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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2012. február 22-én 15 órakor megtartott ülésérıl. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Csertı István 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella és 
 Tóth Mátyás képviselık 
 Vincze Jánosné jegyzı 
 Nagy Klára fıtanácsos 
 Vaska-Potharnné Fekete Irén Amália igazgatóhelyettes 
 Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı 
képviselıbıl 6 fı jelen van, Mucsi László jelezte, hogy késıbb fog megérkezni. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Tóth Mátyás képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását 
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy az egyéb kérdések elıtt a településrendezési terv és 
helyi építési szabályzat módosításáról tárgyaljon 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 2012. évi költségvetésérıl szóló 
    önkormányzati rendeletre  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás  
    szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
4. Elıterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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5. Elıterjesztés a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerzıdések 
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Elıterjesztés az önkormányzat szakfeladat rendjére és intézményeinek alapító okirataira 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
7. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
8. Elıterjesztés a központi orvosi ügyelet feladatellátásról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Elıterjesztés pályázatok elıkészítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Elıterjesztés a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési  
      hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerı átutalásának módjáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. társasági szerzıdésének módosításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
12. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT-ben lévı üzletrész értékesítésérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
13. Elıterjesztés a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
14. 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: 
 
10/2012.(II.22.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatról 
szóló beszámolóról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 5/2012.(II.01.) ÖH. számú lejárt 
határidejő határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl: 
 
Patkós Zsolt polgármester 

- Február 2-án a gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében folytatott megbeszélést. A 
mozgó szakorvosi ellátásoknál is megmutatkozik a pénzhiány. Sikerült megoldani az 
MSZSZ-t ellátó gyermekorvos kérdését. 
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- Február 6-án a Többcélú Kistérségi Társulás döntött, hogy továbbra is az Emergency 
Kft-t bízza meg a központi orvosi ügyelet ellátásával. 

- Február 8-án a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének 
tárgyalása volt. Nem kell kiegészítı költségvetési forrásokat biztosítani. 

 
Mucsi László megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 7 fı. 
 

- Február 10–én Kisteleken a Gázépszerker Kft. évértékelıt tartott. Szó volt arról is, 
hogy változik a víziközmő törvény, bizonytalan a jövı. 2012. június 30-ig dönteni kell 
az önkormányzatoknak, hogy mely akkreditált szolgáltatóval kívánja az ivóvízellátást 
biztosítani. 

- Február 16-án S. Csontos Lászlóval megbeszélést folytatott. A Bányászpark 
vonatkozásában területvitája van a MOL-lal. Szeretnénk, ha megegyezés születne. 

- Február 17–én pénteken a Kalocsa-Kecskeméti Érsekségnél Kalocsán Fülöp Ernı 
kanonok úrral tárgyalt a 2012/2013-as tanévre tervezett létszámról, az iskolaátadás 
kapcsán a véleményezı testületek által kialakított véleményekrıl. 

- Február 20-án a költségvetés egyeztetése volt a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és 
Óvoda intézménynél. 

- Február 21-én a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a mai ülés napirendjeit.  
- Február 21-én a Kiskun Önkormányzatok Konzorciumának ülése volt. A kis- és 

nagykun önkormányzatok meg kívánják rendezni a II. Kunok Világtalálkozóját. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásulvette a tájékoztatót. 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl szóló 
    önkormányzati rendeletre 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A 2012. évi költségvetés jogszabályi változások miatt a hagyományoktól eltérı, részletesebb, 
átláthatóbb, mint a korábbiak. A tavalyi tényadatok alapján készült. Intézményenként 
tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat. Csökkennek a normatívák a csökkenı 
gyermeklétszám miatt, kevesebb SZJA bevétellel tervezhettünk. Tavaly év közben szerkezeti 
változás valósult meg, a szociális feladatokat átvette a Református Egyház, ezzel csökkent a 
költségvetés bevételi és kiadási oldalon is. A közalkalmazottaknak is tartalmazza az Erzsébet 
utalványt 9 hónapra, erre törvényi kötelezettség nincs, de évek óta nem emelkedtek a bérek a 
közalkalmazotti és a köztisztviselıi szférában (a soros elırelépést kivéve).  
Kiemelte, hogy 7,728 e Ft-os mőködési hiányt tartalmaz a rendelet. 2012. január 1-jétıl 
mőködési hiánnyal költségvetés nem tervezhetı, annyira le kell faragni a költségvetés 
mőködési és fejlesztési kiadásait, hogy ennek megfeleljünk.  
A bőnmegelızés érdekében fejlesztjük a kamerarendszert, mert bőncselekmény esetén 
bizonyító erıvel bírnak a felvételek. 
A felhalmozási hiányt növelheti, ha a képviselı-testület két korábban megnyert pályázat 
megvalósítása mellett dönt. Az egyik IKSZT pályázat, amely a mővelıdési ház felújításáról 
szól, a másik pedig KEOP pályázat az iskolában energetikai korszerősítés megvalósítását 
tartalmazza. A pályázatok megvalósításához szükséges önerıt hitelbıl tudjuk biztosítani, 
amely az iskola esetében az energia megtakarításból késıbb megtérül. 
Kérte, hogy a bizottságok alakítsák ki véleményüket a pályázatok megvalósításával 
kapcsolatban. 
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Reméljük, hogy 2012-ben a Katolikus Egyház átveszi az oktatási intézményünket. A 
költségvetésbe beépültek olyan elemek, amelyek felhasználása függ az átadás 
megvalósulásától. Minden olyan összeg, amelynek nincs állami ellentételezése, a mőködési 
hiányt növeli. Minimális közelében kell a mőködésre fordítandó összegeket tartani úgy, hogy 
a feladatok szakszerő és színvonalas ellátását ne veszélyeztesse. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, a feltett kérdésekre választ kapott, és 2 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet azzal, hogy a 
Micimackó Alapítvány és a Talentum Alapítvány támogatásáról a képviselı-testület döntsön. 
Felmerült a kérdés, hogy az önkormányzat az alapítványokat támogassa, vagy az intézmény 
költségvetésébe a dologi kiadások közé kerüljön be a 300 e Ft. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A törvényben meghatározott véleményezı testületek (Gy. Szabó Béla Általános Iskola és 
Óvoda alkalmazotti közössége, Közalkalmazotti Tanács, Pedagógus Szakszervezet, 
Diákönkormányzat) a költségvetést megtárgyalták és kialakították véleményüket, amelyeket a 
jegyzıkönyvhöz mellékelünk. 
Felolvasta a véleményeket. 
A kérésnek megfelelıen a költségvetésben kiegészítjük a napközi otthonos ellátás 
szakfeladatot az iskolaotthonos ellátás elnevezéssel. 
Patkós Zsolt polgármester 
A közalkalmazottak részére az Erzsébet utalvány 9 hónapra került megtervezésre, reméljük, 
hogy szeptembertıl már az egyház átveszi e feladatellátást. A kiemelt munkavégzésért járó 
kereset-kiegészítés pénzügyi biztosítása részben kötelezettség a minıségbiztosítási 
munkacsoport részére, azon túl azonban nem kötelezettség és az önkormányzat hiányát 
növeli. Régebben, amikor az önkormányzat állami normatívaként megkapta ezt az összeget, 
akkor átadta az intézménynek. Kötött felhasználású normatívaként azonban régen nem 
biztosít külön forrást erre az állam. Az önkormányzat nem zárkózik el a béren kívüli 
juttatások kifizetésétıl, ha nem romlik az önkormányzat anyagi helyzete és nem lesz nem várt 
kiadás. Az egyház döntése után lehet erre visszatérni. 
A tanulószobához az önkormányzat 1 fıt biztosít, a további igényeket a tantárgyfelosztásnál a 
túlórakeretbıl kell biztosítani. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Megköszönte az önkormányzat segítségét, amelyet az alapítványok támogatásán keresztül az 
elmúlt években az úszásoktatáshoz nyújtott. Kérte a képviselı-testületet, hogy továbbra is 
támogassa az alapítványokat, ne tegye bele a dologi kiadásokba a támogatást, hogy a vízhez 
szoktatás ezután is meg tudjon valósulni, mert ezt másképp nem tudják megoldani. 
Tóth Mátyás képviselı 
Ez az év legalább annyira nehéz, mint a tavalyi. A költségvetésben 130 millió forintos 
iparőzési adó bevétel szerepel, tavaly mennyire teljesült? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Év végére 138 millió lett az iparőzési adó bevétel, reméljük, hogy a 130 millió forint teljesülni 
fog, mindig nagy a bizonytalanság az iparőzési adó tervezésénél. 
Tóth Mátyás képviselı 
A mőködési hitelkeret 54 millió forint. Nagyon szoros gazdálkodásra van szükség, hogy ezt 
csökkenteni tudjuk. 
Rácz Izabella képviselı 
A Pénzügyi Bizottság ülésén javasolta, hogy az alapítványok támogatási összege módosuljon 
létszámarányosan, az iskolai alapítvány támogatásának 50 e Ft-tal történı növelését, az 
óvodai alapítvány támogatásának 50 e Ft-os csökkentését javasolta. Felmerült az is, hogy az 
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úszásoktatás támogatása lehet, hogy egyszerőbben megvalósulhatna, ha a támogatási összeg 
az intézmény költségvetésében a dologi kiadások között szerepelne. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A tavalyi támogatási szint került megtervezésre. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy a képviselı-testület fogadja el így a költségvetést, tárgyalni kell az 
érintettekkel arról, hogy hogyan lehet az alapítványi feladatokat célszerően megvalósítani, 
alapítványon keresztül vagy az intézmény költségvetésében. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet 
azzal a kiegészítéssel, hogy a napközi otthon szakfeladat kiegészül az iskolaotthon 
elnevezéssel. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
3/2012.(………) önkormányzati rendelete 

Szank Községi Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl 
 

Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a 
kötelezı- és az önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – 
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 
kormányrendelet, Magyarország 2012. évi költségvetésrıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
rendelkezéseire  
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 6.§ (3) bekezdése alapján az 

érintett megfelelı szintő szakszervezetekkel egyeztetve, 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (3) bekezdése alapján az intézmény 

alkalmazotti közössége, szülıi szervezet, diákönkormányzat, gazdasági kamara véleményét 
kikérve, 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 
kormányrendelet 27. § (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára 
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésérıl a következıket rendeli el: 

 
I. fejezet 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet célja 

1. §. 
 
A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése – mint az 
önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerő, 
áttekinthetı, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenırizhetı gazdálkodásának biztosítása. 
E rendeletben meghatározott bevételi elıirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a 
kiadási elıirányzatok pedig – a bevételi elıirányzatok teljesítésének figyelembevételével – 
azok felhasználásának jogosultságát jelentik. 
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A rendelet hatálya 
2. §. 

 
A rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat Képviselıt-estületére, bizottságaira, 
és az önkormányzat fenntartásában mőködı 1 önállóan mőködı és önállóan gazdálkodó 
intézményre a Szank Községi Polgármesteri Hivatalra, továbbá 1 önállóan mőködı 
intézményre a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvodára. 
 

II. fejezet 
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet szerkezet, tartalma 
3. §. 

 
(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
alapján – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-10. sz. 
mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 
2012. évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatóját, továbbá a 2012. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve. 

 
(2) A képviselı-testület a 2012. évi költségvetési fıösszegeket az alábbiak szerint határozza 

meg (ezer Ft-ban) 
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés Bevételek 
(1) mőködési 398.068 
(2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel 54.645 
(3) felhalmozási 134.479 
(6) költségvetési fıösszeg 587.192 
  
Megnevezés Kiadások 
(1) mőködési 405.796 
(2) felhalmozási 176.396 
(3) felhalmozási célú hiteltörlesztés 5.000 
(4) költségvetési fıösszeg 587.192 
(5) ebbıl mőködési céltartalék 800 
(6) ebbıl általános tartalék 1.000 
(7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása 91.662 
(8) Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 
finanszírozása 

116.947 

(9) mőködési hiány -7.728 
(10) felhalmozási hiány -41.917 
(11) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy 
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési elıirányzataira 
vonatkozóan a mőködési hiány összege -7.728 e Ft, a felhalmozási 
hiány összege -41.917 e Ft. A továbbiakban a mőködési hiány 
megszüntetésére ÖNHIKI támogatás, a felhalmozási hiány 
megszüntetésére hitelkeret igénybevétel jelenthet forrást. 
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4. § 
 
 A képviselı-testület az Áht. 23 § alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet 

mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: 
(1) Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. 

számú melléklet tartalmazza. 
 Szank Községi Polgármesteri Hivatal éves bevételeit forrásonként és összesen az 

1/a. számú melléklet tartalmazza. 
 Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda éves bevételeit forrásonként és összesen 

az 1/b. számú melléklet tartalmazza. 
(2) Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt elıirányzatonként 

a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 Szank Községi Polgármesteri Hivatal éves kiadásait összesen, kiemelt 

elıirányzatonként a 2/a. számú melléklet tartalmazza. 
 Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda éves kiadásait összesen, kiemelt 

elıirányzatonként a 2/b. számú melléklet tartalmazza. 
(3) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadásit feladatonként, a 

felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási elıirányzatokat célonként, a 
támogatás értékő felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

 Szank Községi Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntartási kiadásit feladatonként, 
a 3/a. számú melléklet tartalmazza. 

 Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda mőködési, fenntartási kiadásit 
feladatonként a 3/b. számú melléklet tartalmazza. 

(4) Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások 
kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza  

(5) Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 Szank Községi Polgármesteri Hivatal létszámkeretét az 5/a. számú melléklet 

tartalmazza. 
 A Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda létszámkeretét az 5/b. számú 

melléklet tartalmazza. 
 

5. § 
 

 A képviselı-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti: 
(1) Szank Községi önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és 

pénzeszközének változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) az 6. számú 
melléklet tartalmazza. 

 Szank Községi Polgármesteri Hivatal összes bevételét, kiadását, finanszírozását és 
pénzeszközének változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) az 6/a. számú 
melléklet tartalmazza. 

 A Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda összes bevételét, kiadását, 
finanszírozását és pénzeszközének változását (elıirányzat felhasználási 
ütemtervét) az 6/b. számú melléklet tartalmazza.  

(2) Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 
7. számú melléklet tartalmazza. 

(3) Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet 
tartalmazza. 

 Szank Községi Polgármesteri Hivatal összevont mérlegét a 8/a. számú melléklet 
tartalmazza. 
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 Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda összevont mérlegét a 8/b. számú 
melléklet tartalmazza. 

(4) A közvetett támogatások 2012. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. 
számú melléklet tartalmazza. 

(5) Szank Községi Önkormányzat 2012. évre tervezett kiadásait feladatonként 
táblázatban a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évre tervezett kiadásait feladatonként 
táblázatban a 10/a. számú melléklet tartalmazza. 

(6) A Gy Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évre tervezett kiadásait 
feladatonként a 10/b. számú melléklet tartalmazza. 

(7) Szank Község Önkormányzatának 69.822 e forint fejlesztési hitelállománya van, 
önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU támogatással megvalósuló 
projekt önkormányzatunknál van. 

 
III. fejezet 

 
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

Intézményi gazdálkodás 
6. §. 

 
(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat fenntartásában mőködı, 2. §-ban szereplı intézmények 2012. évi 
költségvetési elıirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a  
jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott 
elızı évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott 
elıirányzatok összegével. 

  (2) Az önállóan mőködı intézmények jóváhagyott elıirányzatain felüli többletbevételei az 
irányító szerv elızetes engedélyével, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott 
elıirányzat-módosítás után használható fel a Képviselı-testület engedélyével. 

 

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatai a 
kormányrendeletben meghatározott esetekben 500.000 Ft-ig saját hatáskörben 
módosíthatók, mely vonatkozik a Polgármesteri Hivatalra is. A Jegyzı elıkészítésében a 
Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-
módosításokról, átcsoportosításokról a képviselı-testületet harminc napon belül 
tájékoztatja. 

 

  (4) A Képviselıtestület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint 
intézkedik: 

• Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével 
összefüggıen kötelesek gazdaságosan, racionálisan intézkedni 

• A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban:  
az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy azokat a 
fejlesztéseket részesíti elınyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerıt 
igényelnek.  

• Törekedni kell a központosított beszerzésekre. 
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• A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezıtlen alakulása esetén 
meghatározott idıtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, 
amelyekrıl a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatni köteles. 
Kedvezıtlennek minısül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-
hitelkeretének kihasználtsága legfeljebb három hónapon keresztül a 80 %-ot eléri. 

• A közoktatásban gazdaságosan és racionálisan kell a feladatokat számításba venni (a 
tanórán kívüli foglalkozások, osztályok, csoportok indítása, nevelési programok 
felülvizsgálata stb.) 

• Az intézményvezetıknek mindent meg kell tennie a saját bevételek további növelése 
érdekében. 

 

(5) A Képviselıtestület döntése szerint – az elsı negyedév kivételével negyedévenként, de 
legkésıbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön 
jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési 
rendeletének módosításáról. 

 

(6) Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 68. §. (2) bekezdése alapján az Áht. 
alkalmazása során a kisösszegő követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 
100 ezer forint egyedi beszerzési ár, elıállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi 
eszközök beszerzési- vagy elıállítási költsége folyó kiadásként egy összegben 
elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékő – éven belül 
amortizálandó – eszköznek tekintendık. 

 
 (7) A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv) 

49/F. § (8) bekezdése és a köztisztviselık cafetéria-juttatásának részletes szabályairól 
szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet Cafetéria-juttatás bevezetését rendelte el. A 
rendelet hatálya kiterjed a polgármesterre és a köztisztviselıkre.  

 a) A cafetéria-rendszer mőködésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó 
közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetéria-
juttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati 
szabályzatot a hivatali szervezet vezetıje készíti el.  

 b) A cafetéria-juttatás éves összegét (a továbbiakban keretösszeg) a Ktv. 49/F. § (4) 
bekezdésben meghatározottak szerint a helyi önkormányzatoknál tárgyév február 15-éig 
kell meghatározni. A képviselı-testület a cafetéria-juttatás éves keretösszegét, a 
törvényben elıírt minimum szinten, 200.000 Ft-ban határozza meg 2012. évre. 

 c) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott 
cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg 
a következı évre nem vihetı át.  

 
(8) A közalkalmazottak, valamint az önkormányzat alkalmazásában álló Munka 

Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak étel vásárlásra jogosító utalvány formájában 
étkezési hozzájárulásban részesülnek.  
a) Az étkezési hozzájárulás mértéke a Polgármesteri Hivatal és a Gy. Szabó Béla 

Általános Iskola és Óvoda közalkalmazottjai, az önkormányzat alkalmazásában 
álló Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére 2012. évre 5.000 
Ft/hónap összeg. 
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b) A Polgármesteri Hivatal közalkalmazottjai, az önkormányzat alkalmazásában álló 
Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére a 5.000 Ft/hónap étkezési 
hozzájárulás a 2012-es költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a 
pénzügyi helyzet függvényében a képviselı-testületi döntés alapján évközben 
elvonható. A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda alkalmazásában álló 
közalkalmazottak részére a 5.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2012-es 
költségvetési év 9 hónapjára került tervezésre. 

 
(9) A képviselı-testület a Ktv. 49/J § (2). bekezdése alapján a nyugállományú 

köztisztviselık szociális keretét nem határoz meg a 2012-es évre. 
 
(10) A képviselı-testület a Ktv. 49/H §-ában meghatározott visszatérítendı illetve nem 

visszatérítendı szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatást nem határoz meg a 
2012-es költségvetési évre. 

 
(11) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg 

szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselı-testületet tájékoztatnia 
kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetésérıl. 

 
(12) A képviselı-testület az önkormányzat intézményei számára, olyan esetekben, amikor a 

szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai 
végzettségő dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértıi, mőszaki 
mővészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási 
szerzıdéssel történı igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell 
tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, 
valamint az igénybevétel feltételeit, intézményenként szabályzatban kell meghatározni. 

 
(13) A képviselı-testület az Áht és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján 
szabályozza, hogy a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda alapfeladata keretében 
szellemi tevékenység ellátására, számla ellenében történı igénybevételére szerzıdést – 
személyi kiadások között tervezett és dologi kiadások között elszámolt – 2012. évi 
költségvetés terhére kizárólag külsı személlyel vagy szervezettel közoktatási 
alapfeladatok elvégzésére köthet, abban az esetben ha saját dolgozó a feladat ellátására 
nem áll rendelkezésre. 

 Saját dolgozónak megbízási díj, szerzıdéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri 
leírása szerint számára elıírható feladatra nem fizethetı. 

 
(14) A megüresedı álláshelyek betöltésénél az intézményvezetıknek kiemelten szem elıtt 

kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását. 
 
(15) A képviselı-testület a 2012. évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi 

Társulással való együttmőködésbıl következı mőködési célú pénzeszköz átadások 
forrását. 

 
(16) A képviselı-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, 

lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plusz egy fı orvos alkalmazásának 
kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a 2012. évi 
költségvetésben.  
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(17) A képviselı-testület a korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében 
vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a 2012. évi költségvetésben biztosítja. 

 
(18) A rendeletben foglaltakat 2012. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni. 
 

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
7. §. 

 
(1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a 2012. évi Költségvetési 

törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselıtestület rendeletének 
megfelelıen hajtja végre.  

 

(2) A normatív állami hozzájárulás visszafizetését a pénzmaradvány terhére kell lehetıleg 
teljesíteni a visszafizetési határidın belül. 
Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége, hogy az 
intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltat a feladatmutató felméréskor, 
célellenırzéskor, illetve elszámoláskor, annak következményét az adott intézmény viseli. 
A normatív és kötött felhasználású állami támogatások ellenırzését követı – az 
intézmények által tévesen közölt adatokból fakadó – visszafizetési kötelezettség teljes 
egészében az adatszolgáltató intézményt terheli. 

 
(3) A célfeladatok és a mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzatában szereplı bizottsági 

hatáskörben felosztható elıirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban 
rögzítetteknek megfelelıen használhatók fel. 

 

(4) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru 
beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselı-
testület közbeszerzési szabályzatának megfelelıen történhet. 

(5) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem 
tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy 
egyébként 150 millió forintot, a Képviselı-testület az intézményhez önkormányzati 
biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. 

(6) A törvény által elıírt, nettó 5 millió Ft-ot elérı vagy azt meghaladó értékő árubeszerzésre, 
építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, 
vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerzıdéseket, azok megnevezését, tárgyát, a 
szerzıdést kötı felek nevét, szerzıdési értékét, a határozott idıre kötött szerzıdés 
idıtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi 
önkormányzati költségvetési szerv vezetıje – Szank Község honlapján teszi közzé. A 
kötelezıen közzétételre kerülı szerzıdések értékhatárát nettó 5 millió Ft összegben 
határozza meg. A nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatásokat 
értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelı részletezésben.   

(7) Az önkormányzati intézmények részére egységes elvek alapján kell biztosítani a 
költségvetést és a dolgozók számára az adható támogatásokat.  

(8) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 1993. évi LXXVIII. 
törvény 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítésébıl származó 
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bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az 
ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerősítésre 
fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség 
teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni. 

 
Információszolgáltatás 

8. §. 

 
(1)  Az Áht. Ávr.169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján valamennyi intézmény idıközi 

költségvetési jelentését 
− 2012. I-III. hónapról 2012. április 17-ig 
− 2012. I-VI. hónapról 2012. július 17-ig 
− 2012. I-IX. hónapokról 2012. október 17-ig 
− 2012. I-XII. hónapokról  2013. január 17-ig 
nyújtja be az Önkormányzat felé. 

 
 
(2)   Az Áht. Ávr.170. § (2) bekezdésében foglaltak alapján valamennyi intézmény idıközi 

mérlegjelentését  
 
− elsı negyedévre vonatkozóan 2012. április 19-ig 
− második negyedévre vonatkozóan 2012. július 19-ig 
− harmadik negyedévre vonatkozóan 2012. október 19-ig 
− negyedig negyedévre vonatkozóan 2013. január 24-ig 
nyújtja be az Önkormányzat felé. 

 
 
(3)  A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2011. évi pénzmaradvány 

jóváhagyáshoz kapcsolódó információszolgáltatási határidıt a Képviselı-testület 2012. 
március 9. napjában határozza meg.  

 
Záró rendelkezések 

9. §. 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi 
költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet 7. §. (10) bekezdése szerinti adatok közzétételérıl a jegyzı gondoskodik. 
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  1. számú melléklet 
    

Szank Községi Önkormányzat  2012. évi bevételei for rásonként 

    
   ezer  Ft-ban 

Bevételi forrás megnevezése 
Önkormányzat 

összesen: 
Szank Községi 
Önkormányzat  

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK    
Intézményi mőködési bevétel csatorna              15 000      
Étkeztetés bevételei                4 400      
Piaci,búcsú,vásár(községgazd.)                   300      
Könyvtári, képtári belépı                     60      
Kisbíró újság bevétele                   500      
Kamatbevételek                   100      
Egyéb mőködési bevételek                 1 060      
Áfa bevételek                5 885      
Intézményi mőködési bevételek összesen:            27 305                 27 305      
Önkormányzatok sajátos mőköd. bev.    
Iparőzési adó            130 000      
Termıföld bérbe ad. SZJA                     10      
Idegenadó bevétel                   500      
Gépjármőadó              17 500      
SZJA átengedett rész (8%)              18 260      
Jövedelem különbség mérséklés                      -        
Lakbérek                1 400      
Bérleti díjak                1 500      
Pótlék                   500      
Bírság                   100      
Sajátos mőködési bevételek össz.          169 770               169 770      
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:          197 075               197 075      
II. TÁMOGATÁSOK    
Önkormányzatok költségvetési támog.    
Normatív hozzájárulások    
Települési önkormányzatok feladatai    
Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok              10 377      
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                1 241      
Lakosságszámhoz kötött norm. támog.            11 618                11 618     
Pénzbeli szociális juttatások              21 691      
Óvodai nevelés              13 630      
Iskolai oktatás              30 158      
Napközi/Tanuló szobai foglalkozás                   470      
Iskolaotthonos foglalkoztatás                2 350      
Sajátos neveléső gyermekek, tanulók nevelése                3 181      
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Szakmai informatikai fejlesztési feladatok                   337      
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támog.                1 464      
Kedvezményes Óvodai, iskolai étkeztetés              11 424      
Feladatmutatóhoz kötött norm. tám.            84 705                 84 705      
Normatív hozzájárulások összesen:            96 323                 96 323      
Központosított elıirányzatok                      -        
Központosított elıirányzatok összesen:                    -                           -        
Normatív kötött felhasználású támog.    
Pedagógus szakvizsga                   166      
Osztályfınöki pótlék                   251      
Norm. kötött felhasználású támog. össz.:                 417                      417      
Fejlesztési támogatások                      -        
Fejlesztési támogatások össz.:                      -        
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:            96 740                 96 740      
III. FELHALM. ÉS T İKE JELL. BEV.    
Önkorm.sajátos felhalm.bevét.    
Önkormányzati földterület és ingatlan 
értékesítés                   200      
Önkormányzati bérlakások                   100      
Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.:                 300                      300      
III. FELH. ÉS T İKE JELL. BEV. ÖSSZ.:                 300                      300      
IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉK Ő BEVÉTEL    
Támogatásértékő mőköd. bevét.    
OEP-tıl védınıi szolg.                 4 601      
Szociális támog 75%-80%-90%              34 487      
TKT-tól gyógytestnevelésre                4 549      
Református Egyház  támogatás                2 000      
Startmunka-program támogatás               39 319      
MOL Hulladéklerakó rekultiváció támogatás                8 966      
Rövid+hosszú távú közfogl. (2011.év)                   633      
Hosszútávú közfoglalkoztatás                2 443      
Támogatásértékő mőköd. bevét.            96 998                 96 998      
Támogatásértékő felhalmozási bevételek    
IKSZT Mővelıdési Ház felújítás              45 830      
TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése                 4 082      
KEOP Iskola energia rac.              75 182      
KEOP Ivóvízmin. javító progr.EU Önerı alap                 9 085      
Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.:          134 179               134 179      
IV. TÁM. ÉRTÉK Ő BEVÉTEL ÖSSZ.:          231 177               231 177      
V. Hitelek    
Mőködési célú hitelkeret igénybevétel              54 645      
V. Hitelek összesen              54 645      
Pénzforgalmi bevételek összesen          579 937               579 937      
Önkormányzat bevételei összesen:          579 937               579 937      
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  1/a számú melléklet 
    

Szank Községi Polgármesteri Hivatal  2012. évi bevé telei forrásonként 

    
   ezer  Ft-ban 

Bevételi forrás megnevezése 
Polgármesteri 

Hivatal 
összesen: 

Polgármesteri 
Hivatal 

 

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK    
Intézményi mőködési bevételek    
Főnyírás bevétel                  20      
Továbbszámlázott villany, gáz                100      
Egyéb sajátos bevételek                500      
Továbbszámlázott telefon             1 800      
Áfa bevételek                160      
Intézményi mőködési bevételek összesen:              2 580                2 580      
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN              2 580                2 580      
Irányító (felügyeleti) szervtıl kapott 
támog.            91 662              91 662      
Pénzforgalmi bevételek összesen            94 242              94 242      
    
    

  1/b. számú melléklet 
    

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda  2012. évi  bevételei 
forrásonként 

    
   ezer  Ft-ban 

Bevételi forrás megnevezése    
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK    
Továbbszámlázott telefon             2 100      
Továbbszámlázott szolg. (konyha közüzemi szolg.)            1 500      
Kamatbevételek                    4      
Egyéb mőködési bevételek                   86      
Áfa bevételek                985      
Intézményi mőködési bevételek összesen:             4 675      
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN:             4 675      
Irányító (felügyeleti) szervtıl kapott 
támogatás         116 947      

Pénzforgalmi bevételek összesen:         121 622      
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  2. számú melléklet 
    

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi kiadási el ıirányzatai 
    

    
  ezer Ft-ban 
    

Megnevezés Önkormányzat 
összesen: 

Szank 
Községi 

Önkormányzat  
 

Személyi juttatások              37 573     
Munkaadókat terhelı járulékok               6 161     
Dologi kiadások              94 894     
Támogatások pénzeszközök átad.            258 113     
Mőködési fennt. kiad összesen:         396 741               396 741     
Polg. Hivatal mőködési céltartalék                  500     
Gy.Szabó Béla Ált.Isk. mőködési céltartalék                  300     
Általános tartalék               1 000     
Mőködési és általános tartalékok 
összesen:            1 800                  1 800     
Mőködési el ıirány. összesen:         398 541               398 541     
Felhalmozási el ıirányzatok    
Immateriális javak    
Szellemi termék    
Hulladékgazd. És körny.véd. Terv 
felülvizsgálat                   500     
Immateriális javak összesen               500                     500     
Felújítások    
KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció            100 546     
IKSZT Mővelıdési Ház felújítás              57 287     
Felújítások összesen         157 833               157 833     
Beuházások    
KEOP Ivóvízminıségjavító program Önerı 
2012. évre               9 085     
Térfigyelı kamerarendszer bıvítése               2 000     
Start-munkaprogram gépek,berendezések               5 308     
Start-munkaprogram gépek,berendezések               1 300     
Start-munkaprogram vaskorlát kazán                  370     
Beruházások összesen          18 063                 18 063     
Felhalmozási el ıirányz. mindösszesen:         176 396               176 396     
Hitel, törlesztések    
ÁMK konyha               1 428     
DAOP Kül-és belterületi utak felújítása               2 226     
KEOP Óvoda, bentlakásos otthon 
energiarac.               1 346     
Hitel, törlesztések            5 000                  5 000     
Kiadási el ıirányzat. mindösszesen         579 937               579 937     
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  2/a számú melléklet 
    

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadá si elıirányzatai 
    

    
  ezer Ft-ban 
    

Megnevezés  
Polgármesteri 

Hivatal 
összesen 

 

Személyi juttatások            50 118      
Munkaadókat terhelı járulékok            12 785      
Dologi kiadások            31 339      
Támogatások pénzeszközök átad.                    -        
Mőködési fennt. kiad összesen:            94 242      
Kiadási elıirányzat. mindösszesen            94 242      
    
    

   
   
   
  2/b. számú melléklet 
    

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda  2012. évi  kiadási el ıirányzatai 
    

    

  ezer Ft-ban 
    

Megnevezés    
Személyi juttatások            75 121      
Munkaadókat terhelı járulékok            19 950      
Dologi kiadások            26 551      
Mőködési fennt. kiad összesen:          121 622      
Kiadási elıirányzat. mindösszesen          121 622      
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  3. számú melléklet 
    

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi m őködési - fenntartási és felhalmozási 
kiadási el ıirányzatai feladatonként 

    
   ezer Ft-ban 
Feladat megnevezése   

I. Szank Községi Önkormányzat   
16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás               170    
17. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése          19 303    
18. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása               690    
19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása            3 683    
20. Óvodai intézményi étkeztetés            7 620    
21. Iskolai intézményi étkeztetés          20 320    
22. Zöldterület-kezelés            1 270    

23. 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége  

        22 820    

24. Közvilágítás            6 350    

25. 
Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható 
szolgáltatások  

          1 622    

26. Támogatásértékő kiadások        212 593    
27. Államházt.kívülre végl.pénze.átadás            2 641    
28. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása            6 268    
29. Rendszeres szociális segély          21 900    
30. Idıskorúak járadéka               274    
31. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon          10 000    
32. Ápolási díj alanyi jogon            5 770    
33.  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása               110    
34. Óvodáztatási támogatás               440    
35. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás            2 570    
36. Közgyógyellátás               600    
37. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás                 15    
38. Átmeneti segély               800    
39. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás               100    
40. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások               100    
41. Köztemetés               200    
42. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram          39 319    
43. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai            1 578    
44. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás               360    
45. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat)            3 529    
46. Múzeumi kiállítási tevékenység                  797    
47. Múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység                 50    
48. Közmővelıdési intézmény Közösségi Színtér            2 879    
49. Tartalékok (általános + mőködési céltartalék)            1 800    

 
Szank Községi Önkormányzat m őködési, fenntartási kiad. 
Össz.        398 541    

50. Felhalmozási kiadások   
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 Immateriális javak   
 Szellemi termék   
 Hulladékgazd. És körny.véd. Terv felülvizsgálat                500    
 Immateriális javak összesen               500    
 Felújítások   
 KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció        100 546    
 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás          57 287    
 Felújítások összesen        157 833    
 Beuházások   
 KEOP Ivóvízminıségjavító program Önerı 2012. évre            9 085    
 Térfigyelı kamerarendszer bıvítése            2 000    
 Start-munkaprogram gépek,berendezések            5 308    
 Start-munkaprogram aszfalt vásárlás            1 300    
 Start-munkaprogram vaskorlát kazán               370    
 Beruházások összesen          18 063    
 Felhalmozási el ıirányz. mindösszesen:        176 396    
 Hitel, törlesztések   
 ÁMK konyha            1 428    
 DAOP Kül-és belterületi utak felújítása            2 226    
 KEOP Óvoda, bentlakásos otthon energiarac.            1 346    
 Hitel, törlesztések            5 000    
 Szank Községi Önkormányzat összesen:        579 937    
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  3/a számú melléklet 
    

Szank Községi Polgármesteri Hivatal  2012. évi m őködési - fenntartási  kiadási 
elıirányzatai feladatonként 

    
   ezer Ft-ban 
Feladat megnevezése   

I.  Polgármesteri Hivatal   
1. Építményüzemeltetés            6 510     
2. Takarítás            8 209     
3. Önkormányzati jogalkotás          12 644     

4. 
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége  

        60 299     

5. Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás            3 170     
6. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése            2 832     
7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése               495     
8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                 83     
I.  Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntartási kiadásai összesen:          94 242     

    
    
  3/b. számú melléklet 
    

Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi m őködési  el ıirányzatai 
feladatonként 

    
   ezer Ft-ban 
Feladat megnevezése   

51. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél            1 464     
52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése            1 902     
53. Óvodai nevelés, ellátás            27 607     

54. 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-
4.évfolyam)           23 147     

55. 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)               253     

56. 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-
8.évfolyam)          49 576     

57. 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése,oktatása (5-8.évfolyam)                 65     

58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés               8 069     
59. Általános iskolai tanulószobai nevelés             3 499     
60. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység            4 549     
61. Fejlesztı felkészítés            1 491     

 Intézmény  mőködési fenntartási kiadási elıirányzatai össz.:        121 622     



  4. sz. melléklet 
Szank Községi Önkormányzat által 2012. évben nyújto tt támogatások, pénzeszköz 

átadások 
  ezer Ft-ban 
Feladat megnevezése  
I. Támogatásérték ő kiadások  

 Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyós ított támogatás  
 Polgármesteri hivatal finanszírozás                91 662    
 Gy. Szabó Béla Általános Iskola finanszírozás              116 947    
 Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyós ított támogatás              208 609    
 Mőködési célú támogatásérték ő kiadások   

 
Mőködési célú támogatásérték ő kiadás központi költségvetési 
szervnek  

  Bursa Hungarica ösztöndíj                      850    
  Rendırség támogatása                      120    

 
Mőködési célú támogatásérték ő kiadás központi költségvetési 
szervnek összesen                      970    

 Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányzatoknak  
  Polgári védelmi iroda támogatása                        60    
  Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó                      200    
 Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányz.össz.                      260    
 Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. társulásna k  
 TKT ügyeleti ellátásra                  2 206    
 TKT Ügyelet közbeszerzés                        50    
  TKT Tanyafejlesztési program                        12    
  TKT Cégautó adó                      180    
  TKT hozzájárulás tagdíj                      306    
 Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. Társ.össz.                   2 754    
  Mőködési célú támogatásérték ő kiadások összesen              212 593    

I. Támogatás érték ő mőködési kiadások mindösszesen              212 593    
II.  Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadá s  

 Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül re  

 
Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati t öbbségi 
tulajdonú vállalkozásnak  

  Járóbetegszakellátó                      686    
  Vakáció Kft Közösmőködtetéső tábor                      335    

 
Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati t öbbségi 
tulajdonú vállalkozásnak                  1 021    

 Mőködési célú pénzeszköz átadás el ıirányzata háztartásoknak  
  Arany János tehetséggondozó program                      100    

 
Mőködési célú pénzeszköz átadás el ıirányzata háztartásoknak 
összesen                      100    

 Mőködési célú pénzeszköz átadás  nonprofit szervezetn ek  
  Szanki Polgárır Egyesület                        70    

  Olajbányász Sportegyesület                  1 000    
  Nyugdíjas Klub támogatása                      150    
  Talentum Alapítvány támogatása                      150    
  Micimackó Alapítvány támogatása                      150    
 Mőködési célú pénzeszköz átadás  nonprofit szervezetn ek össz.                  1 520    

II. 
Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás  
mindösszesen                  2 641    



     5. melléklet 
Szank Községi Önkormányzat 2012. évi létszámkerete 

Szank Községi Önkormányzat      fı 
       
Város-, Községgazdálkodási máshová nem 
sorolható szolgáltatások        
Településır munkatörvénykönyves 0,5 fı Településır 0,5 fı x 12 hó 0,50     1,00     
Város-, Községgazdálkodási máshová nem 
sorolható szolgáltatások     

         
0,50     

         
1,00     

       
Gyógyító-megel ızı ellátások finanszírozása       
Védını Közalkalmazott 2 fı Védını 2 fı x 12 hó  2,00     2,00     
Gyógyító-megel ızı ellátások finanszírozása összes    2,00     2,00     
       
Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram       
32 fı X 11 hónap munkatörvénykönyves 
közfoglalkoztatott  

      
29,33     

      
29,00     

8 fı x 9 hónap munkatörvénykönyves 
közfoglalkoztatott  

         
6,00     

         
6,00     

Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram 
összesen  

      
35,33     

      
35,00     

    
Folyóirat, id ıszaki kiadvány kiadásai       
2 fı x 12 hó megbízásos jogviszonyban     2,00     2,00     
Folyóirat, id ıszaki kiadvány kiadásai össz.     2,00     2,00     
       
Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári 
feladatot is ellát)       
1 fı könyvtári dolgozó  közalkalmazott 12 hó      1,00     1,00     
Könyvtári szolg. (Iskolai könyvtári feladatot is 
ellát) össz.     

         
1,00     

         
1,00     

       
Közmővelıdési intézmények, közösségi 
színterek m őköd.       
0,5 fı közmővelıdés szervezı közalkalmazott     0,50     1,00     
Közmővelıdési intézmények, közösségi 
színterek m őköd.     

         
0,50     

         
1,00     

    
Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.     41,33     42,00     
       
Közalkalmazottak összesen     3,50     4,00     

Munkatörvénykönyv alapján fogl. összesen     
         
0,50     

         
1,00     

Közfoglalkoztatottak összesen     
      
35,33     

      
35,00     

Megbízásos jogviszonyban összesen     
         
2,00     

         
2,00     

Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.     41,33     42,00     
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     5/a melléklet 

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi létsz ámkerete 
       

Polgármesteri Hivatal      fı 
       
Építményüzemeltetés       
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatv.könyves  Karbantartó 2 fı x 12 hó      2,00      
Építményüzemeltetés          2,00          2,00     
       
Általános épülettakarítás       
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 5 fıx12hó      5,00      
Általános épülettakarítás          5,00          5,00     
       
Önkormányzati jogalkotás       
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs Polgármester 1 fı x 12 hó       1,00      
Önkormányzati jogalkotás          1,00          1,00     
       

Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége       
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Jegyzı 1 fı x 12 hó      1,00          1,00     
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı I. besorolás 3 fı x 12 hó        3,00          3,00     
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı II. besorolás 5 fı x 12 hó      5,00          5,00     
Állandó foglalkozású részmunkaidıs köztisztviselı II. besorolás 0,5 fı x 12 hó      0,50          1,00     

Határozott idejő foglalkoztatású teljes munkaidıs 
munkatörvénykönyves (2 + 0,83+0,5) 

2 fı x 12 hónap+1 fı x 10 hó + 
1 fı x 6 hó      3,33          3,00     

Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége        12,83        13,00     
       
Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás       
Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 5 fı x 5 hó x 6 órás      1,56      
Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 3 fı x 3 hó x 6 órás      0,56      
Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 3 fı x 2 hó x 6 órás      0,38      
Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás          2,50          3,00     
       
Polgármesteri Hivatal       
 Polgármester        1,00          1,00     
 Jegyzı         1,00          1,00     
 Köztisztviselı        9,00          9,00     
 Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott      3,00          3,00     

 Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott takarítók      5,00          5,00     
 Munkatörvény könyv alapján fogl.karbantartók      2,00          2,00     
 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás      3,00          3,00     
Polgármesteri Hivatal össz.:        24,00        24,00     
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  5/b. melléklet 

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. évi létszámkerete 
      fı 
Óvodai nevelés, ellátás         
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Óvodavezetı (G kategóriás) 1,00     
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Óvónı (F kategóriás) 4,00     
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Dajka (D kategóriás) 2,00     
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Dajka (C kategóriás)  ,00      
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott takarító (C kategóriás) 1,00     
Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott takarító (C kategóriás) 0,75     
Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás       9,75    10,00    
       

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)  
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus (F kategóriás) 5,00     
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)  5,00    5,00    
       
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus (I kategóriás) 1,00     
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus (G kategóriás) 4,00     
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus (F kategóriás) 3,00     
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Iskolatitkár (D kategóriás) 1,00     
Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott Pedagógus (G kategóriás) 0,50     
Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott Pedagógus (F kategóriás) 0,82     
Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott Pedagógus (F kategóriás) 0,40     
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 10,72    11,00    
       
Általános iskolai napközi otthoni nevelés          
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus (F kategóriás) 3,00     
Általános iskolai napközi otthoni nevelés        3,00    3,00    
       
Általános iskolai tanulószobai nevelés        
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus (F kategóriás) 1,00     
Általános iskolai tanulószobai nevelés      1,00    1,00    
       
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység       
Megbízásos jogviszony     0,48     
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység     0,48     
       
Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott     27,00    27,00    
Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott   2,47      3,00    
Megbízásos jogviszony       0,48     
Összesen:       29,95    30,00    
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           6. számú melléklet 

Szank Községi Önkormányzat bevételi el ıirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre 
             ezer Ft-ban 
Megnevezés Január  Február  Március  Április Május Június  Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. 
BEVÉTELEK:              
Mőköd. bevételek              
Intézm. mők. bev. 2275 2275 2275 2276 2275 2275 2275 2276 2275 2276 2276 2276 27305 
Önk. saj. mők. bev 2474 2474 69752 2474 8000 2474 2474 2474 69752 2474 2474 2474 169770 
Mőköd. Bev. össz: 4749  4749 72027 4750 10275 4749 4749 4750 72027 4750 4750 4750 197075 
Támogatások              
Normatív hozzáj. 8027 8027 8027 8027 8027 8027 8027 8027 8027 8027 8027 8026 96323 
Norm. kötött. tám.    104   105   104  104 417 
Támog. össz.: 8027  8027 8027 8131 8027 8027 8132 8027 8027 8131 8027 8130 96740 
Támog értékő bev. 8083 8083 8083 8083 8083 8083 8083 8083 8083 8083 8083 8085 96998 
Mőködési célú 
hitelkeret 54645            54645 
Mők. bevét. össz.: 75504  20859 88137 20964 26385 20859 20964 20860 88137 20964 20860 20965 445458 
Felhalmozási bev.              
Feljesztési célú tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 
Sajátos. felhalm. 
bev. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 
Tám. ért. felh. bev. 4082 0 0 0 0 0 0 0 0 130097 0 0 134179 
Felh. bevét. össz: 4107  25 25 25 25 25 25 25 25 130122 25 25 134479 
Bevételek össz: 79611  20884 88162 20989 26410 20884 20989 20885 88162 151086 20885 20990 579937 
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           6. számú melléklet 

Szank Községi Önkormányzat  kiadási el ıirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre 
             ezer Ft-ban 
Megnevezés Január  Február  Március  Április Május Június  Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. 
KIADÁSOK              
Mőködési kiadások               
Személyi juttatások 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3132 37573 
Munkaad. terh. jár. 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 518 6161 
Dologi kiadások 7908 7908 7908 7908 7908 7908 7908 7908 7908 7908 7908 7906 94894 
Tám. pénzeszk. 
átad. 21509 21509 21509 21509 21509 21509 21509 21509 21509 21509 21514 21509 258113 
Mők. céltartalék 66 66 66 66 66 66 66 66 66 68 68 70 800 
Általános tartalék 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87 83 1000 
Mők. célú kiad. 
össz. 33210  33210 33210 33210 33210 33210 33210 33210 33210 33212 33221 33218 398541 
Felhalm. kiadások              
Felh. Kiadások     500  18063 157833     176396 
Hitel törlesztés   1250   1250   1250   1250 5000 
Felh. kiad. össz. 0  0 1250 0 500 1250 18063 157833 1250 0 0 1250 181396 
Kiadások össz: 33210  33210 34460 33210 33710 34460 51273 191043 34460 33212 33221 34468 579937 
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           6/a számú melléklet 
Szank Községi Polgármesteri Hivatal bevételi el ıirányzat elhasználási ütemterve 2012. évre  

             ezer Ft-ban 
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. 
BEVÉTELEK:              
Mőköd. bevételek              
Intézm. mők. bev. 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2580 
Mőköd. Bev. össz: 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2580 
Támogatások              

Felügyeleti szervtıl 
kapott támogatás 7638 7639 7638 7639 7638 7639 7638 7639 7638 7639 7638 7639 91662 
Támog. össz.: 7638 7639 7638 7639 7638 7639 7638 7639 7638 7639 7638 7639 91662 
Mők. bevét. össz.: 7853 7854 7853 7854 7853 7854 7853 7854 7853 7854 7853 7854 94242 
Bevételek össz: 7853 7854 7853 7854 7853 7854 7853 7854 7853 7854 7853 7854 94242 
              
KIADÁSOK              
Mőködési kiadások              
Személyi juttatások 4176 4177 4176 4177 4176 4177 4176 4177 4176 4177 4176 4177 50118 
Munkaad. terh. jár. 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1070 12785 
Dologi kiadások 2612 2611 2612 2611 2612 2611 2611 2612 2611 2612 2612 2612 31339 
Tám. pénzeszk. átad.             0 
Mők. céltartalék             0 
Általános tartalék             0 
Mők. célú kiad. össz. 7853 7853 7853 7853 7853 7853 7852 7854 7852 7854 7853 7859 94242 
Kiadások össz: 7853 7853 7853 7853 7853 7853 7852 7854 7852 7854 7853 7859 94242 
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           6/b. számú melléklet 

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda el ıirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre 
             ezer Ft-ban 
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. 
BEVÉTELEK:              
Mőköd. bevételek              
Intézm. mők. bev. 390 390 390 390 390 390 390 389 389 389 389 389 4675 
Mőköd. bev. össz: 390 390 390 390 390 390 390 389 389 389 389 389 4675 
Támogatások              
Irányító (felügyeleti) 
szervtıl kapott 
támogatás 9 752 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 116 947 
Támog. össz.: 9 752 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 9 745 116 947 
Mők. bevét. össz.: 10 142 10 135 10 135 10 135 10 135 10 135 10 135 10 134 10 134 10 134 10 134 10 134 121 622 
Bevételek össz: 10 142 10 135 10 135 10 135 10 135 10 135 10 135 10 134 10 134 10 134 10 134 10 134 121 622 
              
              
KIADÁSOK              
Mőködési kiadások              
Személyi juttatások 6 371 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 6 250 75 121 
Munkaad. terh. jár. 1 690 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 19 950 
Dologi kiadások 2 219 2 212 2 212 2 212 2 212 2 212 2 212 2 212 2 212 2 212 2 212 2 212 26 551 
Mők. célú kiad. össz. 10 280 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 121 622 
Kiadások össz: 10 280 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 10 122 121 622 
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   7. számú melléklet 

Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szövege s indoklással 
   Ezer Ft-ban 

A döntés megnevezése 
A döntés 

szükségének oka 

Ráfordítások 2011. 
dec. 31-ig ezer Ft-

ban 

A megvalósítás idıtartama, költségei évenként ezer 
Ft-ban 

Mővelıdési Ház 
átalakítása 

Feladatváltozás Terv, engedély: 705 
eFt 

IKSZT sikeres pályázat, 2012. évben elkészül, kiadás 
57.287 e Ft 

Községháza átalakítása 
Mőszaki 
szükségesség, 
feladatváltozás 

Mőszaki terv: 1555 
eFt 

Pályázati lehetıségek függvénye 

Általános Iskola 
tornacsarnok felújítás 

Mőszaki 
szükségesség 

Mőszaki tervek 
6018 

2012-ben megvalósul KEOP nyertes pályázatból, 
kiadásai 100.546 e Ft 

Ivóvíz vízminıség javító 
program Ellátási feladat 

Mőködési 
hozzájárulás 148 
eFt, fejlesztési 
hozzájárulás 253 
eFt 

2012-ben is ellátási feladat, 2012. évben 9.085 e Ft 
önerı biztosítása szükséges KEOP "Tiszta Víz" 
Ivóvízminıségjavító program fejlesztés 
megvalósításához 

Általános Iskola bıvítés 
Mőszaki 
szükségesség 

Mőszaki terv: 1.600 
eFt  2012-ben pályázati lehetıség függvénye 

eMagyarország pont 
Elektronikus 
ügyintézés 
fejlesztése 

2009-ben 1.000 eFt 
fejlesztés 

2012-ben fenntartási kötelezettség 

Biogáz kiserımő  
Munkahelyteremtés 
energiatakarékosság 0 2012-ben pályázati lehetıség függvénye 
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Hitelek tıke törlesztése Hitelszerzıdések 
alapján 

16.284 e Ft konyha, 
556 eFt 
Jászszentlászlói út, 
KEOP Óvoda, 
bentlakásos Otthon 
337 eFt 

Konyha 1428 eFt, Jászszentlászlói út 2226 eFt, KEOP 
Óvoda, Bentlakásos Otthon 1346 e Ft  hitel tıke 
törlesztés 

Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi 
tervek felülvizsgálata.  

Törvényi 
kötlezettség 0 2012. évben 500 e Ft ráfordítás 

Térfigyelı 
kamerarendszer 
bıvítése 

Mőszaki 
szükségesség 0 2012-ben 2000 e Ft ráfordítás 

Startmunka-program 
gépek, berendezések 
váasárlása, felújítás 

Pályázatban 
vállaltak 
megvalósítása, 
munkahely teremtés  

0 2012-ben 6978 e Ft ráfordítás 

TÁMOP 3.1.4 
Kompetenciaalapú 
Oktatás megvalósítása 

Oktatási színvonal 
javítása 21.000 e Ft 

Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2012-
ben  

Általános Iskola oktatás 
fejlesztése IKT alapú 
eszközbeszerzéssel 
TIOP1.1.1 

Oktatási színvonal 
javítása 8192 e Ft 

Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2012-
ben  
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      8. számú melléklet 

Szank Községi Önkormányzat 
mőködési és felhalmozási célú 

bevételi és kiadási el ıirányzatok 2012. évi MÉRLEGE 
       ezer Ft-ban 

MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI 
CÉLÚ 

FELHALM 
CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI 

CÉLÚ 
FELHALM 

CÉLÚ ÖSSZESEN 

BEVÉTELEK KIADÁSOK 

    Mőködési kiadások    
I. Mőködési bevételek    Személyi juttatások       37 573               37 573    
Intézményi mőködési 
bevételek          27 305            27 305    Munkaadókat terhelı jár.         6 161                 6 161    
Önkorm. sajátos mőköd. bev.        169 770          169 770    Dologi kiadások       94 894               94 894    
I. Mőködési bevételek 
össz:        197 075          197 075    

Támogatások, pénzeszk. 
Átadások     258 113             258 113    

II. Támogatások    Mőködési és általános tartalék         1 800                 1 800    

Normatív hozzájárulások          96 323            96 323    
Mőködési el ıirányzatok 
össz.:     398 541             398 541    

Norm. kötött felhaszn. tám.               417                 417    
Felhalmozási célú 
elıirányzatok    

II. Támogatások össz:          96 740            96 740    Felhalm.célú immateriális javak             500                   500    
III. Felhalm.és t ıke jell.bev.              300                300    Felhalm. célú beruházások        18 063              18 063    
IV. Támogatás érték ő bev.          96 998        134 179         231 177    Felhalm. célú felújítások      157 833            157 833    
Mőködési célú hitelkeret 
igényb.          54 645            54 645    Felhalm. célú el ıirányz. össz:      176 396            176 396    
V. Hitelek felvétele 
összesen          54 645            54 645    Fejlesztési hitel törlesztés          5 000                5 000    
Pénzforgalmi bevételek 
mindössz.        445 458        134 479         579 937    

Pénzforgalmi kiadások 
mindössz.     398 541        181 396            579 937  
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      8/a számú melléklet 
        

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 
mőködési és felhalmozási célú 

bevételi és kiadási el ıirányzatok 2012. évi MÉRLEGE 
        

        
       ezer Ft-ban 

MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI 
CÉLÚ 

FELHALM 
CÉLÚ 

ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI 
CÉLÚ 

FELHALM 
CÉLÚ 

ÖSSZESEN 

BEVÉTELEK KIADÁSOK 

    Mőködési kiadások    
I. Mőködési bevételek    Személyi juttatások 50118  50118 
Intézményi mőködési bevételek 2580  2580 Munkaadókat terhelı jár. 12785  12785 
Önkorm. sajátos mőköd. bev. 0   Dologi kiadások 31339  31339 
I. Mőködési bevételek össz: 2580  2580 Támogatások, pénzeszk. Átadások 0  0 
Irányítószervtıl kapott támog. 91662  91662 Mőködési és általános tartalék 0  0 
    Mőködési elıirányzatok össz.: 94242  94242 
Pénzforgalmi bevét mindössz. 94242  94242 Pénzforgalmi kiadások mindössz 94242  94242 
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      8/b. számú melléklet 
        

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 
mőködési és felhalmozási célú 

bevételi és kiadási elıirányzatok 2012. évi MÉRLEGE 
        

        
       ezer Ft-ban 

MEGNEVEZÉS 
MŐKÖDÉSI 

CÉLÚ 
FELHALM 

CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS 
MŐKÖDÉSI 

CÉLÚ 
FELHALM 

CÉLÚ ÖSSZESEN 

BEVÉTELEK KIADÁSOK 
        
I. Mőködési bevételek    Mőködési kiadások    
Intézményi mőködési bevételek 4 675   Személyi juttatások 75 121   
I. Mőködési bevételek össz: 4 675  4 675 Munkaadókat terhelı jár. 19 950   
    Dologi kiadások 26 551   
Irányító (felügyeleti) szervtıl 
kapott támogatás 116 947  116 947 Mőködési elıirányzatok össz.: 121 622  121 622 
Pénzforgalmi bevételek 
mindössz.: 121 622  121 622 

Pénzforgalmi kiadások 
mindössz.: 121 622  121 622 
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        9. számú melléklet 
          

A közvetett támogatások 2012. évi becsült összege j ogcímenkénti bontásban 
          

          
        ezer Ft-ban 
          
          
          
I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése el engedésének 
összege:   
100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı 
gyermekek*           7 000     
50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı 
gyermekek*           3 500     
                              10 500    
*Az 1997. évi  XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított 
elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás.    

          
          
III. Helyi adónál, gépjárm őadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 
adónemenként 
Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, 
társadalmi szervezetek  részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés 
összege 

A helyi iparőzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat 
adómentességet biztosít minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintő iparőzési 
adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot.  

                                5 200    
          
IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés 
összege     
Tanulók ingyenes tankönyv 
ellátása              1 500     
Tanulók általános tankönyv támogatása                500     
                                2 000    

 
 



 37 

 
 

      10. számú melléklet 
Szank Községi Önkormányzat 2012. évre tervezett kia dásai feladatonként 

        ezer Ft-ban 

 
Megnevezés Személyi 

kiadások 
Munkaadókat 

terh. jár. 
Dologi 

Kiadások Támogatások  Céltartalék  Fejlesztés Összesen 

16. Víztermelés, -kezelés, -ellátás              170                  170    
17. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyez.         19 303             19 303    
18. Települési hulladék kezelése, ártalmatl.              690                  690    

19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása           3 683               3 683    

20. Óvodai intézményi étkeztetés           7 620               7 620    
21. Iskolai intézményi étkeztetés         20 320             20 320    
22. Zöldterület-kezelés           1 270               1 270    

23. 
Önkormányzatok és  társulások 
általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége         22 820             22 820    

24. Közvilágítás           6 350               6 350    

25. Város-, Községgazdálkodási máshová 
nem sorolható szolgáltatások          551             150                921               1 622    

26. Támogatásértékő kiadások            212 593          212 593    
27. Államházt.kívülre végl.pénze.átadás                2 641              2 641    
28. Gyógyító-megelızı ellátások finansz.       3 883          1 030             1 355               6 268    
29. Rendszeres szociális segély              21 900            21 900    
30. Idıskorúak járadéka                   274                 274    

31. Lakásfenntartási támogatás normatív 
al.              10 000            10 000    
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32. Ápolási díj alanyi jogon                5 770              5 770    
33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támog                  110                 110    
34. Óvodáztatási támogatás                   440                 440    
35. Kiegészítı gyermekvédelmi támog.                2 570              2 570    
36. Közgyógyellátás                   600                 600    
37. Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.                      15                    15    
38. Átmeneti segély                   800                 800    
39. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                   100                 100    
40. Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ellát.                   100                 100    
41. Köztemetés                   200                 200    
42. Egyéb közfogl. Start-munkaprogram    29 107          3 930             6 282             39 319    
43. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai          840             204                534               1 578    

44. Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvánt.              360                  360    

45. Könyvtári szolg.(Iskolai könyvtári felad)       2 072             552                905               3 529    
46. Múzeumi kiállítási tevékenység              797                  797    
47. Múzeumi közmőv.közönségkapcs. tev.                 50                     50    
48. Közmővelıdési intézm. Közös. Színt.       1 120             295             1 464               2 879    
49. Tartalékok (általános)           1 800             1 800    

 
Polg. Hivatal m őködési, fennt. 
kiadásai össz.:    37 573          6 161           94 894            258 113          1 800         398 541    

 Felhalmozási kiadások        
50. Felhalmozási kiadások          176 396        176 396    

 Felhalmozási kiadások öszesen:          176 396        176 396    
 Hitelek törlesztése              5 000            5 000    

 Szank Községi Önkorm. 
felad.mindössz.    37 573          6 161           94 894            258 113          1 800        181 396        579 937    
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       10/a számú melléklet 
 Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évre terv ezett kiadásai feladatonként 
        ezer Ft-ban 

  
Megnevezés Személyi 

kiadások 
Munkaadókat 

terh. jár. 
Dologi 

Kiadások 
Támogatások Céltartalék Összesen 

 1. Építményüzemeltetés        3 477              862               2 171                6 510    
 2. Takarítás        5 908           1 544                  757                8 209    
 3. Önkormányzati jogalkotás        9 837           2 680                  127              12 644    

 
4. Önkormányzatok és társulások általános 

végrehajtó igazgatási tevékenysége      28 370           7 358             24 571              60 299    
 5. Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás        2 526              341                  303                3 170    
 5. Sportlétesítmények mőködtetése és fejl.             2 832                2 832    
 7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                495                   495    
 8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.                  83                     83    

 
 

Polg. Hivatal mőködési, fennt. kiadásai 
össz.:      50 118         12 785             31 339                       -                   -              94 242    
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       10/b. számú melléklet 

Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 
2012. évre tervezett kiadásai feladatonként 

        ezer Ft-ban 
személyi  munkaadókat  dologi  

megnevezés kiadások terh. jár. kiadások 
Támogatások Céltartalék összesen 

         
51. Tankönyforgalmazás költségvetési szervnél             1 464                1 464    
52. Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése             1 902                1 902    
53. Óvodai nevelés       18 465           4 919               4 223              27 607    

54. 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)      12 638           3 379               7 130              23 147    

55. 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai 
tanulók nappali rendszerő nevelése,           199                54                     253    

 oktatása (1-4. évfolyam)                     -      

56. 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)      30 492           8 121             10 963              49 576    

57. 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai 
tanulók nappali rendszerő nevelése,             52                13                       65    

 oktatása (5-8. évfolyam)                     -      
58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés        6 318           1 685                    66                8 069    
59. Általános iskolai tanulószobai nevelés        2 741              733                    25                3 499    
60. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység        3 396              825                  328                4 549    
61. Fejlesztı felkészítés           820              221                  450                1 491    
       
 
 

 Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 
feladatai mindösszesen: 

     75 121         19 950             26 551     -   -        121 622    
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Patkós Zsolt polgármester 
A gazdasági stabilitásról szóló törvény elıírja, hogy az önkormányzatnak határozatban 
nyilatkoznia kell, hogy a fejlesztési hitel törlesztése nem lehet több éves szinten, mint a saját 
bevételek 50 %-a. Az önkormányzatnak 2012. január 1-jén 69 millió forint hosszú lejáratú, 
kedvezményes kamatozású hitele volt, amely minden évben 5 millió forinttal csökken. A 
tıketörlesztés 5 millió forint és 3,5 millió forint a kamat, tehát 8,5 millió forintot fizetünk 
évente. A saját bevételek összege 130.600 e Ft. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a határozat-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Tóth Mátyás képviselı 
Ebben benne van a konyha beruházás hitele is? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, ennyi fejlesztési hitelünk van összesen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
11/2012.(II.22.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat Középtávú tervezésérıl 
 

HATÁROZAT 
 
1.  Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat Stabilitási tv. 45.§. 

(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint 
határozza meg a 2013-2015. évekre: 

 
           Ezer Ft-ban 

 Kötelezettségek Bevételek 

Év 
Fejlesztési hitelek 

törlesztése 
Kötelezettsé
g összesen 

Helyi adó 
Bírság, 

pótlék, díj 
Bevétel 

összesen 

  Tőke Kamat         

2013. 5.000 3.550 8.550 130.000 600 130.600 

2014. 5.000 3.550 8.550 130.000 600 130.600 

2015. 5.000 3.550 8.550 130.000 600 130.600 

 
 
2.   Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10.§ (3) bekezdése 

szerint az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyletbıl 
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetı ügylet 
futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját 
bevételeinek 50 %-át. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
3. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás  
    szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A rendelet-tervezethez mellékeltük a változási vázrajzot is, amelyen látszik, hogy a 85/1 hrsz-
ú ingatlan megosztásra került. Az így keletkezett 85/16 hrsz-ú inatlant szeretné kérelmezı 
megvásárolni. Az eladás feltétele, hogy az ingatlan a forgalomképtelen törzsvagyonból 
átkerüljön a forgalomképes beépítetlen területek címszó alá. Ezért van szükség a 
vagyonrendelet módosítására. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
4/2012.(………) önkormányzati rendelete 

Szank Községi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 11/1993.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI 3. § (1) bek. 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján Szank Községi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 

1. § 
A R. 1. számú melléklet forgalomképtelen törzsvagyon (utcák, terek, parkok, utak) címszó 6. 
sorszám elsı sora hatályát veszti. 

2. § 
A R. 1. számú melléklet forgalomképtelen törzsvagyon (utcák, terek, parkok, utak) címszó 6. 
sorszám az alábbi ingatlannal egészül ki: 
közterület 85/17 hrsz. 867 m2 terület 

3. § 
A R. 3. számú melléklet beépítetlen földterület címszó alá az alábbi ingatlan kerül:  
beépítetlen terület 85/16 hrsz. 1021 m2 terület. 
 

4. § 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba. 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Korábban két önkormányzati ingatlanra vonatkozó vásárlási kérelem érkezett az 
önkormányzathoz, Tápai Dénestıl és Ványik Zoltánéktól. A képviselı-testület az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésérıl döntött. A képviselı-testület döntése 
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értelmében az értékbecsléseket megrendeltük. A Gyöngyi és Társa Bt. értékbecslése alapján 
javasolta, hogy Tápai Dénes részére 130.000,-Ft-ért, Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné 
részére 300.000,-Ft-ért értékesítse a képviselı-testület az ingatlanokat a határozat-tervezetek 
szerint. Ványik Zoltánék részére értékesítendı ingatlan ára azért magasabb, mert így akkora 
területő ingatlanhoz jutnak, amely beépíthetı, egy közmővesített építési teleknek felel meg. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Magyar Államot elıvásárlási jog illeti meg, 30 nap áll rendelkezésre, hogy nyilatkozzon, 
csak utána lehet az adásvételt bejegyeztetni a Földhivatalnál. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
mindkét határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint. 
Mucsi László képviselı 
Az érintettek tudják-e, hogy az értékbecslı milyen árat állapított meg? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Errıl nincs információja, mert nem volt ott az értékbecslésnél, az érintettek azonban ott 
voltak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel Tápai Dénes részére 
történı ingatlan értékesítésérıl szóló határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
12/2012.(II.22.) ÖH. 
Önkormányzati ingatlan értékesítésérıl 
Tápai Dénes részére 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) önkormányzati rendelete 
alapján az önkormányzat tulajdonában lévı szanki zártkertben lévı 1132 hrsz-ú, szılı 
mővelési ágú 2526 m2 alapterülető, önkormányzati ingatlant Tápai Dénes Szank, Béke 
u. 104. szám alatti lakos részére – a Gyöngyi és Társa Ingatlanforgalmazó és 
Kereskedelmi Bt. (Kiskunhalas, Garbai S. u. 6. értékbecslése alapján – 130.000,- Ft-
ért értékesíti.  

 
2. A képviselı-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) 

bekezdése értelmében megkeresi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-t - mint a 
Magyar Állam elıvásárlási jog gyakorlására meghatározott szervet - hogy 
nyilatkozzon kíván-e élni az elıvásárlási joggal az állam nevében.  

 
3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására. 

 
Határidı: 2012. március 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester 
 
A polgármester szavazásra tette fel Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné részére történı ingatlan 
értékesítésérıl szóló határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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13/2012.(II.22.) ÖH. 
Önkormányzati ingatlan értékesítésérıl  
Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné részére 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) önkormányzati rendelete 
alapján az önkormányzat tulajdonában lévı szanki belterületen lévı, 85/16 hrsz-ú 
beépítetlen terület mővelési ágú, 1021 m2 alapterülető önkormányzati ingatlant 
Ványik Zoltán és neje Ványik Zoltánné Szank, Móra Ferenc u. 9. szám alatti lakosok 
részére – a Gyöngyi és Társa Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Bt. (Kiskunhalas, 
Garbai S. u. 6. értékbecslése alapján – 300.000,- Ft-ért értékesíti.  

 
2. A képviselı-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) 

bekezdése értelmében megkeresi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-t - mint a 
Magyar Állam elıvásárlási jog gyakorlására meghatározott szervet - hogy 
nyilatkozzon kíván-e élni az elıvásárlási joggal az állam nevében. 

 
3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására. 

 
Határidı: 2012. március 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerzıdések 
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıterjesztéshez két ellátási szerzıdés-módosítást mellékeltünk. Az egyik a Magyarországi 
Református Egyház és a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás közötti a másik pedig a 
Magyarországi Református Egyház és Szank Községi Önkormányzat közötti szerzıdés-
módosítás. Mindkettı arról szól, hogy az egyház kérte a szerzıdés hatályának 20 évre történı 
meghosszabbítását. A kötelezettségvállalást (társulás: évi 12 millió Ft, önkormányzat: évi 300 
e Ft) ilyen hosszú idıre nem javasolja, ezért az ellátási szerzıdések kiegészülnek azzal, hogy 
6 hónappal a támogatási idıszak lejártát megelızıen tárgyalásokat kell folytatni a 2022. évtıl 
megállapítandó támogatási összegre vonatkozóan. Az egyház ezt elfogadhatónak tartja. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
mindkét határozat-tervezetet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a szociális alap- és 
szakosított szolgáltatásokra vonatkozó ellátási szerzıdés módosításáról szóló határozat-
tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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14/2012.(II.22.)ÖH. 
Szociális alap- és szakosított szolgáltatásokra 
vonatkozó ellátási szerzıdés módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a Magyarországi 
Református Egyház (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) és a Kiskunmajsai Kistérség 
Társulás, a Kiskunmajsa Város Önkormányzata és Szank Község Önkormányzata 
között 2011. május 31-én létrejött ellátási szerzıdés - elıterjesztés szerinti - 
módosítását.  

 
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés módosítás aláírására. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
A polgármester szavazásra tette fel a szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó ellátási 
szerzıdés módosításáról szóló határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
15/2012.(II.22.)ÖH. 
Szociális alap szolgáltatásokra 
vonatkozó ellátási szerzıdés módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a Magyarországi 
Református Egyház (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) és a Szank Község 
Önkormányzata között 2011. május 31-én létrejött ellátási szerzıdés - elıterjesztés 
szerinti - módosítását.  

 
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés módosítás aláírására. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés az önkormányzat szakfeladat rendjére és intézményeinek alapító okirataira 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az új Áht. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint el kellett készíteni az 
önkormányzat intézményeinek az alapító okiratait. Az önkormányzatnak nincs alapító okirata, 
ezért az SZMSZ 5. függelékébe javasolta a feladatok elhelyezését.  
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Egy módosítási javaslat merült fel a Pénzügyi Bizottság ülésén, ezért javasolta módosítani a 
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda alapító okiratában a 855911 számú szakfeladatot. 
Az általános iskolai napközi otthoni nevelés kiegészül az 1-2-3. évfolyam egész napos 
iskolaotthonos osztály megnevezéssel. 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Jelezte, hogy az önkormányzati szakfeladat rendben az óvodáztatási támogatás kétszer 
szerepel. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A másodikat ki kell húzni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott 
módosítással a Szank Községi Önkormányzat alaptevékenységeirıl szóló határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
16/2012.(II.22.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat 
Alaptevékenységeirıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete Szank Községi Önkormányzat 
alaptevékenységét az 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet alapján az államháztartás 
szakfeladatrendje szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá és a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának 5. számú függelékébe illeszti: 
 
Jogi személy 
Megnevezése: Szank Községi Önkormányzat 
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
Adószáma: 15725015-2-03 
Számlaszáma: 5170021-10008858 
 
Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés feladatellátás címe: 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 (mozgó könyvtári ellátás) 6131 Szank, Béke u. 40/A  
- Gy. Szabó Béla Képtár 6131 Béke u. 40/A 

 
Alaptevékenysége: 
 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 
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841383 Területfejlesztési és területrendezési feladatok 
841401 Közvilágítás 
841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai  
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
843044 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 
851011 Óvodai nevelés ellátás 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882203 Köztemetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
841173 Statisztikai tevékenység 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Idıskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882202 Közgyógyellátás 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
 
 
Polgármester szavazásra tette fel elıterjesztés szerint a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratáról szóló határozat-tervezetet. 
 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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17/2012.(II.22.) ÖH. 
Polgármesteri Hivatal alapító okirata 
egységes szerkezetben 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései alapján Szank 
Községi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı 
 1. számú melléklet 
 (17/2012.(II.22.) ÖH. sz. határozat melléklete) 
 

Alapító okirat 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerinti tartalommal az alábbi  
alapító okiratot adja ki: 
1. Költségvetési szerv 

 Megnevezése: Szank Községi Polgármesteri Hivatal 
 Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
 Adószáma: 15339357-2-03  
 Számlaszáma: 51700021-11131748 
 

2. Alapításról rendelkezı jogszabály teljes megjelölése: a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 

 
3. Közfeladata: - államigazgatási feladatok ellátása, 

- képviselı-testület mőködésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
- helyi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátása, 
- ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó feladatok 

 
4. Alaptevékenysége:  
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés 
812000 Takarítás 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841173 Statisztikai tevékenység 
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841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 
851011 Óvodai nevelés ellátás 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
 
5. Szank Községi Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
6. Illetékessége, mőködési köre: Szank község közigazgatási területe 
 
7. Alapító, fenntartó, irányító szerv megnevezése, székhelye:  

 Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6131 Szank, Béke u. 33 
 
8. Gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
9. Vezetıjének megbízási 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. 

 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

- munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerinti), 
- közszolgálati jogviszony  
- egyéb foglalkoztatási jogviszony (megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyv 

szabályai szerint 
 
11. Az önkormányzatnak egy önállóan mőködı intézménye van a Gy. Szabó Béla 

Általános Iskola és Óvoda, melynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal 
látja el.  
A Polgármesteri Hivatal ellátja a „Tiszta Víz” Ivóv ízminıség javító Önkormányzati 
Társulás (székhelye: 6760 Kistelek, Kossuth u. 88., gesztora : Szank Község 
Önkormányzata) gazdálkodási feladatait. 

 
12. Az intézmény vagyona: 

A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal ingyenes használatába adja az önkormányzat 
tulajdonában álló szanki 1 hrsz-ú, természetben Szank, Béke u. 22. szám alatt található 
Polgármesteri Hivatal megnevezéső ingatlant. 

 
 
 
Polgármester szavazásra tette fel az elhangzott módosítással a Gy. Szabó Béla Általános 
Iskola és Óvoda alapító okiratáról szóló határozat-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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18/2012.(II.22.) ÖH. 
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 
alapító okirata egységes szerkezetben 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. § (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései alapján a Gy. Szabó Béla Általános 
Iskola és Óvoda alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı 
 
 1. számú melléklet 

 18/2012.(II.22.) ÖH. sz. határozat melléklete) 
 

Alapító okirat 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 
 
1.  Költségvetési szerv 
 Megnevezése: Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 
 Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 73. 
 OM azonosítója: 201500  
 Adószáma: 15793054-2-03 
 Számlaszáma: 51700021-10008951 
 
 Tagintézményeinek megnevezése és székhelye: 
 a) Gy. Szabó Béla Általános Iskola 
  6131 Szank, Béke u. 73. 
 b) Óvoda 
  6131 Szank, Béke u. 27.  
 
2. Alapításról rendelkezı jogszabály teljes megjelölése: közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 
 
3. Közfeladata: óvodai nevelés, általános iskolai nevelés és oktatás 
 
4. Alaptevékenysége: 
 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
 
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
-  Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az óvodában:  

A Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. pontja alapján – különleges gondozás keretében 
történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1)) 
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a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzd. 
A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D-
39/E. §-ában, 54. § (15) bekezdésében meghatározott követelmények és a miniszter által 
kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képesség-kibontakoztató, integrációs 
felkészítést és óvodai fejlesztı program szerinti foglalkoztatást biztosít. 

 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyam) 
- Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az iskolában: 

A Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. pontja alapján – különleges gondozás keretében 
történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1) )  
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzd. 
A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D-
39/E. §-ában, 54. § (15) bekezdésében meghatározott követelmények és a miniszter által 
kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képesség-kibontakoztató, integrációs 
felkészítést biztosít. 

 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
 
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása  
 (5-8. évfolyam) 
- Integráltan nevelhetı, oktatható gyermekek köre az iskolában: 

A Közoktatási Törvény 121. § (1) 29. pontja alapján – különleges gondozás keretében 
történı ellátásra jogosult (KT. 30. § (1) )  
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzd. 
 
A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D-
39/E. §-ában, 54. § (15) bekezdésében meghatározott követelmények és a miniszter által 
kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képesség-kibontakoztató, integrációs 
felkészítést biztosít. 

 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
  1-2-3. évfolyam egész napos iskolaotthonos osztály 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók tanulószobai nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
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562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  
856013 Fejlesztı felkészítés 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
 
5. Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
6. Illetékessége, mőködési köre:  

Szank község közigazgatási területe és a kiskunmajsai kistérséghez tartozó települések 
közigazgatási területe 
Az intézmény a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását a Kiskunmajsai Többcélú 
Kistérségi Társulás illetékességi területén végzi. 

 
7. Alapító, fenntartó és irányító szerv megnevezése, székhelye:  

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, 6131 Szank, Béke u. 33. 
 
8. Gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv 
 
9. Vezetıjének megbízási rendje:  

A képviselı-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelı igazgatót nevez ki, aki egyben a Gy. Szabó Béla Általános 
Iskola igazgatója is. A kinevezés határozott idıre szól. Egyéb munkáltatói jogokat Szank 
község polgármestere gyakorolja. 

 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

- közalkalmazotti jogviszony 
- munkaviszony (közmunkás) 
- egyéb foglalkoztatási jogviszony (megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyv 

szabályai szerint  
 
11. Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású nevelési-oktatási intézmény  
 Alaptevékenységi szakágazat: 852010 
 
12. Az intézmény évfolyamainak száma: 

a) Óvodás korú gyermekek nevelése: 3 csoport 
b) Általános Iskolai oktatás: 1-8. évfolyam 

 
13. Felvehetı maximális létszám: 

a) Óvodás korú: 75 fı 
b) Általános Iskola: 220 fı 
c) Általános Iskola 1-4. évfolyamig 115 fı 
d) Általános Iskola 5-8. évfolyamig 120 fı 
e) 5-8 évfolyamon tanulószoba: 2 csoport 30 fı/csoport 

 
14. Az intézmény vagyona: 

A képviselı-testület az intézmény ingyenes használatába adja az önkormányzat 
tulajdonában lévı épületeket: 

 - iskola épület, tornacsarnok 6131 Szank, Béke u. 73. 
 - óvoda épület  6131 Szank, Béke u. 27. 
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Intézményi mőködéshez kapcsolódó forgalomképes vagyontárgyak: 
- számítástechnikai és ügyviteli eszközök 
- gépek, berendezések, felszerelések 
- oktatástechnikai eszközök és felszerelések 
 

15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az intézmény rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni. 
 
 
NAPIREND 
7. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének a módosítására is az új Áht. miatt van szükség, 
jogszabályi kötelezettség. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a költségvetésben 
szereplı létszámokhoz lett igazítva. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Polgármesteri Hivatal 
SZMSZ-ének módosításáról szóló határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
19/2012.(II.22.) ÖH.  
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
egységes szerkezetben 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése alapján – Szank Községi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát módosítja, és a korábbi módosításokkal 
egységes szerkezetben az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. 

 
2. A képviselı-testület az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. 

törvény alapján elrendeli a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának közzétételét. 

 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze Jánosné – jegyzı 
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 1. számú melléklet 
 

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 
SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 38. § (1) 
bekezdése alapján egységes hivatalt hoz létre – Szank Községi Polgármesteri Hivatal 
elnevezéssel – - államigazgatási feladatok ellátására. A képviselı-testület mőködésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, helyi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátása, és az ingó-
ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó feladatok ellátására a szervezeti- és mőködési 
szabályzatát a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. A hivatal megnevezése és címe: 

 Szank Községi Polgármesteri Hivatal  
 6131 Szank Béke u. 33.  
 Adószáma: 15339357-2-03  
 Számlaszáma: 51700021-11131748 

 
2. Szank Községi Polgármesteri Hivatal az alábbi feladatokat látja el: 

- államigazgatási feladatok ellátása, 
- képviselı-testület mőködésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
- helyi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátása, 
- ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó feladatok 

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

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

 kelte:     2009. június 30. 
Alapítás éve: 1990.  
A költségvetési szervet az önkormányzat a 44/1992.(VI.24.) számú határozattal hozta létre. 
Költségvetési szerv nyilvántartási száma: 339357 

 
5. Alaptevékenysége:  
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés 
812000 Takarítás 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841173 Statisztikai tevékenység 
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841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 
851011 Óvodai nevelés ellátás 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
 
6. Szank Községi Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
7. Költségvetési szerv szervezeti felépítése és mőködési rendszere: 
 
7.1. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölésével: : 
- munkaviszony (hivatali feladatok): 3,33 fı 
- munkaviszony (takarítók): 5 fı 
- munkaviszony (karbantartók): 2 fı 
- munkaviszony (hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás): 3 fı 
- közszolgálati jogviszony szerinti: 9,5 fı (jegyzıvel együtt) 

 
7.2. A Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti tagozódása: 

jegyzı 1 fı 
pénzügyi csoport 4 fı 
igazgatási csoport 2,5 fı 
titkárság 2 fı 

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

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

 
8.1. A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének felépítése: 
 A pénzügyi csoport létszáma: 4 fı, amelybıl 
 1 fı adóügyi igazgatási, pénztárosi, bizonylatkezelési feladatokat, 
 2 fı létszámgazdálkodási, könyvelési, vagyongazdálkodási, számlázási stb. 
 1 fı költségvetési tervezési, beszámolási, bevallási feladatokat lát el. 
 A részletes feladatokat a munkaköri leírásokat a helyettesítés rendjét az ügyrend 

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

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

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

 
11. A hivatal feladatai: 

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

 11.1. a polgármester és a jegyzı által meghatározott, 
11.2. a képviselı-testület és a bizottságok mőködésének elıkészítésével, döntéseinek 

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

 
12. A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda költségvetési kiadási keretének, 

létszámkeretének és egyes bevételeinek tervezését a Polgármesteri Hivatal látja el.  
 
13. A Polgármesteri Hivatal 2011. január 1-jétıl ellátja a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító 

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

 
 
 
NAPIREND 
8. Elıterjesztés a központi orvosi ügyelet feladatellátásról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás lefolytatta a közbeszerzési eljárást a központi 
orvosi ügyelet feladatellátással kapcsolatban. Az eljárás gyıztesének kihirdette a korábbi 
szolgáltató Emergency Service Kft-t. A képviselı-testület hozzájárulását kérte, hogy egy évre 
a társulás szerzıdést kössön a Kft-vel, a feladatellátáshoz szükséges finanszírozást 
közvetlenül igényelhesse a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól.  
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Az önkormányzati törvény továbbra is az önkormányzatok feladatkörébe sorolja a központi 
orvosi ügyelet ellátását. Az biztos, hogy önállóan a települések nem lesznek képesek ezt a 
feladatot ellátni. A többcélú kistérségi társulások megszőnése után a települések érdeke lesz 
önkéntes társulások létrehozása, amelynek keretében véleménye szerint e feladat ellátását 
megvalósíthatják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
20/2012.(II.22.) ÖH. 
Központi orvosi ügyelet feladatellátásról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a központi orvosi ügyelet feladatának 
ellátását az Emergency Service Kft-vel (székhely: 1138 Budapest, Árva utca 22. adószám: 
13789581-2-41 képviseli: Rédei József ügyvezetı) megkötendı szerzıdés keretében kívánja 
ellátni. 

 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Emergency 

Service Kft. szerzıdést kössön az illetékes Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Egészségbiztosítási Pénztárával annak érdekében, hogy a Kft. a tevékenység OEP 
finanszírozását közvetlenül megkapja. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
9. Elıterjesztés pályázatok elıkészítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy árajánlata alapján kössön szerzıdést az önkormányzat pályázatok megírására 
a GoodWill Consulting Kft-vel. Egy év pályázatírási szolgáltatást nyújtanának, amely idı 
alatt korlátlan számú pályázat megírását vállalnák bruttó 508.000,-Ft-os áron, amelyet csak 
sikeres pályázat esetén kellene kifizetni. Hamarosan két pályázat lesz elérhetı, amelyet e 
céggel íratnánk. Az egyik a már korábban benyújtott, de támogatást nem nyert egészségre 
nevelı és szemléletformáló életmódprogramok címő projekt (TÁMOP-6.1.2), amely 100 %-
os támogatottságú lesz, a másik pályázat pedig napelemes alapú energiaforrás az 
önkormányzat kezelésében lévı intézmények villamos energia igényének biztosítására 
(KEOP-4.2.0), amelynek a támogatottsága várhatóan 85 %-os lesz.  
A pályázatok benyújtásához képviselı-testületi döntés kell majd. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és a képviselı-testületnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet. 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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21/2012.(II.22.)ÖH. 
Pályázati szolgáltatás nyújtására 
vonatkozó szerzıdés megkötésérıl 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – árajánlat alapján – szerzıdést köt 
a Goodwill Consulting Kft-vel (1162 Budapest, Timur u. 74.) egy éves idıtartamra a 
KEOP-4.2.0/A kódjelő, a TÁMOP-6.1.2 kódjelő, valamint a vonatkozó idıtartamra 
korlátlan mennyiségő pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására. 

2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
NAPIREND 
10. Elıterjesztés a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési  
      hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerı átutalásának módjáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy a tervezési hozzájárulásként a Konzorcium részére már befizetett 207 e Ft a 
Tiszta Víz Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás bankszámlájára kerüljön átutalásra. 
Tekintettel arra, hogy az engedélyeztetés során a megváltozott jogszabályok újabb 
dokumentumok elkészítését írják elı, amelynek költsége van. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
22/2012.(II.22.) ÖH. 
Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett 
és fennmaradt önerı átutalásának módjáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-Alföldi Ivóvízminıség-javító 
Konzorcium Taggyőlésének 8/2011.(12.07.) TGY. határozata alapján nyilatkozik arról, hogy 
a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett 
és fennmaradt önerı 70 %-át, 207.859,-Ft-ot, azaz kettıszázhétezer-nyolcszázötvenkilenc 
forintot a 11735098-15773087 sz. bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa a Tiszta Víz 
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
11. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. társasági szerzıdésének módosításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A társasági szerzıdés módosítását az ügyészségi vizsgálat kapcsán jelzett problémák miatt 
egységes szerkezetben valamennyi tulajdonosnak jóvá kell hagynia. Javasolta a társasági 
szerzıdés módosításának jóváhagyását az elıterjesztés szerint. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a társasági szerzıdés 
jóváhagyását.. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
23/2012.(II.22.) ÖH. 
VAKÁCIÓ KFT. társasági szerzıdésének módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a VAKÁCIÓ KFT. társasági szerzıdését 
módosításokkal egységes szerkezetben az elıterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
12. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT-ben lévı üzletrész értékesítésérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Régóta kérdés, hogy önkormányzatunk bent maradjon-e a táborokat mőködtetı Kft-ben a 
tulajdonszerzés érdekében. Volt ígéret, hogy tulajdont szerezhetünk a Balatonakalin és 
Sikondán lévı táborokban, mindezidáig azonban ez nem sikerült. A Kft. üzemeltetési 
szerzıdése lejárt december 31-én.  
Az MNV Zrt-vel lehetne szerzıdést kötni, amely szerint évi 100 e Ft-ért bérelné a Kft. a 
Balatonakalin lévı tábort azonban egyéb költségek is felmerülnek, visszapótlási kötelezettség 
is keletkezik, mert a Kft. használja a tábort. A sikondai tábor tekintetében várható elırelépés a 
tulajdonszerzést illetıen, azonban az állami vagyon megszerzése után 15 évig nem 
idegeníthetı el. Tehát ha tulajdonba kerülnénk, akkor is csak fizetnénk a költségeket, pénzhez 
nem jutnánk. Szankról nem táboroztunk az elmúlt 3 évben Balatonakalin, Sikondán pedig már 
nagyon régen nem voltunk. Minden évben 335 e Ft-ot fizetünk be. Ezt az összeget minden 
évben kifizetjük, és nem használjuk ki a táborokat. Javasolta, hogy ezt a pénzt adjuk oda az 
óvodásoknak, iskolásoknak, ezzel támogassuk az üdülésüket. Javasolta továbbá, hogy 
értékesítsük a VAKÁCIÓ KFT-ben lévı tulajdonrészünket legalább a törzsbetét névértékének 
megfelelı összegért. A Kft-ben a tagdíjat az I. félévre vállaljuk. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és a képviselı-testületnek egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a határozat-tervezetet. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
24/2012.(II.22.) ÖH. 
VAKÁCIÓ KFT-ben lév ı üzletrész értékesítésérıl 
 

HATÁROZAT 
 

1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a VAKÁCIÓ KFT-ben lévı 3,4 %-
os üzletrészét értékesíteni kívánja elsısorban a Kft-ben lévı önkormányzatok számára. 
A törzsbetét névértéke 102.000,-Ft. Szank Községi Önkormányzat vállalja, hogy a 
Kft-ben a 2012. év I. félévére vonatkozó tagdíjat megfizeti. 

 
2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a beérkezı ajánlatok közül a névértéket meghaladó, legelınyösebb ajánlatot tevı 
önkormányzattal szerzıdést kössön. 

 
Határidı: 2012. március 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
 
NAPIREND 
13. Elıterjesztés a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítását indokolja benyújtandó 
pályázatnak való megfelelés, valamint elkészült Bács-Kiskun megye területfejlesztési terve és 
azzal is összhangban kell lenni a helyi szabályozásnak. 
A dokumentumok módosítása hosszú idıt vesz igénybe, a költsége függ a módosítások 
számától, ezért korlátozott számú módosítást szeretnénk végrehajtani. 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Lakossági kérés alapján korábban már beszélt a képviselı-testület a belterületi állattartás 
korlátozásáról, érdemes lenne átgondolni, hogy a település közepén például hány kutyát lehet 
tartani, mert veszélyeztetik a közlekedık biztonságát, a szomszédokat zavarják. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A településrendezési terv ilyen szabályokat nem tartalmaz, ezt az állattartási rendeletben 
lehetne szabályozni. Erre vissza lehet térni, a rendelet-módosítást a bizottságoknak elı kell 
készíteni. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a településrendezési 
terv és helyi építési szabályzat módosítását. 
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A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
 
25/2012.(II.22.) ÖH. 
Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

1.  Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kezdeményezi a településrendezési terv 
és helyi építési szabályzat 
a)  módosítását a 020/22 hrsz. térségében Kiskun Emlékhely kialakítása érdekében 
b) módosítását közösségi célú fejlesztés érdekében 552 hrsz. térségében 
c) módosítását a 85/1 hrsz. út és a 85/5 hrsz. lakótelek vonatkozásában 
d) felülvizsgálatát és az általános jogszabályok figyelembevételével a beépítettségi értékek 

növelését biztosító módosítását. 
 

2.  Felkéri a polgármestert a tervezıi munka megrendelésére, az elıírt egyeztetést követıen a 
településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának képviselı-testületi 
elıterjesztésére. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
 
NAPIREND 
14. Egyéb kérdések 
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Február 24-én pénteken 16 órakor a Kommunizmus áldozatainak emléknapjára emlékezünk. 
Március 14-én 15 órakor községi ünnepség lesz az általános iskolásokkal közösen, utána 
pedig a Közösségi Házban kiállítás megnyitó a gyermekek alkotásaiból. 
 
 
Rácz Izabella képviselı 
Elismerıen szólt arról, hogy polgármester úr, a polgárırök, településırök nagyon odafigyeltek 
a kemény téli idıszakban az idısekre, elesettekre, a magukról gondoskodni nem tudókra. 
A közbiztonság, bőnmegelızés érdekében örül a kamerarendszer bıvítésének. A rendırségi 
beszámolókból évrıl évre az látszik, hogy kevés bőncselekmény történik a településen, a 
sértettek nem tesznek feljelentést, nem látják értelmét. 
Patkós Zsolt polgármester 
A téli idıjárás megérkezése elıtt megbeszélték a tennivalókat a felelısökkel, hogy önmaga 
felelıtlensége miatt senki nem fagyhat meg. Ehhez a Református Egyház is vállalta a 
többletköltséget.  
A körzeti megbízott szolgálati idejének jelentıs részét itt tölti. Fıleg este, a polgárırökkel 
közösen szoktak járırözni. Azért is jó a bőnözési statisztika községünkben, mert mőködik a 
megelızés. 
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Mucsi László képviselı 
A téli idıjárással kapcsolatban elmondta, hogy belterületen mindig abba a hibába esünk, hogy 
akkor kezdik el letakarítani a havat, amikor már le van taposva. Külterületen dicsérte, hogy az 
idısekhez a tanya kapuig bement a hóeke. 
Besesek Béla alpolgármester 
Elmondta, hogy a környezı településekhez, városokhoz viszonyítva nálunk most példaértékő 
volt a hóeltakarítás. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Voltak problémák, torlódások, amelyeket megpróbáltunk rövid idın belül elhárítani. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 órakor bezárta az ülést.  

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 Csertı István Tóth Mátyás 
 jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 
 


