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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2012. február 1-jén 15 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Csertı István
Mucsi László
Nyerges Zoltán és
Rácz Izabella képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Dobos László mb. igazgató
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı
képviselıbıl 6 fı jelen van, Tóth Mátyás elıre jelezte távolmaradását az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Nyerges Zoltán és Rácz Izabella képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Nyerges Zoltán PB elnök
Napirend elıtt közölte, hogy a 2011. évrıl szóló vagyonnyilatkozatát mindenki határidıben
leadta.
Patkós Zsolt polgármester
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy az egyéb kérdések elıtt a belsı ellenırzési tervet
tárgyalja meg ismét a képviselı-testület, mert szükséges annak módosítása. 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 határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló
4/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
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4. Elıterjesztés a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának
módosításáról
Elıadó: Dobos László igazgató
5. Elıterjesztés a Gy. Szabó Béla Általános Iskola Minıségirányítási Program módosításának
jóváhagyásáról
Elıadó: Dobos László igazgató
6. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés önkormányzat részére történı ingatlan értékesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Elıterjesztés a köztisztviselık 2012. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját
képezı célok meghatározásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Elıterjesztés a 2012. évi belsı ellenırzési munkaterv jóváhagyásáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
10. 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, kiegészítése nem volt.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
1/2012.(II.01.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 16/19/2011.(II.23.) ÖH., a
35/2011.(III.30.) ÖH., a 101/2011.(IX.07.) ÖH., a 128/132/2011.(XII.07.) ÖH. és a
152/153/2011.(XII.19.) ÖH. számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl:
Patkós Zsolt polgármester
- December 8-án a polgárvédelmi helyszíni bejárás, az ár- és belvízvédelmi mővek
felülvizsgálata történt meg, amely jogszabályi kötelezettség. A csatornarendszer
tisztítottságát illetıen hiányosságok merültek fel, amelyek jegyzıkönyvbe lettek
foglalva.
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-

December 9-én Veránka szigeten volt a Megyei Területfejlesztési Tanács ülése, ahol
Bányai Gábor tájékoztatást tartott a megyék megváltozó szerepérıl, 2012. január 1jétıl a területfejlesztés lett a feladatuk. A Megyei Önkormányzatok tulajdonában lévı
ingatlanok átkerültek a Kormányhivatalok és a Magyar Állam tulajdonába.
- December 12-én közmeghallgatást tartottunk. A költségvetés tervezésénél figyelni kell
a közbiztonság erısítésére (kamerarendszer bıvítése), az ilyen szervezetek
támogatására.
- December 14-én Leader megbeszélés volt Jászszentlászlón. Sok kisvállalkozó is
pályázott Leader pályázatokra, ennek következtében a mezıgazdasági fejlesztés
megindulhat.
- December 16-án nyugdíjas karácsonyt szerveztünk, amelyen nagy volt az érdeklıdés,
a fellépıkkel együtt kb. 300 fı vett részt. Színvonalas mősorral köszöntötte az
önkormányzat a nyugdíjasokat. Alpolgármester asszonynak megköszönte a szervezést.
- December 17-én a református templomban karácsonyi koncert volt, második
alkalommal léptek fel itt a Zeneakadémia hallgatói és tanárai.
- December 18-án Advent 4. vasárnapján a Katolikus Egyház tartotta a 4. adventi
gyertya meggyújtása alkalmából szervezett ünnepséget. Megköszönte valamennyi
egyháznak, az iskolának, pedagógusoknak, hogy szerepet vállaltak a karácsonyvárás
ünnepélyessé tételében.
- December végéig megtörtént az elıszerzıdések megkötése a Régészeti Témapark,
Kiskun Emlékhely létrehozására benyújtandó pályázathoz.
- Január 11-én Budapesten aláírásra került a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító
Önkormányzati Társulás támogatási szerzıdése. Az Önerı Alap pályázat miatt nincs
az önkormányzatnak önerı fizetési kötelezettsége. Ebben kötelezı az
önkormányzatoknak részt venni.
- Január 25-én a Magyar Államkincstár a kistérségi társulásnál a szociális
intézményeket és a gyógytestnevelést ellenırizte. A gyógytestnevelés a mi iskolánk
koordinálja kistérségi szinten. Az ellenırzés eredményeképpen a társulásnak több mint
3 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett, azért mert a
Kiskunmajsai Szociális Intézmény 10 %-ot meghaladóan vett fel ellátottakat a
mőködési területén kívüli területrıl.
- Január 27-én a magyarországi szénhidrogén-termelés 75. évfordulója alkalmából
Szankon megemlékezés, ünnepség volt. A Földgázüzemnél elhelyezett emlékkıre
dombormő került elhelyezésre. A megemlékezésen részt vett Holoda Attila, a MOL
Eurázsiai Kutatás-termelés igazgatója.
- Január 31-én a Járóbeteg Szakellátó társasági szerzıdésének módosítására került sor,
amely szerint a településeknek a fenntartási költségekbıl a törzsbetét 50 %-áig kelljen
szerepet vállalniuk. Az önkormányzati törvényben 2013. január 1-jétıl nem szerepel a
Járóbeteg Szakellátó Központok mőködtetése, ha az állam átveszi a mőködtetést,
akkor a hiteleket is átveszi, ha tagi kölcsönként kerül erre sor, akkor pedig nem.
- Január 31-én a Vakáció Kft. taggyőlésén vett részt. Jelenleg ügyészségi vizsgálat
zajlik. Voltak rossz gyakorlatok, hibák, amelyeket az ügyvezetı felszámol. A korábbi
ügyvezetı elıtti ügyvezetı, Szerencsés-Fekete Ildikó idejében olyan számlák
keletkeztek, amelyek nem igazolhatóak. A taggyőlés felhatalmazta az ügyvezetıt,
hogy tegyen rendırségi feljelentést.
Mucsi László képviselı
A Felügyelı Bizottság végeztette el a vizsgálatot. A feltártak kimerítik a hőtlen kezelés
tényállást. Alapos a gyanú, hogy nem jól használták fel a pénzeket.
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Patkós Zsolt polgármester
Felmerülhet a kérdés, hogy maradjunk-e a VAKÁCIÓ KFT-ben, mert jelenleg 100 e Ft+ÁFA
összegért béreljük az üzemeltetésre nálunk lévı táborokat, amíg létre nem jöhet az
üzemeltetési szerzıdés. Az MNV Zrt. vagyonkezelési díjat is fog kérni. A helyzet tisztázása
után a képviselı-testületnek erre a témára vissza kell térni.
-

Február 1-jén a bentlakásos otthon és az óvoda tekintetében a KEOP energiaracionalizálási pályázat kivitelezıjével, a MERKBAU-val tárgyalt. A közremőködı
szervezet késedelmes fizetése kapcsán kára keletkezett, a kárigény továbbításra került
a közremőködı szervezetnek.

NAPIREND
2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló
4/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A rendelet módosítása a könyvelt adatok alapján történt. Jelentıs mértékben csökkent a
mőködési hiány. A bevételek nıttek, az iparőzési adó bevétel jelentısen nıtt. A szociális
intézmény átadása költségtakarékos gazdálkodást eredményez. Ha 2012. évben a szerkezeti
változások bekövetkeznek, a pénzügyi helyzetünk stabilizálódni fog. A 2013. évi
költségvetést az önkormányzatoknak mőködési hiány nélkül kell megtervezniük.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a költségvetési rendelet módosítását, minden kérdésre választ
kaptak, a képviselı-testület részére egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:

6

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
1/2012.(……...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló
4/2011.(II.23.) rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló
módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ 91.§ (1) bekezdése, az
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII tv. / továbbiakban: Áht./ 65.§
(1) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.
rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló
2010. évi CLXIX. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetésérıl szóló 4/2011.(II.23.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R)
az alábbiak szerint módosítja:
1.§ (1) A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul.
ezer Ft-ban

Bevételek
Megnevezés
(1) mőködési

407 175

(2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel

338 325
50 000
795 500

(3) felhalmozási
(4) felhalmozási célú hitelfelvétel
(6) költségvetési fıösszeg
(7) Ebbıl Települési Cigány Kisebbségi Önk. Bev.

210
ezer Ft-ban

Kiadások
Megnevezés
(1) mőködési
(2) felhalmozási
(3) felhalmozási célú lízingdíj törlesztés
(4) felhalmozási célú hitel törlesztés
(5) költségvetési fıösszeg
(6) ebbıl mőködési céltartalék
(7) ebbıl általános tartalék
(8) ebbıl felhalmozási céltartalék
(9) ebbıl Települési Cigány Kisebbségi Önk. Kiad.
(10) mőködési hiány
(11) felhalmozási hiány

-

430 647
361 592
1 833
1 428
795 500
5 500
500
700
210
23 472
25 100

(2) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az
önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011.(II.23.)
rendeletben a módosított elıirányzatokra vonatkozó mőködési hiány összege 23.472 e
Ft, a felhalmozási hiány összege -25.100 e Ft. A továbbiakban a mőködési hiány
megszüntetésére mőködési célú hitelkeret igénybevétel jelenthet forrást.
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2. § A R. 4. §. 1. sz. melléklete a következı összegekre módosul:
Bevételi forrás megnevezése
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
Polgármesteri Hivatal
Intézményi mőködési bevételek
Étkeztetés bevételei
Piaci,búcsú,vásár(községgazd.)
Továbbszámlázott telefon
Kisbíró újság bevétele
Szank Története könyv elıfizetés
Kamatbevételek
Egyéb mőködési bevételek
Áfa bevételek
Polg. Hiv. intézm. mőköd. bevételek összesen:
Általános Mővelıdési Központ
Kamatbevételek
Egyéb mőködési bevételek
Áfa bevételek
ÁMK intézm. mőköd. bevételek összesen:
Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
Kamatbevételek
Egyéb mőködési bevételek
Áfa bevételek
Intézm. mőköd. bevételek összesen:
Intézményi mőködési bev. mindösszesen
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzatok sajátos mőköd. bev.
Iparőzési adó
Termıföld bérbe ad. SZJA
Gépjármőadó
Idegenadó bevételi számla
SZJA átengedett rész (8%)
Jövedelem különbség mérséklése
Lakbérek
Bérleti díjak
Pótlék
Bírság
Sajátos mőködési bevételek össz.

Módosítás

11 000
7 400
90
1 800
310

3 139
80
213
230
188
248
49
50
910
4 549

14 139
7 480
303
1 570
498
248
51
4 240
6 256
34 785

-

4
2 995
683
3 682

4 549

2
2 080
520
2 602
41 069

100
4 190
5 346
30 236
4
2 995
683
3 682
2
2 080
520
2 602
36 520

100 000
10
14 504

-

ezer Ft-ban
Módosított

4/2011 ÖR

21 176
1 820
1 400
1 580
340
80
137 270

-

-

25 432
2 904
1 000
-

180
30
29 546

125 432
10
17 408
1 000
21 176
1 820
1 400
1 580
520
110
166 816
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Mőködési célú pénzeszköz átvétel
Fókusz Takarékszövetkezettıl mőköd.célú. Pénze. átvét.
Méz-és meggyfesztivál támogatása
Osztálykirándulás pályázat támog.(REÁL ÉLELM:KFT)
Közmővelıdés támogatása
OFA Közfoglalkoztatás szervezıi támogatás
Mőködési célú pénzeszköz átvétel összesen
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
II. TÁMOGATÁSOK
Önkormányzatok költségvetési támog.
Normatív hozzájárulások
Települési önkormányzatok feladatai
Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
Lakosságszámhoz kötött norm. támog.
Pénzbeli szociális juttatások
Szociális étkeztetés
Házisegítségnyújtás
Tanyagondnoki szolgáltatás
Óvodai nevelés
Iskolai oktatás
Napközi/Tanuló szobai foglalkozás
Sajátos neveléső gyermekek, tanulók nevelése
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támog.
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés
Feladatmutatóhoz kötött norm.tám.
Normatív hozzájárulások összesen:
Központosított elıirányzatok
Esélyegyenlıséget szolg.int.
Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás
Sportinfrastuktúra fejlesztés
Központosított elıirányzatok összesen:
Önhibájukon kívül hátrányos helyz. került önkorm.tám.
ÖNHIKI támogatás
Önhibájukon kívül hátrányos helyz. került önkorm.tám.
Vis major tartalékból támogatás
Belvízvédekezés
Vis major tartalékból támogatás összesen

300
530
38
20
571
1 459
35 554

173 790

7 169
1 264
8 433
17 690
4 152
1 827
3 993
16 920
34 545
3 212
3 002
392
1 668
12 308
99 709
108 142
4 171
58
4 229

1 617
1 617

-

2 048
830
1 997
940
862
235

300
530
38
20
571
1 459
209 344

7 169
1 264
8 433
17 690
2 104
997
1 996
15 980
33 683
2 977
3 002
392
1 668
12 308

-

6 912
6 912

92 797
101 230

2 708
39
12 391
15 138

6 879
97
12 391
19 367

12 033
12 033

12 033
12 033
1 617
1 617

-
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Egyéb költségvetési támogatás
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Szociális tüzifa vásárlás támogatása
Foglalkoztatottak kompenzációja
Egyéb költségvetési támogatás
Normatív kötött felhasználású támog.
Közcélú foglakoztatás támogatása
Óvodáztatási támogatás
Pedagógus szakvizsga
Osztályfönöki pótlék
Szociális továbbképzés
Lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj
Rendszeres szociális segély
Rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás
Idıskorúak járadéka
Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez
Norm. kötött felhasználású támog. össz.:
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

4 936
1 219
1 128
7 283

1 274
1 274
3 989
220
294
312
28
4 978
2 273
1 410
8 583
144

220

-

22 231
137 493

9
3 936
1 872
1 258
8 876
102
17
16 238
43 780

-

4 936
1 219
2 402
8 557
3 989
440
294
312
19
8 914
4 145
2 668
17 459
246
17
38 469
181 273

III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV.
Önkorm.sajátos felhalm.bevét.
Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés
Önkormányzati bérlakások
Koncessziós díj
Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.:
III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.:
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL
Támogatásértékő mőköd. bevét.
OEP-tıl védınıi szolg.
Szociális támog 70%-80%-90%
Mezııri szolgálat
Pénzbeli támogatás egyszeri GYVT
Szociális továbbképzés
Népszámlálás
Munkatapasztalatszerzést szolgáló támogatás
Fókusz Takarékszövetkezet támogatás
Belvízvédekezés
Kisebbség mőködési+ feladatalapú támog.
Mozgáskorlátozottak támogatása
Településırök támogatása
TKT-tól gyógytestnevelésre
Közcélú foglakoztatás támog. 2010.12.hó

200
100
600
900
900

4 609
14 097
325

2 841
2 841
2 841

-

8
14 097
25
2 581

-

300
1 618
210
560
2 232
-

-

1 594
183
300
1 618
60
105
1 725

200
100
3 441
3 741
3 741

4 601
300
2 581
1 594
183
150
105
560
3 957
-
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Rövidtávú közfoglalkoztatás
Hosszútávú közfoglalkoztatás
Állami támogatás visszatérülés
Falunap támogatása BKKM-i Közgyőlés
-Méz- és meggyfesztivál tám. (Merkbau)
-Méz és Meggyfesztivál támogatása (Tool-Technik Kft))
-Méz és Meggyfesztivál támogatása (Mappa Kft.)
-Méz és Meggyfesztivál támogatása (Fókusz Tksz.)
-Osztálykirándulás pályázat támog.(REÁL ÉLELM.KFT.)
Támogatás értékő mőködési bevétel vált. összesen:
Támogatásértékő felhalmozási bevételek
TÁMOP Kompetenciaalapú oktatás
IKSZT Mővelıdési Ház felújítás
TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése
TIOP Digitális táblák
KEOP İszirózsa Idısek Otthona energiarac.
KEOP Óvoda energiaracionalizáció
KEOP Iskola energiaracionalizáció
DAOPJászszentl. összekötı út (106455+166455)
DAOP Vörösmarty u. támogatás
Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.:
IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.:

6 504 1 785
2 771
50
200
30
250
38
35 579
10 396
4 082
8 912
19 388
11 474
272 910
2 449
329 611
365 190

-

1 783
893
1 857
50
50
200
30
250
38
9 471
450

4 721
2 678
4 628
50
26 108

-

4 082

-

16
517

-

444

-

4 577
14 048

10 846
8 912
19 404
10 957
272 466
2 449
325 034
351 142

50 000
50 000
795 500
795 500

V.HITELEK FELVÉTELE
Fejlesztési hitel felvétel
Mőködési célú hitelkeret igénybevétele
V.HITELEK FELVÉTELE ÖSSZ:
Pénzforgalmi bevételek összesen

782 118

54 745
54 745
13 382

Önkormányzat bevételei összesen:

782 118

13 382

50 000
54 745 104 745 -
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3. § A R. 4 §. 2. sz. melléklete a következı összegekre módosul:
Megnevezés
Mőködési elıirányzatok
Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiadások
Támogatások pénzeszközök átad.
Polg. Hiv. Mőködési fennt. kiad összesen:
Polg. Hivatal mőködési céltartalék
ÁMK mőködési céltartalék
Állami támogatások visszafizetése céltartalék
Általános tartalék:
Mőködési és ált.tart. összesen
Általános Mővelıdési Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiadások
ÁMK Mőködési fennt. kiad összesen:
Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiadások
Mőködési fennt. kiad összesen:
Mőködési elıirány. Mind. össz: (PH+ÁMK,
Gy.Szabó B. Ált.Isk. és Óvoda)
Felhalmozási elıirányzatok
Immateriális javak
Szellemi termék
Hulladék lerakó felülvizsgálati dokumentáció
Immateriális javak összesen:

4/2011 ÖR

71 595
17 550
129 273
61 873
280 291
300
200
5 000
500
6 000

ezer Ft-ban
Módosított

Módosítás

1 301
202
-8 686
716
-6 467

72 896
17 752
120 587
62 589
273 824
300
200
5 000
500
6 000

0

55 281
14 348
19 267
88 896

0

55 281
14 348
19 267
88 896

36 137
9 696
13 022
58 855

1 599
429
1 044
3 072

37 736
10 125
14 066
61 927

434 042

5 682
5 682

-3 395

430 647

0

5 682
5 682
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Felújítások
KEOP İszirózsa Idısek Otthona
energiaracionalizálás
KEOP ÁMK Napköziotthonos Óvoda energiaracional.
KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció
DAOP Jászszentlászlói összekötı út felújítás
DAOP Jászszentlászlói összekötı út szállítói finansz.
Sportinfrastruktúra fejlesztés
Tornacsarnok felújítás tervek
IKSZT Mővelıdési Ház felújítás
Felújítások összesen:
Beruházások
TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finanszírozás
Szennyvíz szivattyú vásárlás
Vonalkód leolvasó
Beruházások összesen
Részesedések
Homokhátság vagyoni hozzájárulás
Részesedések összesen
Lízingdíj törlesztés
Mazda gépkocsi lízing törlesztés
Lízingdíj törlesztés összesen
Hitel, törlesztések
ÁMK konyha
Hitelek törlesztése összesen
Felhalmozási kiadások összesen:
Felhalmozási céltartalék:
Felhalmozási elıirányz. mindösszesen:

1 428
1 428
347 376
700
348 076

16 777

1 428
1 428
364 153
700
364 853

Kiadási elıirányzat. mindösszesen

782 118

13 382

795 500

31 315
17 030
245
114 909
166 455

106
486

31 315
17 030
3 585
112 639
166 455
14 869
300
287
346 480
8 192
380
106
8 678

52
52

52
52

3 340
-2 270
14 869
300

287
330 241

16 239

8 192
380

8 192

1 833
1 833

1 833
1 833

16 777
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4. § A R 4.§ 3. számú melléklete a következı összegekre módosul:
ezer Ft-ban
Feladat megnevezése
I. Polgármesteri Hivatal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati
szolgáltatás (Mezıır)
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
Közvilágítás
Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható
szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Idıskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Átmeneti segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Támogatások pénzeszköz átadások
Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó
200
Vállalkozó orvosok támog. (2010. évrıl áthúzódó)
Polgári védelmi iroda támog.
60
Közös mőködtetéső tábor Vakáció Kht
472
Szabadidısport támogatása
10
Bursa Hungarica ösztöndíj
1490
Arany János tehetséggondozó program
120
Szank Közbiztonságáért Alapítvány
100

4/2011
ÖR

Módosítás Módosított

1 590
2 506
18 388
935
3 961
8 125
18 750
8 130
7 061
1 885
12 182

1 590
-

80 006

160
1 198
563
90
1 157
437
1 451
562
956
561

2 346
17 190
372
4 051
6 968
19 187
6 679
6 499
929
11 621

3 533

83 539

210

210

6 250

6 250

1 594

1 594

14 068

14 068

6 029
26 440
274
9 500
400
5 092
800
320
205
600
230
4 930

6 029
24 785
274
9 905
690
4 955
560
3 064
145
531
93
5 010

-

-

1 655
405
242
137
240
2 744
60
69
137
80
160
20

-

180
22
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Olajbányász SE
Nyugdíjas klub támogatása
Támogatások tartaléka
Rendırség támogatása
Talentum Alapítvány támogatása
Micimackó Alapítvány
Kárpátikum Közhasznú Alapítvány
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Rövididıtartamú közfoglalkoztatás
Egyéb közfoglalkoztatás(közcélú 2010. dec.)
Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
(iskolai könyvtári feladatot is ellát)
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tev.
Kömővelıdési intézmények, közösségi színterek mők.
Tartalékok (általános + mőködési céltartalék)
Sportinfrastruktúra fejlesztés rövididıtartamú közfogl.
DAOP Jászszentlászlói összekötı út
Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntartási kiadásai
összesen:

1324
150
50
120
250
150
424

102

11 068
1 765
4 539
6 830
4 113
2 423
2 207
513
70
1 234
246
1 675

-5 088

5 980
1 765
3 186
4 803
4 113
3 795
2 622
513
70
1 385
436
1 675

-1 353
-2 027
1 372
415

151
190

1 624
50
1 473
6 000

286 291

601
1 131

1 624
50
1 473
6 000
601
1 131

-6 467

279 824

53
1 196
18 520

53
1 196
18 520

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
54 oktatása (1-4.évfolyam)
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
55 rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
56 oktatása (5-8.évfolyam)

13 013

13 013

228

228

37 437

37 437

Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Fejlesztı felkészítés
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

178

178

3 376
1 443
3 726
-

3 376
1 443
3 726
-

II.
51
52
53

57
58
59
60
61

ÁMK mőködési fenntartási kiadásai
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Óvodai nevelés és bölcsödei ellátás
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Közmővelıdési intézmények, közösségi szinterek
62 mőködtetése
63 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
64 Könyvtári szolgáltatások
(iskolai könyvtári feladatot is ellát)
65 Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeiumi közmővelıdési, közönségkapcsolati
66 tevékenység
67 Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések (IPR)
ÁMK mőködési fenntartási kiadásai össz.:

67.
68
69
70

Gy.Sz. B. Általános Iskola és Óvoda fenntartási
kiadásai
Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések (IPR)
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Óvodai nevelés és bölcsödei ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (1-4.évfolyam)

Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
71 rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
72 oktatása (5-8.évfolyam)
73
74
75
76
77

Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Fejlesztı felkészítés
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Gy.Sz. B. Általános Iskola és Óvoda fenntartási
kiadásai összesen:

39 Felhalmozási kiadások
Immateriális javak
Szellemi termék
Hulladék lerakó felülvizsgálati dokumentáció
Immateriális javak összesen:
Felújítások
KEOP İszirózsa Idısek Otthona energiaracionalizálás
KEOP ÁMK Napköziotthonos Óvoda energiaracional.
KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció
DAOP Jászszentlászlói összekötı út felújítás
DAOP Jászszentlászlói összekötı út szállítói finansz.
Sportinfrastruktúra fejlesztés
Tornacsarnok felújítás tervek
IKSZT Mővelıdési Ház felújítás
Felújítások összesen:

1 775

1 775

110
2 303

110
2 303

2 109

2 109

-

-

3 429
88 896

3 429
88 896

0

925
13 549

3 262
-249

3 262
925
13 300

10 511

146

10 657

170
27 167

170
-619

26 548

122
2 293
989
1 321
1 808
58 855

122
722

-190
3 072

3 015
989
1 321
1 618
61 927

5 682
5 682

31 315
17 030
245
114 909
166 455

5 682
5 682

3 340
-2 270
14 869
300

287
330 241

16 239

31 315
17 030
3 585
112 639
166 455
14 869
300
287
346 480
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Beruházások
Szennyvíz szivattyú vásárlás
Vonalkód leolvasó
TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finanszírozás
Beruházások összesen
Részesedések
Homokhátság vagyoni hozzájárulás
Részesedések összesen
Lízingdíj törlesztések
Mazda gépkocsi lízingdíj törlesztés
Lízingdíj törlesztések összesen
Hitel törlesztések
ÁMK konyha
Hitel törlesztések
Felhalmozási kiadások összesen:
Felhalmozási céltartalék
Vízmőfejlesztési céltartalék
Bérlakás értékesítési céltartalék
Felhalmozási céltartalék összesen:
Felhalmozási elıirányz. mindösszesen:
Polgármesteri Hivatal és ÁMK, Gy.Szabó B. Ált.Isk. és
óvoda kiadásai elıirányzatai összesen:

380
106
8 192
8 192

486

380
106
8 192
8 678

-

52
52

52
52

1 833
1 833

0
16 777

1 833
1 833
1 428
1 428
364 153

600
100
700
348 076

16 777

600
100
700
364 853

782 118

13 382

795 500

1 428
1 428
347 376

0

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.
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NAPIREND
3. Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
Az új rendeletet az indokolja, hogy szerepeltetni kell a rendeletben az új ellátási formát, a
foglalkoztatást helyettesítı támogatást, rendelkezni kell a szociális tőzifa juttatás szabályairól,
a helyi lakásfenntartási támogatást pedig törölni kell a rendeletbıl, mert a szociális törvény
ezt az ellátási formát megszüntette. A kiadott rendelet-tervezet utolsó sorát módosítani kell a
következık szerint:
(3) A rendelet 9 §. (4) bekezdése és 16. §-a 2012. április 30. napjával hatályát veszti.
Patkós Zsolt polgármester
A Belügyminisztériumtól decemberben az önkormányzat 1.219 e Ft-ot kapott szociális tőzifa
biztosítására. A 80 m3 tőzifát erdıgazdálkodóktól vásároljuk meg. A rendelet szerint
lakásonként 1 m3 fát biztosítunk a rászorulóknak. Az önkormányzatnak 2.540,-Ft-ot kell
hozzátenni 1 m3 fához. A juttatás feltételeit önkormányzati rendeletben le kell szabályozni. Ez
átmeneti rendelkezés lesz, csak kizárólag erre a célra, a rendelet erre vonatkozó paragrafusát
2012. április 30. napjával hatályon kívül helyezzük, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak
erdeje, tőzifája nincs, saját erıbıl ilyen szociális ellátást nem tudunk felvállalni.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselı-testületnek.
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
2/2012.(……...) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, 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, 33. §. (7) bekezdése, 37. § (1) bekezdés d) pontja, 37/A § (3)
bekezdése, 45.§ (1) bekezd., 50. § (3) bekezdése, 58/B. § (2) bekezdése, 132.§ (4) bekezdés
a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.
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.
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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 (továbbiakban Szt.)
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) 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.
A pénzbeli ellátások ellenırzésének szabályai
7. §.
A jogosultság felülvizsgálatára a jogosultságot megállapító szerv /személy köteles.
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Szociális ellátások
Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások
8. §.
(1) aktív korúak ellátása
a) rendszeres szociális segély
b) foglalkozatást helyettesítı támogatás
(2) átmeneti segély
(3) személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása
Természetben nyújtott szociális ellátások
9. §.
(1) átmeneti segély
(2) köztemetés
(3) közgyógyellátás
(4) szociális célú tőzifa
Egyes szociális ellátások önkormányzati szabályozása
Aktív korúak ellátása
10. §
(1) A Képviselı-testület az Szt.-ben az aktív korúak ellátására való jogosultság
megállapításának feltételein túl további feltételeket ír elı.
(2) Nem állapítható meg ellátás annak az 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 gondozásáról, tisztántartásáról, szükség esetén kaszálásáról nem
gondoskodik
e) az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerő
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról nem gondoskodik.
(3) A kérelmezı köteles a (2) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását
követıen is fenntartani.
(4) A jegyzı az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására irányuló kérelem
benyújtását követı 15 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása
során gyızıdik meg a lakókörnyezet rendezettségérıl.
(5) Az Szt. 34. § (2) valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg szüntetni az aktív
korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítı támogatásra
jogosult személynek, aki az (1)– (3) bekezdésekben foglalt kötelezettségét a felszólítás
ellenére nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.
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Rendszeres szociális segély
11. §
(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
12. §
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy – a munkaerıpiacra történı visszatérés,
megváltozott helyzethez való igazodás céljából történı – együttmőködés keretében
köteles:
a)

a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény Családsegítı
Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítı Szolgálat, címe: Szank, Kossuth u. 18.),
mint az együttmőködésre kijelölt szervvel, továbbá az ellátást folyósító
önkormányzattal együttmőködni,
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
13. §

(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.
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Együttmőködés megszegésének esetei
14.§
(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.
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.
Átmeneti segély
15. §
(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:
a) gyógyszervásárlás
b) élelmiszer-, ruhavásárlás
c) kórházi ápolás
d) meghalt személy eltemettetése
e) rendkívüli élethelyzet enyhítése, elemi kár.
(3) (2) bekezdés a)-c) e) pontjában foglaltak alapján az átmeneti segély egyszeri összegét a
rászorultsághoz igazodóan kell megállapítani, melynek maximum összege 3.000,-Ft lehet.
Ez alól kivételt képeznek a (4) – (6) bekezdésben foglaltak.
(4) Évente kettı alkalommal – maximum a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig átmeneti segély adható azon személyek vagy családok gyógyszerkiadásának támogatására,
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) bekezdés d) pontjában foglalt temetési költségek esetén a segély maximum összege
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 70%-a lehet.
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(6) Különös méltánylást érdemlı esetben a kérelmezı évente legfeljebb egy alkalommal
jövedelmére tekintet nélkül átmeneti segélyben részesíthetı, maximum a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegéig. Különös méltánylást érdemlı körülménynek
tekinthetı az egy hónapot meghaladó kórházi ápolás, két hónapot meghaladó táppénzes
állomány, egyéb krízishelyzet.
Szociális célú tőzifa
16. §
(1) Az önkormányzat – A belügyminiszter a helyi önkormányzatok szociális célú
tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásáról szóló 59/2011. (XII.23.) BM.
rendeletében foglaltaknak megfelelıen - a létfenntartást veszélyeztetı, idıszakosan,
illetıleg tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére hivatalból, a
polgármester döntése alapján, természetbeni támogatásként szociális tőzifát juttat.
(2) A tőzifa támogatás azon személyek számára nyújtható, akik családjában az egy fıre
számított havi családi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élı esetén annak 220 % -át.
(3) Kivételesen azon személyek és családok számára is nyújtható támogatás, ahol
egészségügyi okok miatt (súlyos fogyatékosság, hosszan tartó súlyos betegség), vagy
jövedelmi viszonyok lényeges csökkenése miatt a család átmenetileg rendkívüli
élethelyzetbe kerül.
(4) Nem nyújtható támogatás azon személyek és családok részére, ahol a szociális
ügyintézı a helyszíni szemle során a család által életvitelszerően lakott lakás udvarán
vagy annak helyiségeiben 15 q tőzifánál nagyobb mennyiséget talál.
(5) A szociálisan rászoruló személyek kiválasztása a hivatal szociális nyilvántartásából
történik.
(6) A támogatás csak azon személyek és családok számára nyújtható, ahol legalább egy
helyiségben tőzifával főtenek.
(7) A támogatás mennyisége lakásonként 1 m3 tőzifával egyenértékő tömegő fa.
Személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása
17. §
(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
18. §
(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.
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Szociálpolitikai Kerekasztal
19. §
(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
20. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2012. január 1-jét
követı eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 13/2011.(IX.22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(3) A rendelet 9 §. (4) bekezdése és 16. §-a 2012. április 30. napjával hatályát veszti.

NAPIREND
4. Elıterjesztés a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának
módosításáról
Elıadó: Dobos László igazgató
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte igazgató urat az elıterjesztésre.
Dobos László mb. igazgató
A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának módosítására a
névmódosítás, jogszabályi változás, adatok pontosítása miatt volt szükség. Fontos oktatási,
nevelési kérdésekben változtatás nem történt.
A módosításokat a nevelıtestület elfogadta, az iskolai Szülıi szervezet és az iskolai
Diákönkormányzat elfogadásra javasolta.
Patkós Zsolt polgármester
A nevelıtestület döntött, a képviselı-testületnek jóváhagyási lehetısége van. Igazgató úr
kiegészítést csatolt be, a Pedagógiai Program egységes szerkezetben történı jóváhagyását
javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Pedagógiai Programot.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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2/2012.(II.01.) ÖH.
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programjának módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja alapján a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programjának módosítását az elıterjesztés szerint jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dobos László mb. igazgató

NAPIREND
5. Elıterjesztés a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Minıségirányítási Program
módosításának jóváhagyásáról
Elıadó: Dobos László igazgató
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte igazgató urat az elıterjesztésre.
Dobos László mb. igazgató
A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Minıségirányítási Programjának módosítására a
névmódosítás, jogszabályi változás miatt volt szükség. Lényegi változtatás nem történt.
A módosításokat a nevelıtestület elfogadta, az iskolai Szülıi szervezet és az iskolai
Diákönkormányzat elfogadásra javasolta. Kérte a képviselı-testület jóváhagyását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Minıségirányítási
Programot.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
3/2012.(II.01.) ÖH.
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
Minıségirányítási Programjának módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdésének f) pontja alapján a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
Minıségirányítási Programjának módosítását az elıterjesztés szerint jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dobos László mb. igazgató
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NAPIREND
6. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A központi orvosi ügyelet ellátására az Emergency Kft-vel kötött szerzıdés 2012. február 28án lejár. Egy évre közbeszerzést írt ki a Társulási Tanács. Jövı héten döntenek a feladat
ellátásáról. A közbeszerzés eljárási díját lakosságarányosan kell viselni a településeknek, ez
várhatóan 300-350 e Ft-nak a 10 %-ával terheli településünket. Az önkormányzati törvény
2012. december 31. napjával megszünteti a kistérségi társulásokat, utána más formában
történik a feladatellátás. Két határozat-tervezet van az elıterjesztéshez mellékelve, a társulási
megállapodás módosításáról és a központi orvosi ügyeletre vonatkozó közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról. Kérte a határozat-tervezetek elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a társulási megállapodás
módosításáról szóló határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
4/2012.(II.01.) ÖH.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az elıterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal minısített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja.
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a központi orvosi ügyeletre
vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
5/2012.(II.01.) ÖH.
Központi orvosi ügyeletre vonatkozó
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a
Kiskunmajsai Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazta a Társulás Elnökét,
hogy a központi orvosi ügyeletre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására
árajánlatokat kérjen.
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2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjának összegét lakosságarányosan pénzeszköz
átadásként a 2012. évi költségvetésben biztosítja.
Határidı: 2012. február 15.
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
7. Elıterjesztés önkormányzat részére történı ingatlan értékesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Kérelem a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Kocsis Károlyné azzal a kéréssel fordult a képviselı-testülethez, hogy az önkormányzat
vásárolja meg az ingatlanát. A zártkerti ingatlannak a tulajdoni lap szerint 27 tulajdonosa van,
valamint két bejegyzett özvegyi jog terheli. Öröklések útján jött létre ez a helyzet.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és egyhangúlag javasolta a képviselıtestületnek, hogy Kocsis Károlyné Szank, Hunyadi J. u. 23. szám alatti lakos tulajdonrészét a
szanki 1084 hrsz-ú, 5025 m2 területő szántó és szılı mővelési ágú fölterületbıl ne vásárolja
meg.
A tulajdoni viszonyok rendezését követıen, ha minden tulajdonos kinyilvánítja értékesítési
szándékát, per-, teher és igénymentes ingatlan esetén, anyagi lehetıségei függvényében a
képviselı-testület késıbbi idıpontban döntsön az esetleges megvásárlásról.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság
javaslatát.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
6/2012.(II.01.) ÖH.
Önkormányzat részére történı
ingatlan értékesítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Kocsis Károlyné Szank, Hunyadi J. u. 23.
szám alatti lakos tulajdonrészét a szanki 1084 hrsz-ú, 5025 m2 területő szántó és szılı
mővelési ágú fölterületbıl ne vásárolja meg.
A tulajdoni viszonyok rendezését követıen, ha minden tulajdonos kinyilvánítja értékesítési
szándékát, per-, teher és igénymentes ingatlan esetén, anyagi lehetıségei függvényében a
képviselı-testület késıbbi idıpontban döntsön az esetleges megvásárlásról.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester
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NAPIREND
8. Elıterjesztés a köztisztviselık 2012. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját
képezı célok meghatározásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztést és a határozat-tervezetet írásban mindenki megkapta.
Megadta a szót Besesek Béla alpolgármester úrnak.
Besesek Béla alpolgármester
A célokat javasolta kiegészíteni 16. ponttal, az energiatakarékos gazdálkodással kapcsolatban
legyen egy megbízott, aki felügyel, és takarékossági intézkedéseket javasol.
Patkós Zsolt polgármester
Fontos az energiatakarékos mőködés biztosítása, takarékos gazdálkodás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a kiegészített
határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
7/2012.(II.01.) ÖH.
Köztisztviselık 2012. évi munkateljesítmény követelményeinek
alapját képezı célok meghatározásáról
HATÁROZAT
I. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank községi Polgármesteri Hivatal
köztisztviselıi 2012. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját képezı célokat a
következık szerint határozza meg:
1. Fel kell készülni a járási hivatalok létrehozásából eredı belsı hivatali szervezeti
struktúra átalakítására,
2. Fel kell készülni az általános iskola átadására,
3. Egyszerősített honosítási eljárásokkal kapcsolatos ügyintési feladatok ellátása.
4. Az egyes ágazati jogszabályokból adódó feladatok szakszerő és eredményes
megvalósítása,
5. A képviselı-testület mőködéséhez szükséges elıkészítı munka körültekintı, koordinatív
végrehajtása,
6. A képviselı-testület állandó és ideiglenes bizottságai tevékenységének segítése, döntéselıkészítı munkájukban aktív közremőködés,
7. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során törekedni kell az adott
feladat célszerő és gazdaságos megoldására,
8. A vagyongazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyonrendeletben
foglaltak megtartására, az önkormányzati vagyon gyarapítására és védelmére,
9. A képviselı-testület által elhatározott beruházások, az azokkal kapcsolatos
közbeszerzési eljárások törvényes elıkészítése és lebonyolítása,
10. A képviselı-testület által benyújtandó pályázatok magas szintő szakmai elıkészítése,
11. A gépjármőadó és helyi adó nyilvántartásból, beszedésekbıl és hátralékok behajtásából
adódó feladatok törvényes és eredményes végrehajtása,
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12. A köztisztviselıi törvényben kötelezıen elıírt, a hivatal éves képzési, továbbképzési
tervében szereplı képzésekben, továbbképzésekben való részvétel, az elıírt
vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése.
13. A Polgármesteri Hivatalban mőködı számítógépes informatikai rendszer bıvítése, a
gyakorlati munka során mind teljesebb körő alkalmazása. Informatikai ismeretek
bıvítése.
14. Az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok hatékony és eredményes
ellátása, az ügyintézési határidık csökkentése.
15. Gyors és kulturált ügyintézés.
16. Energiatakarékos mőködés biztosítása.
II. A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlása során a
határozatban felsorolt célok figyelembe vételével határozza meg 2012. évben a
köztisztviselık egyéni teljesítmény követelményeit.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester, jegyzı

Patkós Zsolt polgármester
E napirend keretében kell értékelni a jegyzı elmúlt évi munkáját. 16 cél és feladat volt
megjelölve, valamint az általános céloktól eltérıen le kellett bonyolítani a népszámlálást. Ezt
sikerrel megoldotta a hivatal. A múlt évben egy intézmény átszervezése történt meg, ez
szintén többletfeladatokat jelentett. A Polgármesteri Hivatalban a létszámcsökkentésbıl adódó
feladatok átszervezése megtörtént. Munkaköri feladatait, a polgármester, képviselı-testület
által rábízott feladatokat magas színvonalon ellátta. A változásokra felkészülés kiemelt feladat
volt és lesz, amelyet megfelelıen kell megvalósítani. Jegyzı asszony elmúlt idıszakban
végzett munkáját összességében kiválónak értékelte. Az önkormányzat anyagi helyzete nem a
legjobb, ennek ellenére a bérének eltérítését javasolja, a költségvetési rendelet elkészítésekor
így lesz megtervezve.
Vincze Jánosné jegyzı
Megköszönte polgármester úrnak, alpolgármestereknek, képviselıknek, gazdasági vezetınek,
hogy munkáját segítették.

NAPIREND
9. Elıterjesztés a 2012. évi belsı ellenırzési munkaterv jóváhagyásáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
Patkós Zsolt polgármester
A belsı ellenırzési terv ismételten módosul, mert a belsı ellenırzési napok száma csökkent,
kevesebb a normatív támogatás, 2 kiemelt cél ellenırzésére van lehetıség.
Két határozatot kell hozni, a korábbi határozat visszavonásáról és az új belsı ellenırzési terv
elfogadásáról.
Vincze Jánosné jegyzı
A korábban meghatározott három feladatból kettıt tudnak végrehajtani, egy feladatot el
kellett hagyni. A normatívából ennyit tud a belsı ellenırzı szerv megvalósítani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a belsı ellenırzési terv
elfogadásáról szóló határozat-tervezet visszavonását.
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
8/2012.(II.01.) ÖH.
2012. évi belsı ellenırzési munkaterv
jóváhagyásáról szóló határozat visszavonásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat
költségvetési szervére vonatkozó 2012. évi belsı ellenırzési tervérıl szóló 131/2011.(XII.07.)
ÖH. számú határozatát visszavonja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı

Polgármester szavazásra tette fel a belsı ellenırzési tervet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
9/2012.(II.01.) ÖH.
2012. évi belsı ellenırzési munkaterv jóváhagyásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011-2015. évre vonatkozó stratégiai
ellenırzési tervben foglaltakat figyelembe véve Szank Községi Önkormányzat költségvetési
szervére vonatkozó 2012. évi ellenırzési tervet az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVES MÓDOSÍTOTT ELLENİRZÉSI TERVE
Ellenırzendı
folyamatok és
szervezeti egységek

Gy.
Szabó
Béla
Általános Iskola és
Óvoda

Tanügy-igazgatási
folyamatok

Az ellenırzésre vonatkozó
stratégia (ellenırzés célja,
módszere, tárgya, terjedelme,
ellenırzött idıszak)
Célja: annak megállapítása, hogy
az
iskola
létszámés
bérgazdálkodása, a túlórák és
helyettesítések rendje, a kötelezı
tanítási
idıkeret
elszámolása
megfelelnek-e
a
hatályos
jogszabályoknak,
a
fenntartói
döntéseknek.
A
tantárgyfelosztásban
szereplı
órák
díjazása,
nyilvántartása
megfelelnek-e a jogszabályoknak.

Azonosított kockázati
tényezık (*)

- Erıforrás-gazdálkodás
szabálytalanságában rejlı
kockázatok

Az ellenırzés típusa
(**)

Az ellenırzés
ütemezése (***)

Erıforrás
szükségletek
(****)

Típusa:
Szabályszerőségi,
teljesítmény-ellenırzés

2012. március

10 belsı ellenıri nap

Jelentés:
2012. április 30.

Módszerei:
Dokumentumok
szúrópróbaszerő
ellenırzése
Interjúkészítés

Tárgya: a létszám és
bérgazdálkodás, túlórák és
helyettesítések
Idıszak: 2011/12. tanév I. félév
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Ellenırzendı
folyamatok és
szervezeti egységek

Gy.
Szabó
Béla
Általános Iskola és
Óvoda

Továbbképzési
kötelezettségek

Az ellenırzésre vonatkozó
stratégia (ellenırzés célja,
módszere, tárgya, terjedelme,
ellenırzött idıszak)
Célja: annak vizsgálata, hogy a
pedagógusok továbbképzési
kötelezettségeivel kapcsolatos
feladatok ellátása (továbbképzési
tervek megvalósulása, elımeneteli
rendszerben való megjelenése)
megfelel-e a jogszabályi
elıírásoknak.
Tárgya: továbbképzési
kötelezettség teljesítése, 10-12 fı

Azonosított kockázati
tényezık (*)

- Jogszabályi elıírások be nem
tartásában rejlı kockázatok

Az ellenırzés típusa
(**)

Az ellenırzés
ütemezése (***)

Erıforrás
szükségletek
(****)

Típusa:
Szabályszerőségi
ellenırzés

2012. március

4 belsı ellenıri nap

Jelentés:
2012. április 30.

Módszerei:
Dokumentumok
szúrópróbaszerő,
esetenként tételes
ellenırzése

Idıszak: 2011/12. tanév I. félév

Tárgy: elıre nem látható
feladatokra tartalék idı (20 %)

Tartalékidı:
3 belsı ellenıri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenırzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011 (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
*** Az ellenırzések idıtartama és az ellenırzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenırzésekhez rendelt becsült ellenırzési erıforrások: becsült idıszükséglet és emberi erıforrás.
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NAPIREND
10. Egyéb kérdések
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda
vezetıje Czibere Károly levélben fordult hozzánk, amelyben kérte, hogy a szociális ellátásra
vonatkozó szerzıdés hatályát 10 évrıl 20 évre módosítsuk. Azonban vállaltuk, hogy 2014-tıl
kezdıdıen 10 évig évente Szank 300 e Ft-ot biztosít az egyháznak. Javasolta, hogy ezt a
pénzügyi kötelezettséget 20 évre ne vállalja fel az önkormányzat, tárgyalja újra a szerzıdés
lejártakor, azonban a szerzıdés idıtartamának meghosszabbítását javasolta. Az új
megállapodás-tervezetet a képviselı-testület elé hozza.
A képviselık egyetértettek.
Nyerges Zoltán PB elnök
Az elmúlt idıszakban felmerült a polgármester illetményének a törvényi minimumra történı
csökkentése. A ciklus kezdetén a képviselı-testület a polgármester illetményét meghatározta.
Munkáját megfelelıen, hatékonyan, gazdaságosan végzi a falu érdekében. Fegyelmi vétséget,
mulasztást nem kövezett el, ami indokolttá tenné az illetménycsökkentést. Ezért a Pénzügyi
Bizottság nem kívánja elıterjeszteni a polgármester illetmény csökkentését, napirendre
tőzését.
Besesek Béla alpolgármester
Nem javasolta a polgármester illetményének csökkentését.
Csertı István képviselı
Nem javasolta a csökkentést.
Varga Ferencné alpolgármester
Az elmúlt ciklusban a polgármester úr bére a törvényi minimumon volt. Polgármester úr az
apparátus segítségével olyan nagy összegő pályázati pénzt hozott a településre, amely az
illetményének a megemelését indokolta a jelenlegi ciklusban. Az illetménycsökkentést nem
javasolta.
Mucsi László képviselı
Meg van határozva, hogy súlyos fegyelmi vétségnek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy
valakinek a fizetése csökkentésre kerüljön.
Rácz Izabella képviselı
Nem javasolta a csökkentést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 órakor bezárta az ülést.
K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Nyerges Zoltán
jkv. hitelesítı

Rácz Izabella
jkv. hitelesítı
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