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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2012. május 16-án 15 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Csertı István
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella és
Tóth Mátyás képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Dobos László mb. igazgató
Halász Sándorné intézményvezetı
1 fı községi állampolgár
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı
képviselıbıl mind a 7 fı jelen van.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Mucsi László képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Patkós Zsolt polgármester
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 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. Tájékoztató a Református Egyház által fenntartott szociális feladatellátásról
Elıadó: Halász Sándorné intézményvezetı
3. Elıterjesztés a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési
tényállásainak hatályon kívül helyezésérıl
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
4. Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2011. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz
átadások felhasználásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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6. Elıterjesztés egyesületek támogatásáról (ülés elıtt kiosztva)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Elıterjesztés ingatlanok tulajdonjogának kölcsönös átruházásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Elıterjesztés önkormányzat részére ingatlan értékesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Elıterjesztés a Szanki Református Egyházközség ravatalozó és út ingatlan
tulajdonjogának önkormányzat részére történı ingyenes átruházásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A beszámolót írásban mindenki megkapta.
Varga Ferencné alpolgármester
Elmondta, hogy a beiratkozási határidın túl változott az óvodába felvettek létszáma, 19 fırıl
24 fıre nıtt.
Mucsi László képviselı
A 16 fı elsıs beiratkozása kapcsán tanácskozást javasolt, mert ez olyan feladatok elé állítja a
községet, amelyre fel kell készülni.
Patkós Zsolt polgármester
Ez szakmai kérdés. Az intézmény Pedagógiai Programjának keretében lehet rendezni. Az
önkormányzat csak a mőködés kereteit tudja meghatározni, a tartalmat nem. A következı
képviselı-testületi ülésen elı fog kerülni ez a kérdés. A beszámolónak nem témája.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
46/2012.(V.16.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 12/13/24/2012.(II.22.), a
27/31/32/34/35/37/2012.(III.29.) ÖH. számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl:
Patkós Zsolt polgármester
- Április 27-én Leader elnökségi ülés volt. A pályázatokat az MVH értékelése után az
elnökség is értékeli. Reméljük, hogy három civil szervezet kap Szankról Leader
pályázatokból támogatást.
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Április 28-án Csepregi Imre emlékverseny volt, amelyen kb. 140 fı vett részt. A 2,5
km futás és 5 km kerékpározás élményt jelentı esemény volt.
Április 30-án horgászversenyt szervezett az egyesület az új horgásztavon. Az idıjárás
és a horgászsiker nem volt túl jó, de örömteli esemény volt. Pályázatból a horgásztó
valósult meg, azóta elkészült a játszó- és pihenıpark is, hintákat, homokozót építettek
a gyerekeknek. A Horgászegyesület jó gazdája az önkormányzat által hosszú távra
bérbe adott területnek.
Május 1-jén civil majális volt a sportpályán. Alpolgármester asszony a gyerekeknek
kézmőves foglalkozást szervezett, a zenét biztosítottuk, egy óra felé kb. 150 fı volt
ott, sikeres közösségi együttlét valósult meg, sokan éltek a lehetıséggel.
Május 2-án benyújtottuk az ÖNHIKI pályázatot.
Az ivóvíz szolgáltatóval Kisteleken megbeszélést folytatott a 2012. július 1-jén induló
új rendszerrıl.
Május 3-án helyszíni bejárás volt az úthibák feltárásáról, a javítás folyamatban van.
Május 4-én ketten tettek magyar állampolgársági esküt. Ebben az évben összesen már
9 fı tett esküt.
Május 4-én volt a tanyabusszal kapcsolatban az elsı bírósági tárgyalás. Nem adtuk át
az egyháznak a tanyabuszt. Az ügyvéd szerint védhetı az önkormányzat álláspontja.
Az MVH jogászával a helyzet megoldódni látszik.
Május 6-án a Születések fájánál anyák napi ünnepség volt, 19 szülı helyezte el az
elmúlt idıszakban született gyermekek neveivel a leveleket a fán. Rékasiné dr. Oláh
Gizella köszöntötte a szülıket és a falu lakosait, polgármester mondott anyák napi
köszöntıt. Alpolgármester asszony szervezésével az óvodások mősora tette
emlékezetessé az ünnepséget.
Május 7-én kistérségi menetrend egyeztetésen vett részt. A május 1-jétıl
bekövetkezett vonatközlekedés tekintetében a kistérséget 4 állandó vonat
megszüntetésével érinti. Fennakadást a közlekedésben nem okoz. A Kunság Volán
autóbuszjárataiban megszüntetés nem lesz.
Május 7-én helyszíni bejárás volt az IKSZT pályázat kapcsán a mővelıdési házat
tekintették meg.
Május 7-én a Nyugdíjas Egyesület anyák napi ünnepségén köszöntötte az idıseket.
Elmondta még, hogy pályázatot nyertek, amellyel ki tudják egészíteni az
önkormányzati támogatást.
Május 8-án az Energia Központtal egyeztetés volt a KEOP pályázat ügyében.
Május 8-án Kecskeméten az IPA pályázat elıkészítésével kapcsolatban a
pályázatíróval tanácskozott.
Május 9-én intézményvezetıi értekezlet volt, ahol megbeszélésre kerültek az
intézmények aktuális feladatai.
Május 9-én a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság ülésén turisztikai,
fejlesztési gondolatokról volt szó.
Május 9-én a Nyugdíjas Klubban köszöntötte az idısek anyák napja alkalmából.
Május 10-én Bácsfeketehegy és Móricgát települések képviselıivel Szankon az IPA
pályázat benyújtásával kapcsolatban megbeszélés volt.
Május 15-én helyszíni szemle volt a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakembereinek
részvételével, a helyi csatornarendszer állapotát vizsgálták. Mindent rendben találtak.
Május 15-én alkalmazotti értekezlet volt az iskolában. A katolikus egyházi oktatással
kapcsolatban érsek úr nemleges levelét ismertette.
Folyamatban van a méz és meggyfesztivál elıkészítése, a tanyafejlesztési program
véleményezése, amelyet a képviselı-testület a következı ülésén fog tárgyalni.
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásulvette a tájékoztatót.

NAPIREND
2. Tájékoztató a Református Egyház által fenntartott szociális feladatellátásról
Elıadó: Halász Sándorné intézményvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte Halász Sándornét, az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetıjét. Felkérte, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet az eltelt idıszakról,
amióta a Református Egyház átvette a szociális feladatellátást.
Halász Sándorné intézményvezetı
Megköszönte a meghívást. Múlt év június 29. napjával vették át a szociális feladatellátást. A
házi segítségnyújtásnál 16 fı az ellátotti létszám, ennyi is volt. Jelenleg 18 személyt gondoz
1,5 fı alkalmazott.
Az étkeztetést 103 fı veszi igénybe, az ellátotti létszám ingadozik, volt már 110 fı is.
Két tanyagondnoki szolgálat került el az önkormányzattól, ebben a tekintetben változás
történt, mert 2000 órát kell teljesíteni a tanyagondnokoknak évente, így szakképzett
helyettesrıl gondoskodni kellett. Azt szeretnék, ha állandó személy lenne a helyettes.
Átvették a konyhát is, elég jól megbirkóztak a feladattal azért is, mert azok a dolgozók végzik
a munkát, mint elıtte. Az élelmezésvezetı nagyon lelkiismeretesen végzi a dolgát. Az étellel
kapcsolatban csak jót hallott.
Az idısek nappali ellátása 2008-tól 30 fı volt, idén kérték meg a bıvítést, a mőködési
engedély 60 fıre történı módosítását.
A bentlakásos otthon folyamatosan 27 fıvel, teljes létszámmal mőködik, 1-2 fı várakozó van.
Délután csak egy gondozónı van, próbálnak segíteni közfoglalkoztatottakkal, önkéntes
munkát végzıket is tudnak fogadni, minden segítség elkel.
Röviden ennyit tud elmondani, kérdésekre szívesen válaszol.
Patkós Zsolt polgármester
A település életében alapvetı feladat a közoktatás, egészségügyi és a szociális ellátás. Azzal,
hogy a nappali ellátásban 30 fırıl 60 fıre emelkedett az ellátottak létszáma, álláshelyet is
teremtett az egyház.
Kérést tolmácsol, amely szerint az intézményi konyhára a helyi ıstermelıknek legyen
lehetısége értékesíteni a helyben megtermelt terményeiket.
Halász Sándorné intézményvezetı
Ennek lehetıségét meg fogja beszélni a gazdasági vezetıvel.
Elmondta még, hogy az intézmény új dolgozóval, Halász Noémi lelkésszel bıvült, nagyon
örülnek neki.
Az ellátottak érdekei a fenntartó váltás következtében nem sérültek, ugyanazt az ellátást
kapják, ugyanolyan körülmények között.
Varga Ferencné alpolgármester
Az óvodásokkal anyák napi ünnepséget tartottak a bentlakásos otthonban. Megköszönte
azoknak a munkáját, akik ellátják a segítségre szoruló embereket.
Patkós Zsolt polgármester
Megköszönte a tájékoztatást.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásulvette a tájékoztatót.
Halász Sándorné távozott az ülésrıl.
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NAPIREND
3. Elıterjesztés a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési
tényállásainak hatályon kívül helyezésérıl
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztés kiegészítésére.
Vincze Jánosné jegyzı
Az új szabálysértési törvény 2012. április 15-én lépett hatályba. Április 15-e után az általános
szabálysértési hatóságok a megyei kormányhivatalok. A szabálysértési hatóság jogkörében a
rendırkapitányság, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve jár el.
Szabálysértési elzárással is büntethetı szabálysértés miatt elsı fokon továbbra is a bíróság jár
el.
Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Ezt úgy kell érteni, hogy június
1-jétıl már nem lesz hatályban olyan helyi rendelet rendelkezése, amely valamely
cselekményt vagy mulasztást szabálysértéssé minısít.
A 2012. április 15-e után elkövetett, önkormányzati rendeletbe ütközı szabálysértések
kezelésére vonatkozó szabályozás a következı:
Az elkövetett cselekmények büntetés nélkül maradnak, mert az új törvény kimondja, hogy a
jövıben csak törvény nyilváníthat valamely cselekményt, mulasztást büntethetıvé,
önkormányzati rendelet nem.
Tiltott és kirívóan közösségellenes magatartások önkormányzati rendeletben történı
meghatározására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 2012. április 15-tıl hatályos 51. § (4) bekezdése egy új lehetıséget kínál az
önkormányzatok számára. A képviselı-testület ötvenezer forintig terjedı igazgatási bírságot
szabhat ki, mely az önkormányzat saját bevételét képezi.
A képviselı-testület alkothat olyan helyi rendeletet, amely valamely magatartást
közösségellenessé nyilvánít. Alkothat egy önálló rendeletet is, melyben meghatározza a tiltott,
valamint a kirívóan közösségellenes magatartásokat. A pénzbírság kiszabásának szabályait is
a helyi rendeletben kell meghatározni.
A jelenleg hatályos Ötv. szerint az önkormányzat a jegyzınek nem adhat hatáskört,
lényegében csak saját magának. Az új Ötv. 2013. január 1-jétıl hatályos rendelkezései már
lehetıséget adnak arra, hogy a jegyzı is ellásson önkormányzati feladatot, ezen belül
önkormányzati döntést hozzon.
A helyi rendelet alkotásakor tehát figyelni kell a hatálybaléptetés napjára is a hatáskör
címzettjének kiválasztására.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
rendelet-tervezetet a képviselı-testületnek.

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

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

7

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
8/2012.(…….) önkormányzati rendelete
a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési tényállásainak
hatályon kívül helyezésérıl
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szabálysértésekrıl, a szabálysértési
eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2)
bekezdésében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében a következıket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 8/2002.(VI.27.) önkormányzati rendelet
6. §-a.
2. §
Hatályát veszti az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) önkormányzati rendelet
13. §-a.
3. §
Hatályát veszti a közterületen történı dohányzás rendjérıl szóló 22/2009.(XI.03.)
önkormányzati rendelet 4. §-a.
4. §
Hatályát veszti a közterület használatáról szóló 12/2011.(IX.22.) önkormányzati rendelet 11. §
(3) bekezdése.
5. §
E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.

Cserényi Lajosné gazdálkodási elıadó megérkezett az ülésre.

NAPIREND
4. Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat módosított pénzmaradványa a zárszámadási rendelettel elfogadásra került.
A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, amelynek felosztásáról a képviselı-testületnek
döntenie kell. Ezt tartalmazza a határozat-tervezet, amelynek elfogadását javasolta.
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Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselı-testületnek.
Mucsi László képviselı
Az 1.641 e Ft összegő személyi juttatásokra kérdezett rá.
Cserényi Lajosné vezetı fıtanácsos
Elmondta, hogy a decemberi áthúzódó béreket átfutó tételként kell könyvelni, mert a bérek
kifizetésére 2012. januárjában kerül sor, ezért így meg kell jeleníteni a pénzmaradványban.
Mucsi László képviselı
A több mint 4 millió forintos iparőzési adó túlfizetésnek mi lesz a sorsa?
Cserényi Lajosné vezetı fıtanácsos
Május 31-én dıl el, hogy valójában mennyi lesz az iparőzési adó, amely bevételként
megjelenik, és mennyit kell visszafizetni. A túlfizetéseket visszautaljuk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
47/2012.(V.16.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat
2011. évi pénzmaradványának felosztásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a zárszámadásáról szóló 5/2012.(IV.25.)
önkormányzati rendeletében jóváhagyott 6.609. ezer Ft pénzmaradvány felosztását az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
- szállítói számlák
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelı járulékok
- adóalanyok részére vissza nem fizetett
iparőzési adó túlfizetés

774. ezer Ft
1.641. ezer Ft
32. ezer Ft
4.162. ezer Ft

Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
5. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat 2011. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz
átadások felhasználásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról a társadalmi szervezeteknek
minden évben be kell számolniuk számlákkal, szakmai beszámolóval. A támogatások a
képviselı-testület által meghatározott feladatokra lettek felhasználva. Javasolta a beszámoló
elfogadását.
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Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselı-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
48/2012.(V.16.) ÖH.
Társadalmi szervezetek
2011. évi támogatásáról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évben nyújtott támogatások,
pénzeszköz átadások felhasználásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja.
NAPIREND
6. Elıterjesztés egyesületek támogatásáról (ülés elıtt kiosztva)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezetek a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A határozat-tervezetek a Szanki Olajbányász Sportegyesület és a Szanki Polgárır Egyesület
támogatásáról szólnak. Egyik képviselı úr tiszteletdíjról történı lemondása miatt van erre a
támogatásra lehetıség.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a határozat-tervezeteket és egyhangúlag elfogadásra
javasolta a képviselı-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Szanki Olajbányász
Sportegyesület támogatásáról szóló határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
49/2012.(V.16.) ÖH.
Szanki Olajbányász Sportegyesület támogatása
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi
Önkormányzat a Szanki Olajbányász Sportegyesület részére 223.836,-Ft összegő
támogatást nyújtson. A támogatás összege a 2012. évi focikarnevál megrendezéséhez és a
serdülı labdarúgó szakosztály mérkızésekre történı utaztatásának költségeire használható
fel.
2.) A támogatás kiadási elıirányzata a Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi
költségvetésébıl (önkormányzati jogalkotás feladat személyi juttatás elıirányzatából)
kerüljön átcsoportosításra a Szank Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe
(államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás feladat, mőködési célú pénzeszköz
átadás nonprofit szervezet részére elıirányzatok közé).
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3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Szanki Olajbányász Sportegyesülettel támogatási szerzıdést kössön.
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a 223.836,-Ft támogatás
a Szanki Olajbányász Sportegyesület (székhely: 6131 Szank, Halasi u. 26. adószám:
19972219-1-03) 51700021-10005075 számú bankszámlájára kerüljön átutalásra 2012.
június 30-ig.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Polgármester szavazásra tette fel a Szanki Polgárır Egyesület támogatásáról szóló határozattervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
50/2012.(V.16.) ÖH.
Szanki Polgárır Egyesület támogatása
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi
Önkormányzat a Szanki Polgárır Egyesület részére 100.000,-Ft összegő támogatást
nyújtson. A támogatás összege Szank község közigazgatási területén járırözéshez
üzemanyagköltségre használható fel.
2.) A támogatás kiadási elıirányzata a Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi
költségvetésébıl, (önkormányzati jogalkotás feladat személyi juttatás elıirányzatából)
kerüljön átcsoportosításra a Szank Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe
(államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás feladat, mőködési célú pénzeszköz
átadás nonprofit szervezet részére elıirányzatok közé).
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Szanki Polgárır Egyesülettel támogatási szerzıdést kössön.
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a 100.000,-Ft támogatás
a Szanki Polgárır Egyesület (székhely: 6131 Szank, Arany J. u. 71. adószám: 181423611-03) 51700021-11123796 számú bankszámlájára kerüljön átutalásra 2012. június 30-ig.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Cserényi Lajosné távozott az ülésrıl.
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NAPIREND
7. Elıterjesztés ingatlanok tulajdonjogának kölcsönös átruházásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztésben Timár Zsolt földje melletti ingatlan cseréjérıl van szó. A csere
következtében az önkormányzat tulajdonába kerülne a jelenleg útként használt magánterület.
Timár Zsolt tulajdonába kerülne az önkormányzati útként szereplı, nem használt,
fafakadásokkal benıtt, elgazosodott terület, amelyet kitakarítana és a mellette lévı felesége
tulajdonát képezı területtel együtt mővelne.
A határozat-tervezet a csereszerzıdés megkötését a turisztikai pályázat elnyerésétıl teszi
függıvé, amennyiben ez nem sikerül, akkor Timár Zsolt az önkormányzati út területét
megvásárolná. Tehát mindenképpen szükség van az út átminısítésére, hogy forgalomképes
vagyon legyen. Az önkormányzati út területe a tulajdoni lapja szerint 7751 m2, viszont a
csereterület 1012 m2. További egyeztetések szükségesek, hogy milyen értékő legyen a
cserealap. Meg kell nézni a területet.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
határozat-tervezetet.
Besesek Béla alpolgármester
A térkép szerint egy görbe út alakítható ki, ha lesz rá lehetıség, kéri az út kiegyenesítését.
Mucsi László képviselı
A hátsó ingatlanok megközelítése megoldott-e, ha a régi „hajtó út” megszüntetésre kerül?
Lehet, hogy nem járnak rajta hosszú idı óta, de minden ingatlan megközelítését biztosítani
kell. Ha nincs más út, akkor azt az utat az önkormányzatnak rendbe kell tennie, és karban kell
tartania.
Nyerges Zoltán képviselı
A horgásztóhoz tulajdonképpen nem vezet út?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, a jelenleg jártas út, hivatalosan nem út, hanem magánterület.
Javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság és jegyzı asszony nézze meg a helyszínen a területeket,
hogy a belsı ingatlanok megközelítése hivatalos úton biztosított-e. A határozat-tervezet 1.
pontja elvi hozzájárulás a cseréhez, az értékkülönbség megállapítására késıbb vissza lehet
térni, a 2. pontja az út átminısítésérıl szól, a 3. pont törlését javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a módosított
határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
51/2012.(V.16.) ÖH.
Ingatlanok tulajdonjogának
kölcsönös átruházásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz,
hogy az önkormányzat tulajdonát képezı 019/48 hrsz-ú út megjelöléső ingatlant
elcseréli Timár Zsolt Szank, Küküllı u. 19. szám alatti lakos tulajdonát képezı 026/11
hrsz-ú 1012 m2 területő ingatlanrésszel, mely az újonnan kialakítandó 012/44 hrsz-ú út
megjelöléső ingatlanba beolvad.
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2. A képviselı-testület kezdeményezi a Kiskunhalasi Körzeti Földhivatalnál a 019/48
hrsz-ú út megjelöléső ingatlan rét, legelı mővelési ágú ingatlanra történı ingatlannyilvántartási átvezetését.
Határidı: 2013. február 28.
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester
Vincze Jánosné - jegyzı

NAPIREND
8. Elıterjesztés önkormányzat részére ingatlan értékesítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat részére megvásárlásra Kocsis Károlyné által felajánlott ingatlannak 11
tulajdonosa van, akiket levélben megkerestük, hogy nyilatkozzanak értékesítési szándékukról.
A tulajdonosok közül egy úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja értékesíteni tulajdonrészét. A
képviselı-testület korábbi döntése értelmében nem kíván osztatlan közös tulajdonba kerülni
senkivel, ezért a határozat-tervezet elfogadását javasolta.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
határozat-tervezetet a képviselı-testületnek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
52/2012.(V.16.) ÖH.
Önkormányzat részére történı
ingatlan értékesítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szanki 1084 hrsz-ú, 5025 m2 területő
szántó és szılı mővelési ágú ingatlant - az ingatlan tulajdonosok értékesítésre vonatkozó
egybehangzó nyilatkozatainak hiányában – nem kívánja megvásárolni.
Határidı: azonnal
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı

NAPIREND
9. Elıterjesztés a Szanki Református Egyházközség ravatalozó és út ingatlan
tulajdonjogának önkormányzat részére történı ingyenes átruházásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A temetı és a ravatalozó a Katolikus és a Református Egyház tulajdonában van. A
Református Egyház felajánlotta a ravatalozó és a hozzá tartozó út tulajdonrészét az
önkormányzatnak.
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Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag javasolta a képviselıtestületnek, hogy a Református Egyház által ingyenesen felajánlott ravatalozó és út ingatlan
tulajdonrészt ne fogadja el.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
53/2012.(V.16.) ÖH.
Református Egyházközség ravatalozó és út ingatlan
tulajdonjogának ingyenes átruházásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete nem szándékozik átvenni a Szanki
Református Egyházközség által felajánlott ravatalozó és út ingatlan tulajdonrészét.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
10. Egyéb kérdések
A) Trianonról szóló vándorkiállítás szervezése
Patkós Zsolt polgármester
A Jobbik Szanki Alapszervezete kérelemmel fordult a képviselı-testülethez, hogy a
Trianonról szóló vándorkiállítás Szankon is bemutatásra kerülhessen. Az önkormányzatnak is
fontos cél e kiállítás bemutatása. Felkérte a képtár vezetıjét a kiállítás megszervezésére. A
képtárvezetı felvette a kapcsolatot a Trianon Múzeum vezetıjével, aki kérésünkre azt írta,
hogy óriási az érdeklıdés az anyag iránt, egész évben foglalt, készítenek egy másolatot és
remélik, hogy igényünket ki tudják elégíteni decemberben. A trianoni emléknapra (június 4.)
nem tudjuk idehozni a kiállítást, vagy csak a jövı évi emléknapra.
Mucsi László képviselı
A trianoni békediktátum történelmünk része, ideológiától függetlenül kell megismerni.
Felajánlott a kiállításra egy tulajdonában lévı korabeli dokumentumot.
Csertı István képviselı
E kiállításra szők a képtárban a hely, a mővelıdési házban jobb lenne.
Patkós Zsolt polgármester
Ha decemberre készen lenne a mővelıdési ház épületének átalakítása, akkor ez a kiállítás is
része lehetne a megnyitásának.
Csertı István képviselı
Kisbíróban, honlapon felhívást tennénk közzé, és kiegészülhet a kiállítás helyi anyagokkal is.

A képviselı-testület a Jobbik Szanki Alapszervezetének kérelmét támogatja, egyetért
azzal, hogy a trianoni kiállítást a közmővelıdés szervezze meg.
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B) Tájékoztatás a közoktatási intézmény egyházi fenntartásba adásáról

Patkós Zsolt polgármester
A Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hatóságtól megkaptuk kérelmünkre a választ, sajnos nem áll
módjukban az intézményünket átvenni. Az elutasítást elsısorban az egyre fogyó
gyermeklétszám miatt várható finanszírozási hiánnyal indokolták.
Varga Ferencné alpolgármester
Mindannyiunk sajnálatára az oktatási intézmény katolikus fenntartásba adása meghiúsult. Ez a
döntés a falu jövıjének erkölcsi, anyagi ellehetetlenüléséhez vezethet.
Mucsi László képviselı
Hosszú távú történelmi lehetıséget szalasztott el. A szankiak 80 %-a katolikus, a katolikus
egyházi oktatással kapcsolatban református részrıl nem hallott egyetlenegy ellenérvet sem.
Igen nagyfokú rövidlátásról tanúskodik a helyzet, pedig az ifjúság nevelése hosszú távú
gondolkodást igényel, a község jövıje múlik rajta.
Besesek Béla alpolgármester
A helyi Katolikus Egyházközség Képviselı-testülete a katolikus egyházi oktatást 9 igen
szavazattal támogatta, 3-an tartózkodtak, ellenszavazat nem volt. Tehát nem lehet azt
mondani, hogy a helyi egyházi vezetés nem támogatta.
Patkós Zsolt polgármester
A probléma az, hogy a fenntartó május 30-ig dönthet intézmény átalakításáról. Sok hete
vártuk a szóban megígért „igen”-t, most pedig írásban „nem” választ kaptunk. Nagyon kevés
az idı a cselekvésre.
A tájékoztatót a képviselı-testület tudomásulvette.

C) Igazgatói pályázat kiírásáról
Patkós Zsolt polgármester
A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda igazgatójának vezetıi megbízása 2012. július 1jén lejár. Az egyház nemleges válasza után az önkormányzatnak ki kell írnia a pályázatot.
Javasolta a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda igazgatói állásának pályázati
felhívásáról szóló határozat-tervezet elfogadását. A pályázati felhívás a törvényben
meghatározott minimális feltételeket tartalmazza.

Polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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54/2012.(V.16.) ÖH.
Gy. Szabó Béla Általános Iskola
és Óvoda igazgatói állásának pályázati felhívása
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Gy. Szabó Béla
Általános Iskola és Óvoda igazgatói állás pályázatának kiírása vonatkozó
elıterjesztést. A képviselı-testület az intézmény igazgatói állására pályázatot ír ki a
következı feltételekkel:
Szank Községi Önkormányzat
A „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
igazgató (magasabb vezetı)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
Határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama:
A vezetıi megbízás határozott idıre öt évre 2012. augusztus 1-jétıl 2017. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
6131 Szank, Béke u. 33.
Beosztás megjelölése:
Általános iskola és óvoda igazgatói vezetıi teendık ellátása
A vezetıi megbízás feltételei:
- büntetlen elıélet,
- pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsıfokú iskolai végzettség és tanári
végzettség,
- az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idıre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással egyidejőleg pedagógus munkakörben történı, határozatlan idıre szóló
alkalmazás
- 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
- Elınyt jelent: közoktatásvezetıi szakvizsga megléte
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A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó részteles szakmai önéletrajzát
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı
fejlesztési elképzeléssel.
- 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása
- Írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagába a döntési folyamatban résztvevı
személyek betekinthetnek.
Az alapilletmény és vezetıi pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. alapján kerül megállapításra.
Önkormányzati bérlakás szükség esetén megoldható.
A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási és Kulturális Közlönyben való
megjelenést követı 30 nap
A pályázat elbírálásának határideje:a véleményezési határidı lejártát
követı 30 napon belül, illetve a 30. napot követı elsı képviselı-testületi ülés
A pályázat benyújtásának formája:
A pályázatot 1 példányban Patkós Zsolt polgármesternél kell benyújtani (6131 Szank,
Béke u. 33.)
Az intézmény tevékenységérıl információk beszerezhetık Patkós Zsolt
polgármesternél (77/495-040) telefonon.
2. A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapján és a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (a
továbbiakban: KSZK) kell közzétenni. Egyetért azzal, hogy a pályázati felhívás egy
alkalommal a Petıfi Népe címő napilapban jelenjen meg.
Határidı: 2012. július 31.
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı

D) Tájékoztatás a Kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulat közgyőlésérıl
Varga Ferencné alpolgármester
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulat 700,-Ft/ha
összegre tervezi emelni az érdekeltségi hozzájárulást. Jelenleg egyeztetések, tárgyalások
folynak az összeg csökkentésérıl, vagy a társulás megszőnésérıl vagy a társulásból történı
kilépésrıl. A helyzetrıl tájékoztatni kell a földtulajdonosokat.
Patkós Zsolt polgármester
A Kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulatban az önkormányzatot Varga Ferencné, a
gazdálkodó szervezeteket Kovács Zsuzsanna, a földtulajdonos magánszemélyeket Müller
József képviseli. Meg kell keresni a legjobb megoldást.
A tájékoztatást a képviselı-testület tudomásulvette.
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E) Állattartásról szóló rendelet módosításáról
Vincze Jánosné jegyzı
Korábban a képviselı-testület ülésén felmerült az állattartásról szóló rendeletet módosítása.
Kérte, hogy a képviselık a módosítási javaslataikat írásban nyújtsák be, hogy a következı
ülésre elı tudja készíteni.
Patkós Zsolt polgármester
A módosítási javaslatokat két héten belül várjuk.

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

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Csertı István
jkv. hitelesítı

Mucsi László
jkv. hitelesítı
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