri Hivatal a szükséges munkálatokat
annak költségére végezteti el, akinek érdekében került a falragasz kihelyezésre.
(5) Közterületen szeszesital árusítása és fogyasztása tilos.
(6) Közterületen szexuális jellegő áru, szeszes ital, dohányárú, valamint játékterem nem
reklámozható.
(7) A község közterületein fémhulladék lerakása és tárolása tilos.
(8) Közúton és közparkolóban gépjármő árusítása tilos.
Közterület- használat megszüntetése és az engedély megvonása
10. §
(1) A közterület-használat közérdekbıl bármikor megszüntethetı. Ilyen esetben az engedélyes
részére – kérelmére másutt kell a közterület-használat lehetıségét biztosítani.
(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedély a közterületet nem az engedélyezett célra és
módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség idıpontjáig nem tesz
eleget.
(3) Ha az engedélyes a tartós közterület használatot meg kívánja szüntetni, köteles ezt a
szándékát az engedélyezı hatóságnak bejelenteni.
(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot
– minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
(5) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szőnt meg, a már
esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.
Közterület engedély nélküli használatának jogi következményei
11. §
(1) A közterület-használat engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a
használó a polgármester felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület
eredeti állapotát saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
Ellenkezı esetben az engedély nélküli használó költségére és veszélyére a polgármester a
végrehajtást elrendelheti.
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(2) A közterületet engedély nélkül vagy az engedélytıl eltérı módon használó – amennyiben
a használat megfelel az engedélyezési feltételeknek – utólagos kérelmére a polgármester a
közterület használatát engedélyezheti.
(3) Aki e rendeletben foglalt szabályokat megszegi – amennyiben cselekménye nem
bőncselekmény – az szabálysértést követ el és az egyes szabálysértésekrıl szóló
218/1999.(XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott pénzbírsággal sújtható.
Értelmezı rendelkezés
12. §
közérdek: állami vagy helyi önkormányzati szerv, valamint az e szervek mőködéséhez
szükséges gazdasági, igazgatási, oktatási, közgyőjteményi, közmővelıdési, szociális és
egészségügyi létesítmény elhelyezése; város- és községrendezés; önkormányzati
beruházásban megvalósuló lakóház építés, felújítás; bányászat; honvédelem; közlekedés;
posta és távközlés; villamos energia továbbítására szolgáló vezeték és berendezés elhelyezése,
ha a létesítés, illetıleg az elhelyezés másként nem biztosítható; vízgazdálkodás; régészeti
lelıhelyek és környezetük megóvása és feltárása; mőemlékvédelem és természetvédelem, ha a
védelem másként nem biztosítható; védıfásítás és közérdekő erdıtelepítés.
Záró rendelkezések
13. §
(1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a közterület-használatról szóló
16/2005.(X.27.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 23/2008.(XI.4.)
önkormányzati rendelet.
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1. sz. melléklet
Díjtételek

Ssz.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Megnevezés
A közterületbe 10-cm-en túl benyúló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény, üzleti védıtetı (elıtetı)
ernyıszerkezet, hirdetı-berendezés (fényreklám)
továbbá cég és címtábla elhelyezése
Köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak
elhelyezése
Építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag,
törmelék
Alkalmi és mozgó árusítás
Vendéglátó-ipari terasz
Kiállítás, sport- és kulturális rendezvény
Cirkusz 100 m2-ig
100 m2 felett
Mutatványos
tevékenységgel
kapcsolatos
területfoglalás (lakókocsi, céllövölde, tehergépkocsi
parkolása
Hirdetıtábla, hirdetı-berendezés
1 m2 táblaméret alatt
1 m2 feletti rész után m2-enként
reklám célú zászlórúd elhelyezés (db)
Választási kampányt szolgáló, önálló hirdetı
berendezés
Lakodalmi sátor és egyéb célú sátor
Gépjármő, haszonjármő tárolása

Díj

30,- Ft/m2/hó
100,- Ft/m2/hó
50,- Ft/m2/hó
100,- Ft/m2/nap
300,- Ft/m2/hó
20,- Ft/m2/nap
5.000,- Ft/nap
10.000,- Ft/nap
15,- Ft/m2/nap

2.000,- Ft/m2/év
+ 500,- Ft/m2/év
300,- Ft/db/év
10,- Ft/m2/nap
300,- Ft/nap
100,- Ft/nap/jármő

NAPIREND
7. Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A rendelet-tervezetben néhány módosítást javasolt:
- A 4. § (4) bekezdésének törlését javasolta, mert nem lehet utalás a rendeletben a mellékletre
az nem normaszöveg.
- A 17. § (1) bekezdés 3. sorában a segély szót ki kell egészíteni segélyt szóra, a
jövedelemhatár szóból törölni kell a határ szót, csak a jövedelem szó szerepeljen.
- A (7) bekezdésben a hosszabb táppénzes állománynál javasolta meghatározni az
idıtartamot, két hónapot meghaladó táppénzes állomány szerepeljen.
- A 21. §-ban a Szociálpolitikai Kerekasztalnál az alpolgármester szót alpolgármesterei
szóra kell javítani. Törölni kell a Kistérségi Szociális Intézményt és a Települési Cigány
Kisebbségi Önkormányzatot.
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A rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit az augusztus 31ét követıen benyújtott kérelmekre már alkalmazni kell, mert szeptember 1-jén lépett életbe a
törvényi módosítás a lakásfenntartási támogatásról.
Mindenki megkapta a jogszabályrészt arról, hogyan kell a fogyasztási egységet érteni.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy a 21. §-ba kerüljön bele az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény
vezetıje és a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény vezetıje.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet az elhangzott
módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek.
Patkós Zsolt polgármester
A rendeletben nem biztosítunk többletlehetıségeket, a törvényben meghatározott minimális
támogatást tartalmazza, amelyet valamennyi magyarországi településen a törvény szerint
megkapják az arra jogosultak.
Rácz Izabella képviselı
A Pénzügyi Bizottság ülésén Nagy Klára elmondta, hogy a szociális kiadások összege
mennyivel csökkent az elmúlt idıszakban.
Nagy Klára fıtanácsos
Az ÖNHIKI pályázathoz készítettek egy mellékletet, amelyben kimutatásra került, hogy az
önkormányzat az összes szociális ellátáshoz viszonyítva mennyi saját forrást tesz hozzá.
Az összes szociális kiadáshoz az önkormányzat saját forrásából hozzátett része:
2009-ben 4.187 e Ft, ez az összes szociális kiadásnak 11,2 %-a,
2010-ben 1.555 e Ft, az összes szociális kiadás 4,3 %-a (a csökkenés oka elsısorban a
törvényben nem kötelezı feladatként szereplı, de korábban nálunk önként felvállalt
méltányossági ápolási díj megszüntetése),
2011-ben 1.300 e Ft, az összes szociális kiadás 3,3 %-a.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
13/2011.(…..) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § (1) és (2) bekezdései, a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2)
bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdése, 26. §-a, 32. § (3) bekezdése, 35.§ (2)
bekezdése, 37. § (1) bekezdés d) pontja, 37/A § (3) bekezdése, 38. § (1) bekezdés c) pontja és
(9) bekezdése, 45.§ (1) bekezd., 50. § (3) bekezdése, 58/B. § (2) bekezdése, 132.§ (4)
bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.
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A rendelet célja
1. §.
A rendelet célja, hogy Szank község lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a
helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a kérelem
benyújtásának módját, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit valamint
érvényesítésének garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §.
A rendelet hatálya kiterjed - Szank község közigazgatási területén élık vonatkozásában – a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ában
meghatározott személyekre.
Eljárási szabályok
Az ellátás iránti kérelem benyújtásának módja
3. §.
(1) Az ellátás iránti kérelmet az ellátást kérı, a polgármesteri hivatalban írásban nyújthatja be,
de szóban is elıterjesztheti, amelyet jegyzıkönyvbe kell foglalni.
(2) Átmeneti segély iránti kérelmet bárki elıterjeszthet, aki tudomást szerez az ellátásra
szoruló helyzetérıl.
4. §.
(1) A kérelmet döntésre a polgármesteri hivatal köztisztviselıi készítik elı, ennek keretében
becsatolják a család jövedelmérıl szóló igazolást, valamint jogszabály által elıírt egyéb
iratokat.
(2) Új lakásfenntartási támogatás iránti igény esetén a kérelem benyújtójának lakásában a
lakás nagyságának meghatározása érdekében az ügyintézı környezettanulmányt készít.
(3) Amennyiben az ellátást megállapító szerv a kérelemben és a jövedelemnyilatkozatban
foglaltakat vitatja a kérelmezı életkörülményeinek vizsgálatához környezettanulmány
készítését rendelheti el.
5. §.
(1) Az egy fıre jutó jövedelem számításánál a közös háztartásban élı közeli hozzátartozók
bármilyen jogcímen kapott jövedelmét figyelembe kell venni - kivéve: a szociális törvény
4. §. (1) bek. a) pontjában foglaltakat.
(2) A jogosultság megállapításakor a Szt. 10. § -a az irányadó.
(3) Kétség esetén az ellátást kérı a jövedelmérıl a hatáskörrel rendelkezı szerv/személy elıtt
nyilatkozik.
Az ellátás folyósításának módja, idıpontja
6. §.
(1) A jogerıs határozattal megállapított rendszeres pénzbeli ellátásokat - ha a jogszabály
eltérıen nem rendelkezik - a polgármesteri hivatal a tárgyhót követı hónap 5. napjáig
lakossági folyószámlával rendelkezı jogosult részére számlájára történı átutalással,
lakossági folyószámlával nem rendelkezı jogosultnak pedig a házipénztárból készpénzzel
fizeti ki. Indokolt esetben az ellátás postai átutalással is folyósítható.
(2) A jogerıs határozattal megállapított nem rendszeres pénzbeli ellátásokat a jogerıre
emelkedést követı 5 munkanapon belül a polgármesteri hivatal lakossági folyószámlával
rendelkezı jogosult számlájára történı átutalással, lakossági folyószámlával nem
rendelkezı jogosultnak pedig a házipénztárból készpénzzel fizeti ki.
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A pénzbeli ellátások ellenırzésének szabályai
7. §.
A jogosultság felülvizsgálatára a jogosultságot megállapító szerv /személy köteles.
Szociális ellátások
Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások
8. §.
(1) idıskorúak járadéka
(2) rendszeres szociális segély
(3) lakásfenntartási támogatás
(4) ápolási díj
(5) átmeneti segély
(6) személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása
(7) bérpótló juttatás
Természetben nyújtott szociális ellátások
9. §.
(1) lakásfenntartási támogatás
(2) átmeneti segély
(3) köztemetés
(4) közgyógyellátás
(5) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Egyes szociális ellátások önkormányzati szabályozása
Rendszeres szociális segély
10. §
(1) A rendszeres szociális segély feltételeit a többször módosított 1993. évi III. tv. 33. §-tól a
37/C. §-ig szabályozza.
(2) Az aktív korúak ellátására jogosult a rendszeres szociális segély megállapításának és
folyósításának a feltételeként köteles az Szt. 37/A. §-ban és az e rendeletben
meghatározott együttmőködési kötelezettséget teljesíteni.
Együttmőködési eljárás szabályai
11. §
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy – a munkaerıpiacra történı visszatérés,
megváltozott helyzethez való igazodás céljából történı – együttmőködés keretében
köteles:
a)

a Kistérségi Szociális Intézmény Családsegítı Szolgálatával (a továbbiakban:
Családsegítı Szolgálat, címe: Szank, Kossuth u. 18.), mint az együttmőködésre kijelölt
szervvel, továbbá az ellátást folyósító önkormányzattal együttmőködni,
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b)

a rendszeres szociális segély megállapításáról rendelkezı határozat jogerıre
emelkedésétıl számított 15 napon belül – a nyilvántartásba vétel céljából – a
Családsegítı Szolgálatnál megjelenni,
c)
a segély folyósításának idıtartama alatt – a Családsegítı Szolgálatnál külön
megállapodás szerint megjelenni és a számára felajánlott családgondozást igénybe
venni, továbbá a Családsegítı Szolgálat által szervezett vagy közvetített
beilleszkedést- illetve a munkába állást segítı programokon részt venni,
d)
e)

a távollét, illetve a meg nem jelenés okát hitelt érdemlıen igazolni,
a beilleszkedést-, illetve a munkába állást segítı program kidolgozásában a
Családsegítı Szolgálattal együttmőködni, a program sikeres végrehajtása érdekében
minden tıle elvárhatót megtenni.
Beilleszkedést segítı program típusai
12. §

(1) Az aktív korú ellátásban részesülı személy köteles a Családsegítı Szolgálat által az aktív
korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülık számára – szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, szervezett programokba bekapcsolódni.
(2) A Családsegítı Szolgálat által szervezett programok típusai az alábbiak lehetnek:
a) munkavégzésre történı felkészítés, szinten-tartás (egyéni vagy csoportos foglalkoztatás
keretében),
b) tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai)
c) képességfejlesztı és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások szervezése,
d) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, elıadások
e) alkalmi munkavállalást segítı programok.

Együttmőködés megszegésének esetei
13.§
(1) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha az aktív korúak ellátására
jogosult személy:
a)
A számára kijelölt munkáltatónál az elıírt határidıben nem jelenik meg.
b)
Az elfogadott munkát a megkötött megállapodásban, illetve a
munkaszerzıdésben rögzített idıpontban nem veszi fel, vagy a munkát nem az abban
foglaltak szerint végzi, illetve a foglalkoztató szerv munkára vonatkozó utasításait
nem tartja be.
c)
Az adataiban, körülményeiben vagy jövedelmi helyzetében bekövetkezett
változást a pénzellátást folyósító szervnél, illetve az együttmőködésre kijelölt
intézménynél nem jelenti be.
d)
A kijelölt idıpontban a Családsegítı Szolgálatnál nem jelenik meg és
távollétének okát, hitelt érdemlı módon nem igazolja, a Családsegítı Szolgálattal nem
mőködik együtt, különösen, ha a Családsegítı Szolgálat által szervezett beilleszkedést
segítı program megvalósulását akadályozza, vagy a beilleszkedést segítı
programokon nem jelenik meg.
e)
Az ellátást folyósító önkormányzat jegyzıjével nem mőködik együtt,
különösen, ha a felülvizsgálatra kijelölt idıpontokban nem jelenik meg.
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f)

Rendszeres szociális segély felülvizsgálati eljárásban a felülvizsgálati adatlapot,
vagy a felülvizsgálati eljárás során a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a
kézhezvételtıl számított 15 napon belül nem küldi meg.
Lakásfenntartási támogatás
14. §

(1) A helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat a normatív lakásfenntartási
támogatás kiegészítéseként nyújtja.
(2) A kiegészítésként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek
a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a normatív lakásfenntartási támogatás
összege nem haladja meg a 2.500,-Ft-ot.
(3) A kiegészítésként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás összege havi 500,-Ft, melyet a
normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság idejére kell megállapítani.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás folyósítását a tudomásszerzés hónapjának utolsó
napjával kell megszüntetni, ha a jogosultság alapjául szolgáló feltételek nem állnak fenn.
(5) Ha a kérelmezı azon lakcíme megváltozik, amelyre a helyi lakásfenntartási támogatás
folyósításra került, akkor a változás hónapjának utolsó napjával kell a támogatásra való
jogosultságot megszüntetni.
15. §
A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet egész évben folyamatosan be lehet
nyújtani.
16. §
(1) A természetben megállapított lakásfenntartási támogatás összege a kérelemben megjelölt
közüzemi szolgáltató szervnek havonta, a tárgyhó 15. napjáig kerül folyósításra.
(2) A szolgáltató részére történı átutalással egy idıben Szank Község Polgármestere a
támogatottak nevét, lakcímét, fogyasztási hely azonosítóját / az ügyfél fizetıszámát / és az
átutalt támogatás összegét a közüzemi szolgáltatóval írásban közli.
Átmeneti segély
17. §
(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztetı, rendkívüli élethelyzetbe került, vagy
idıszakosan, illetıleg tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére átmeneti
segélyt nyújthat, ha családjukban az egy fıre számított havi családi jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét, egyedül élı esetén annak
150%-át.
(2) Átmeneti segély nyújtható az alábbi célokra:
- gyógyszervásárlás
- élelmiszer-, ruhavásárlás
- kórházi ápolás
- meghalt személy eltemettetése
- elemi kár, rendkívüli helyzet enyhítése.
(3) Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan kell megállapítani,
melynek maximum összege 3.000,-Ft lehet.
(4) Évente kettı alkalommal – maximum a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig átmeneti segély adható azon személyek vagy családok gyógyszerkiadásának támogatására,
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akik esetenként az egy-egy betegség miatt jelentkezı magas gyógyszerköltséget nem
tudják megfizetni, és egyébként közgyógyellátásra nem jogosultak feltéve, ha
családjukban az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 180 %-át, egyedül élı esetén annak 220%-át.
(5) A (2) bekezdésbe foglalt temetési költségek esetén a segély maximum összege a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 70%-a lehet.
(6) Különös méltánylást érdemlı esetben a kérelmezı évente legfeljebb egy alkalommal
jövedelmére tekintet nélkül átmeneti segélyben részesíthetı, maximum a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegéig.
(7) Különös méltánylást érdemlı körülménynek tekinthetı az egy hónapot meghaladó kórházi
ápolás, két hónapot meghaladó táppénzes állomány, egyéb krízishelyzet.
Személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása
18. §
(1) E támogatásra jogosult, aki önhibáján kívül, váratlanul került személyi vagy vagyoni
katasztrófa helyzetbe.
(2) Elemi kár, természeti csapás, egyéb krízishelyzet esetén legfeljebb 40.000,-Ft támogatás
biztosítható, továbbá maximum 100.000,-Ft kamatmentes visszatérítendı támogatás
adható két évig terjedı visszafizetési határidı meghatározásával.
Közgyógyellátás
19. §
(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) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos ill. intézmény orvos igazolását a havi gyógyító
ellátási szükségletekrıl, valamint a család jövedelmérıl szóló igazolásokat.
Bérpótló juttatás
20. §
(1) A Képviselı-testület az Szt.-ben az aktív korúak ellátására való jogosultság
megállapításának feltételein túl a bérpótló juttatásra való jogosultsághoz további
feltételeket ír elı.
(2) Nem állapítható meg bérpótló juttatás annak a kérelmezınek vagy aktív korúak ellátására
jogosult személynek, aki
a) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig
terjedı közterületen lévı árok, csapadékvíz-csatorna, áteresz tisztántartásáról, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik,
b) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig
terjedı közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról nem gondoskodik,
c) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház általa megmővelt udvarának és
kertjének gaz- és gyommentesítésérıl nem gondoskodik,
d) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház mőveletlen udvarának és kertjének
rendszeres kaszálásáról, főnyírásáról nem gondoskodik,
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e) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerő
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról nem gondoskodik.
(3) A jegyzı a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek maradéktalan meglétét
eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvényben foglalt szemle szabályai szerint vizsgálja.
Szociálpolitikai Kerekasztal
21. §
(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt az
alábbi személyek részvételével hozza létre:
- Szank Községi Önkormányzat Polgármestere
- Szank Községi Önkormányzat Alpolgármesterei
- Szank Községi Önkormányzat Jegyzıje
- Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény vezetıje
- Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény vezetıje
- Szanki Nyugdíjas Egyesület által delegált személy
- Szanki Római Katolikus Plébániahivatal által delegált személy
- Szanki Református Egyházközség által delegált személy
- Szanki Baptista Gyülekezet által delegált személy
(2) A Kerekasztal mőködtetéséért felelıs a jegyzı.
Záró rendelkezések
22. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2011. augusztus
31-ét követı eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 18/2010.(XI.03.) önkormányzati rendelet valamint az ezt módosító
3/2011.(II.24.), 8/2011.(V.11.), 9/2011.(V.31.) számú önkormányzati rendelet hatályát
veszti.

NAPIREND
8. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Az alapító okirat módosítására a mezııri szolgálat szakfeladat törlése és a népszámlálás
megvalósítása miatt új szakfeladat felvétele miatt van szükség. Az elıterjesztést írásban
mindenki megkapta.
Mucsi László képviselı
Nem ért egyet a mezııri szolgálat megszüntetésével, így az alapító okirattal sem.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a következı határozatot
hozta:

23

107/2011.(IX.21. ÖH.
Polgármesteri Hivatal alapító okirata
egységes szerkezetben
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2011. szeptember
21. napi hatállyal módosítja és egységes szerkezetben az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidı: azonnal
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı

1. számú melléklet
(107/2011.(IX.21.) 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
- közmővelıdési, közgyőjteményi és könyvtári feladatellátás
4. Alaptevékenysége:
360000
370000
382101
522110

Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
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562912
562913
811000
812100
813000
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126
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

Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
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
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910203
910204
841173

Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység
Statisztikai 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.
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
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NAPIREND
9. Elıterjesztés LEADER pályázatok benyújtásának támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezetek a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
2012. évben a Méz- és Meggyfesztivál megrendezéséhez Leader pályázat benyújtásáról szól a
határozat-tervezet, a pályázat saját forrást nem igényel, javasolta a határozat-tervezet
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
108/2011.(IX.21.) ÖH.
IV. Méz- és Meggyfesztivál megrendezésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. évben megrendezi a IV. Méz- és
Meggyfesztivált.
A rendezvény támogatására pályázatot nyújt be a 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján a
„Hagyományırzı és kulturális rendezvény támogatása” célterületre.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Patkós Zsolt polgármester
A falunap megrendezésére az Együtt Szankért Egyesület nyújt be Leader pályázatot, ehhez
támogató nyilatkozatra van szükség. A pályázat saját forrást nem igényel. Javasolta a
határozat-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta:
109/2011.(IX.21.) ÖH.
Falunap megrendezéséhez támogató nyilatkozat
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy az Együtt Szankért
Egyesület 2012. évben a Szanki Falunap megszervezése érdekében LEADER pályázat
keretében pályázzon és a rendezvény megvalósításával egyetért.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
10. Tájékoztató a mezei ırszolgálat megszüntetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A tájékoztatót írásban mindenki megkapta. Leírta, hogy a mezei ırszolgálat mőködtetési
költsége az önkormányzat lehetıségeit felülmúlja. A Jobbik Szanki Szervezete kérte, hogy
terjessze a képviselı-testület elé a mezııri szolgálat kérdését.
Tájékoztatta a képviselıket, hogy a településırök közfoglalkoztatottként látják el feladatukat.
Ha megszüntetnénk a településırséget, 70 e Ft lenne a megtakarítás, 1.260 e Ft hiányzik a
mezııri szolgálathoz. Többletlehetıség, forrás a költségvetésben nincs.
Korábban nem volt mezııri szolgálat, 2009-ben döntött a képviselı-testület a mezııri
szolgálat létrehozásáról, akkor a központi költségvetés a költség felét biztosította, sajnos csak
fél évig. Ezután 50 e Ft/hó, évi 600 e Ft összeggel támogatta, ez töredéke a tényleges
bekerülési költségnek. A földtulajdonosok mezııri járulékkal nem támogatták a mezııri
szolgálatot.
Mucsi László képviselı
Nem csak a földvédelem miatt volt fontos, hanem a tanyákon élık biztonságáról is, hasznos,
jó volt az egyszemélyes mezııri szolgálat is. Szükség van, akár több forrásból is meg lehetne
rá találni a fedezetet. Ilyen lehet a vadászati bérleti díj, amely évente 250 e Ft, ennek
érdekében további tárgyalásokra van szükség.
László Tibor Vadásztársaság képviselıje
A Vadásztársaságnál a bérleti díj esetében jelenleg 299.900 Ft-ról van szó, amely nagyon kis
összeg, nem old meg semmit sem. Ezt a pénzt inkább az idısek gondozására fordítaná. Alig
van tanya, 1200 tanya volt régen, akkor 100 Ft/tanya díjból is fent lehetett volna tartani a
mezıırt. Jelenleg 5 tanyasi gazdaság van Szankon. Ez csak a saját véleménye. A közgyőlés
dönt a kérdésben.
Patkós Zsolt polgármester
Közel 1,3 millió hiányzik, amelyre forrást kellene találni. Nem látjuk, hogy mibıl lehetne
hozzátenni.
Besesek Béla alpolgármester
Amikor a mezııri szolgálatot létrehoztuk, volt rá lehetıségünk és kaptunk hozzá jelentısebb
támogatást. A földtulajdonosokkal történt megbeszélésen felmerült, hogy ekkora területen egy
mezıır mezıır-e. 2010-ben drasztikusan emelkedtek a falopások, akkor pedig volt mezıır. A
földtulajdonosok nem kérik, nem akarják támogatni a mezııri szolgálatot, nem hajlandók
áldozatot hozni. Önkormányzatra maradt a fenntartási költség. Nem tehetünk mást,
megszüntetjük.
Nyerges Zoltán képviselı
A mezııri szolgálatot Szank közigazgatási területére kell érteni. Az egész területen azonos
szolgáltatást kellene biztosítani, akkor érné el ténylegesen a célját. Ez egy mezıırrel,
megfelelı technikai háttér nélkül szinte látszat tevékenység. Az egy mezıır kevés.
A Pénzügyi Bizottság is meghallgatta polgármester úr tájékoztatását e témában.
Patkós Zsolt polgármester
A Kiskunmajsai Rendırırs ırsparancsnoka a kamerarendszer bıvítését szorgalmazza, a
bőncselekmények felderítésében lehet, hogy hatékonyabb, mint egy napi 8, heti 40 órában
foglalkoztatott mezıır. Sem a rendır, sem a polgárır, sem a mezıır nincs a területen
állandóan.
Besesek Béla alpolgármester
A szociális ellátórendszert megszigorítottuk, mindenütt a visszafogottság tapasztalható.
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Varga Ferencné alpolgármester
Nem csak a mezııri szolgálatot szüntettük meg, más nem kötelezı feladatot is. Több
frekventált helyre jó lenne egy kamera. Ha például betörés történik és behatárolható idıben,
visszanézhetı a felvétel, nagyobb esély van a felderítésre, mert sem a mezıır, sem a polgárır
nem fogja tetten érni a bőnözıt.
Mucsi László képviselı
Alapvetıen a rendırség feladata lenne fenntartani a rendet. Sajnos évtizedek óta meg tudja
tenni a rendırség azt, hogy nem teljesíti feladatát.
Csertı István képviselı
A mezııri szolgálat megszüntetésével érintettek, a gazdák nem tartják fontosnak ezt a dolgot.
Patkós Zsolt polgármester
Fontosnak tartják, de nem egy mezıırt, hanem többet szeretnének.
Csertı István képviselı
Ha az érdekeltek szeretnék ezt a dolgot, ahhoz a jogi lehetıséget megteremtjük, anyagilag
támogatjuk, de teljes mértékben nem.
Patkós Zsolt polgármester
Egyetértett.
A helyi körzeti megbízotti irodát használhatóbbá tesszük, ha az adminisztrációs munkát el
tudná a körzeti megbízott itt végezni, azzal is többet tölteni itt a településen.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.

NAPIREND
11. Egyéb kérdések
Nem volt.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Rácz Izabella
jkv. hitelesítı

Varga Ferencné
jkv. hitelesítı
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