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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2009. június 10-én 15 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 
 Csertı István 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella 
 Tabajdi Gábor 
 Timár Zsolt és 
 Varga Ferencné képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 9 fı jelen van, Dr. Folberth György alpolgármester bejelentette távolmaradását. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Varga Ferencné képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı 
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Elıterjesztés …../2009..(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2009. évi  
    költségvetésérıl szóló 6/2009.(II.27.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés TEKI pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés CÉDE pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Elıterjesztés a sikondai táborról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei átvilágításának kiegészítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Elıterjesztés sarok ingatlanok térítésmentes tisztántartásáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
 
 
 



NAPIREND 
1. Elıterjesztés …../2009..(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2009. évi  
    költségvetésérıl szóló 6/2009.(II.27.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Megkérdezte Nagy Klárát, hogy van-e kiegészítése az írásban kiküldött rendelet-
módosításhoz. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Nincs, kérdésekre válaszol. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta annak 
tudatában, hogy a következı napirendi pontokban szereplı pályázatok önrésze biztosítva 
legyen, a pályázatokat be lehessen nyújtani. A pályázatok benyújtását a bizottság támogatja, 
amennyiben a költségvetésben szereplı ingatlan hasznosítás nem realizálódik, az esetleges 
hitelfelvételrıl külön tárgyalni kell. 
Varga Ferencné képviselı 
Nem a mai ülésen, hanem egy másik alkalommal szeretné kérni, hogy a képviselı-testület 
kapjon tájékoztatást a benyújtott pályázatokról, a szükséges hitelfelvételrıl. A képviselı-
testület úgy döntött, hogy mőködésre hitelt nem vesz fel, de fejlesztésre igen. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyetért, idıpont egyeztetésre van szükség. Nem szerencsés, ha elkészítünk egy pályázatot és 
sikeres lesz, ezután megváltozik a képviselık véleménye.  
Besesek Béla képviselı 
A Pénzügyi Bizottság ülésén is szó volt a hitelfelvétel szükségességérıl nyertes pályázatok 
kapcsán. Fıtanácsos asszonytól azt a tájékoztatást kapta a bizottság, hogy reményteli van, de 
egyelıre nincs olyan biztosan nyertes pályázatunk, amely hitelfelvétellel járna. A bizottság 
véleménye szerint a lehetıséget biztosítani kell, és ha nyertes a pályázatunk, akkor majd meg 
kell nézni, hogy mit tudunk még fölvállalni. Fıtanácsos asszony azt mondta, hogy remény 
van plusz bevételekre is, és elképzelhetı az is, hogy hitelfelvétel nélkül meg tudjuk valósítani. 
Több ilyen pályázatunk volt már, hogy benyújtottuk, és amikor elnyertük a pályázatot, akkor 
eldöntöttük, hogy föl tudjuk-e vállalni a hitelt vagy nem. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem szerencsés „lebegtetett” pályázatok benyújtása, mert nincs értelme az apparátusnak a 
pályázatot megírni, ha nem akarjuk megvalósítani. Szükség van a pályázatok tekintetében egy 
informális megbeszélésre. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a költségvetésrıl szóló 
rendelet módosítását az elıterjesztés szerint. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 
16/2009. rendelet csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 



NAPIREND 
2. Elıterjesztés TEKI pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A pályázat tartalma a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság járdák felújítási 
sorrendjének meghatározásáról szóló javaslata és a pályázat prioritásai alapján készült el. 
Azon járdák fölújítását támogatják kiemelten, amelyek közintézmények megközelítését 
szolgálják.  
Tájékoztatta a testületet, hogy a határozat-tervezethez képest az összegek módosultak a 
következık szerint: a beruházás bruttó összege 17.806.369 Ft, nettó összege 14.311.869 Ft, az 
ÁFA változatlan, az elnyerhetı támogatás összege 13.354.777 Ft, a saját erı 4.451.592 Ft. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolta az 
elıterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a határozatban szerepeljen, hogy az utcáknak melyik 
oldala kerül felújításra. A Rákóczi utcában a bizottság úgy látja, hogy a jobb oldali lapokból 
kirakott járda rosszabb állapotban van, mint a felújításra tervezett öntött bitumenes oldal. Az 
ülésen elhangzott, hogy a 3000 m2-es járda felújítási költsége magas, a bizottság egyik tagja 
szerint 4 e Ft/m2-es árral számolva 12 millió forintos költséggel meg lehet valósítani. Annak 
ismeretében is, hogy más az önkormányzati beruházás, mint egy magán munka, mások a 
feltételek, az a javaslat, hogy meg kell nézni, lehet-e ezen a pénzen több járdát fölújítani. 
Patkós Zsolt polgármester 
Úgy kell a pályázatot benyújtani, hogy az önkormányzatnak felújítási és rekonstrukciós tervet 
kell készíteni. A járdaszakaszok felújításánál a TMB javaslataiból indultunk ki, másrészt 
pedig ha sikeres pályázatot akarunk benyújtani, akkor figyelembe kell venni annak prioritását 
is, a közintézményekhez történı vezetést. TMB elnökével egyeztetett a járdaszakaszokról. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a járdafelújítás a Béke utcán a katolikus templom felöli 
oldalon a Halasi utcától a templomig, a Közösségi Háztól a Kossuth utcáig valósulna meg, a 
Kossuth utca Alapszolgáltatási Központ épülete felöli járdaszakasza, a Rákóczi utca Idısek 
Klubjától a Petıfi utcáig terjedı szakasza és a Bem utca vasút felöli oldalán a páratlan oldalon 
lévı szakasza. 
Mucsi László képviselı 
Vannak még igen rossz minıségő járdák a fı utcán (pld. Béke utca – Szép utca sarok). A 
Rákóczi utcának a jobb oldala sokkal rosszabb minıségő, mint a bal oldala.  
Patkós Zsolt polgármester 
Közintézményhez kell vezetnie a járdának. 
Rácz Izabella képviselı 
A jobb oldalon van a Baptista Imaház. 
Besesek Béla képviselı 
A jobb oldal felújítása fontosabb, a baloldalon az aszfaltos rész jobb állapotban van, mint 
nagyon sok járda a faluban. 
Csertı István képviselı 
A Baptista Imaház közintézménynek tekinthetı. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az a probléma, hogy az elıkészítés a Rákóczi utca bal oldalára történt meg, a pályázat 
beadási határideje június 19. Tervezési költség nem terhel bennünket, de több irat beszerzése 
már megtörtént. 
Mucsi László képviselı 
A felújítással érintett szakaszokról felszedett járdalapokból fel lehetne újítani további járdákat 
is, pld. a Kossuth utca jobb oldaláról felszedett lapokból a bal oldalt. 



Patkós Zsolt polgármester 
Így tervezzük. Nem szívesen rúgna fel egy kiszámolt, megtervezett rekonstrukciós munkát. 
Mucsi László képviselı 
Problémásnak érzi a Rákóczi utca jobb oldalán lévı járdaszakaszt. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megnézi, hogy mit lehet tenni. 
Besesek Béla képviselı 
Több járdát nem lehet e pályázat keretében felújítani? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az optimumot próbáltuk kihozni. Magánépítés esetén nincsenek olyan szabványoknak való 
megfeleltetések, kisebb összegbıl is meg lehet valósítani. Ennyit tudott elérni, ha valaki más 
cégtıl sokkal jobb ajánlatot tud hozni, azt örömmel venné, június 16-ig ezt megteheti. A 
pályázat benyújtásának határideje június 19. 
Mucsi László képviselı 
Milyen típusú térkövek vannak tervezve, milyen technológiával? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Tetra szürke térkı. Az ajánlat tartalmazza a meglévı járda felszedését, elszállítását, a 
kiegyenlítı ágyazat pótlását, és cement stabilizációs útalapra térkı lerakását. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kapubejáróknál vastagabb térkı lesz. Ezt is tartalmazza a pályázat.  
Besesek Béla képviselı 
Hozzájárulást nem kérünk a lakóktól emiatt? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem, keresztfinanszírozást nem lehet a pályázat miatt biztosítani. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Megkeres egy másik céget, hátha sikerül kedvezıbb ajánlatot beszerezni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha június 16-ig nem érkezik új árajánlat, akkor ezzel a tartalommal fog benyújtásra kerülni a 
pályázat. 
Mucsi László képviselı 
Amikor a TMB felmérte a járdákat, kapott egy ajánlást a Környezetvédelmi Minisztériumból, 
hogy lehetıleg olyan járdákat építsünk, amellyel nem zárjuk le a talajt. Nem ismeri ezt a 
technológiát, amit az ajánlat tartalmaz, nem biztos benne, hogy az ajánlásnak megfelel. 
Besesek Béla képviselı 
Azt mondták a mesterek, hogy semmit nem ér a térkı, ha nem betonágyba van helyezve. 
Mucsi László képviselı 
A Rákóczi utcai parkoló sóderágyba van lerakva, azóta sincs vele semmi gond. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Marosi homokra van rárakva. 
Patkós Zsolt polgármester 
Hosszú távra kell a járdát tervezni, meg fogja kérdezni a technológiát. 
Nem javasolja a határozat módosítását. Megkéri a tervezıt, hogy a Rákóczi utca egyik 
oldaláról a másik oldalára próbálja adaptálni a terveket. Ha változás történne az összegben, 
akkor rendkívüli ülésen a képviselı-testület elé fogja hozni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a TEKI pályázat 
benyújtásáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 



58/2009.(VI.10.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat által területi kiegyenlítést szolgáló pályázat benyújtása, a 
pályázathoz szükséges saját erı biztosítása 
 

HATÁROZAT 
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a tervezett járda szakaszok, 

felújításával egyetért. 
2.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szank Községi 

Önkormányzat a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 
Állampénztári Irodához területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatására pályázatot nyújtson be. A pályázatban szereplı fejlesztés bruttó összege 
17.806.369 Ft, melybıl a beruházás nettó összeg 14.311.869 Ft, a vissza nem térítendı 
Áfa 25 % összege 3.494.500 Ft. A maximálisan elnyerhetı támogatás összege a 
fejlesztés 75 %-a, azaz 13.354.777 Ft. 

3.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete a benyújtásra kerülı területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására pályázathoz szükséges 
4.451.592 Ft saját erı összeget, a 2009. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások 
között, a felújítási elıirányzatok terhére biztosítja.  

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés CÉDE pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a testületet, hogy a határozat-tervezethez képest az összegek módosultak a 
következık szerint: a beruházás bruttó összege 9.964.755 Ft, nettó összege 8.009.171 Ft, az 
ÁFA változatlan, az elnyerhetı támogatás összege 7.473.566 Ft, a saját erı 2.491.189 Ft. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a CÉDE pályázat benyújtásáról 
szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
59/2009.(VI.10.) ÖH. 
Az önkormányzatok fejlesztési céljellegő decentralizált 
feladatainak támogatására vonatkozó pályázat benyújtására  
valamint pályázathoz saját erı biztosítása 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzati feladatellátás 

színvonalának javítása keretében irodabútorok, informatikai eszközök, iskola bútorok 
valamint óvodai bútorok beszerzésével egyetért. 



 
2.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szank Községi 

Önkormányzat a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 
Állampénztári Irodához céljellegő decentralizált feladatainak támogatására szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatására pályázatot nyújtson be. A pályázatban szereplı 
fejlesztés bruttó összege 9.964.755 Ft Ft, melybıl a beruházás nettó összeg 8.009.171 
Ft, a vissza nem térítendı Áfa összege 1.955.584 Ft. A maximálisan elnyerhetı 
támogatás összege a fejlesztés 75 %-a, azaz 7.473.566 Ft. 

 
3.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a benyújtásra kerülı 

céljellegő decentralizált feladatainak támogatására szolgáló önkormányzati fejlesztések 
pályázathoz szükséges 2.491.189 Ft. Ft saját erı összege a 2009. évi költségvetésben a 
felhalmozási kiadások között, a beruházási elıirányzatok terhére biztosítja.  

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés a sikondai táborról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Kiküldtük Dr. Várnai László, Kiskunhalas polgármesterének levelét és a határozat-tervezetet. 
Kiskunhalas 2008-ban bejelentkezett 1/1 arányban a tulajdon megszerzésére. Miután a többi 
önkormányzat is értesült errıl, kezdeményeztük, hogy a többi önkormányzat is jelentkezzen 
be a tulajdon megszerzésére. Kiskunhalas város ezt nem támogatta, mert szerintük több 
önkormányzat nem lehet alanya a tulajdonszerzésnek, sikerült a jogértelmezési problémát 
megoldani és utána született ez a levél.  
A jogszabály június 30. nappal megszünteti a közhasznú társaságokat, a VAKÁCIÓ KHT-nak 
át kell alakulnia gazdasági társasággá. Az errıl szóló új alapító okiratot Kiskunhalas város 
nem fogadta el. Ez kellemetlen helyzetet eredményez, mert a vagyonhasznosítás 
vonatkozásában jogalapja nincs a VAKÁCIÓ KHT-nak a táborok üzemeltetésére. A 
vagyonhasznosítónak a tulajdonba adáshoz hozzájárulása szükséges. Ha nem jön létre a 
VAKÁCIÓ KHT. jogutód intézménye az önkormányzatokból, akkor szabadon eladhatja az 
MNV ZRT. a táborokat elılünk. Kiskunhalasnak döntése ezt eredményezheti.  
Tegnap tárgyalt az MNV ZRT. igazgatójával és elmondta, hogy a többi önkormányzatnak 
ellentétes érdeke van, mint Kiskunhalas városnak. Amíg a Cégbíróság ki nem mondja a Kht. 
megszőnését, addig az üzemeltetés lehetséges. A VAKÁCIÓ KHT-nak 2011-ig lett volna 
lehetısége az üzemeltetésre. Idıközben az üzemeltetés szabályai jelentısen megváltoztak. A 
Kht-nak az amortizációt minden évben a táborra kell fordítania számlával igazoltan és a 
vagyon hasznosítójának kötelessége az állam felé bérletet fizetni. Tehát sokkal 
kedvezıtlenebb helyzet alakulhat ki, mint a jelenlegi. 
A sikondai tábor tulajdonba adásáról szóló határozat-tervezetet elfogadásra javasolja, a többi 
pedig kiegészítı információ. Reméli, hogy június 30-ig még a testület elé kerül a Balatonakali 
táborra vonatkozó határozat-tervezet is. 
Besesek Béla képviselı 
A sikondai tábort ennek a határozatnak az elfogadásával tulajdonba kérjük. A VAKÁCIÓ 
KHT. mindenképpen megszőnik június 30. után? Ki mőködteti tovább a tábort? 



Patkós Zsolt polgármester 
A kht. megszőnik, a mőködtetésre nincs jogutód. A tulajdonosnak kötelessége a mőködtetést 
biztosítani. Reményeink szerint a tulajdonosok az önkormányzatok lesznek, létrehoznak a 
mőködtetésre egy céget. Ha nem adja oda az MNV ZRT, akkor nyílt pályázaton meghirdeti az 
üzemeltetést, és valaki ki fogja venni a táborokat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet az 
elıterjesztés szerint. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
60/2009.(VI.10.) ÖH. 
Sikondai táborról 
 

HATÁROZAT  
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján állami tulajdonban lévı 
megosztást követıen Komló 011/2 helyrajzi számú belterületbe vonást követıen 6167 
helyrajzi számú 1 ha 5564 m2 ingatlanon található kivett táborhely mővelési ágú 
gyermek és ifjúsági tábor területének ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését 
kezdeményei 2009. január 01. napján a KSH által megállapított lakosságszám 
arányában. 

 
2. Az ingatlant az önkormányzat gyermekek táboroztatása céljából az Ötv. 8. §-ában 

meghatározott gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást érdekében kívánja 
tulajdonba venni. 

 
3. Az önkormányzat saját költségén tulajdonrész arányában vállalja az ingatlan 

tulajdonba adásával kapcsolatos felmerülı valamennyi költséget, ideértve a mővelési 
ág megváltoztatásának költségét is. 

 
4. Szank Község Önkormányzata a tulajdoni hányada arányában vállalja a tulajdonosi 

jogokhoz kapcsolódó összes kötelezettségeket, terheket. 
 

5. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Szank Község 
Polgármesterét, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatosan eljárjon. 

 
Határidı: azonnal  
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester  
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei átvilágításának kiegészítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Mindenki megkapta a Controll Zrt. levelét. 
 



Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. A feltett kérdésekre a válaszok nem 
megfelelıek, cinikusak, a bizottság a válaszok elfogadásáról szavazott, 1 bizottsági tag 
nemmel szavazott és 2 tartózkodott. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kérte, hogy a képviselık szövegszerően mondják el további kérdéseiket, hogy azt a Zrt. felé 
továbbítani tudjuk. 
Varga Ferencné képviselı 
A kérdésekre nem egy-egy mondatot várt, a gazdaságosság nem kérdés számunkra, hanem 
összegszerően állapítsák meg, hogy mennyi megtakarítást eredményezett, mit hozott a döntés. 
Besesek Béla képviselı 
A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy ha gazdasági véleményt nem tudnak 
nyilvánítani az intézkedésekrıl, akkor azt tisztességgel meg kellett volna mondani, hogy csak 
jogszerőséget tudnak vizsgálni, nem kellett volna elvállalni az átvilágítást. Hiába tesszük föl a 
kérdéseket, arra nem kapunk választ. Most sem arra válaszoltak, amit kérdeztünk. 
Patkós Zsolt polgármester 
Szövegszerő kérdést, véleményt vár, amit megküldhetünk a Controll Zrt-nek. 
Besesek Béla képviselı 
Semmitmondó választ közölnek, fölösleges minden további kérdés. 
Mucsi László képviselı 
Korszerő SZMSZ-t várt, segítségükkel ez annyiban teljesült, hogy megállapították mi a hiba, 
és azt helyre tettük. Ettıl jogszerő lett, de nem biztos, hogy korszerő is. 
Patkós Zsolt polgármester 
SZMSZ vonatkozásában a kérdésekre adott válaszokat elfogadta a képviselı-testület. A hibák 
ütemezve kijavításra kerülnek. Megállapították egy kivételével (FEUVE szabályzat), hogy a 
szabályzataink jók. Azt mondták, hogy a horizontális szabályok megvannak, vertikálisan 
össze kell ezeket hozni. Jegyzı asszony elıterjesztette, hogy mit és hogyan. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nem tudja, hogy képviselı úr mire gondol. Az SZMSZ-t a képviselık állítják össze. A 
képviselı-testület dönti el, hogy milyen bizottságokat, hány fıvel mőködtet, milyen 
feladatokat bíz rá, egy külsı cég ezt nem fogja megmondani a képviselı-testületnek. 
Mucsi László képviselı 
Konzultációra gondolt, van néhány olyan praktikum, amelyet mi nem ismerünk, ezeket 
beemelve az önkormányzati munka jobb, hatékonyabb lesz. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nem tudja, hogy milyen szakmai segítséget várunk tılük. İk nagyobb városi 
önkormányzatoknál, ahol osztályok, csoportok vannak, inkább tudnak segíteni, hogy milyen 
osztályon milyen feladatot lássanak el, mint itt, egy községnél.  
Patkós Zsolt polgármester 
Varga Ferencné képviselı asszony részérıl hangzott el szövegszerő észrevétel, hogy hány 
forint megtakarítás érhetı el. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az anyagot megkapták, amelybıl az összegeket ki tudták volna mutatni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Képviselı-testület kérje számszerő eredményeit az egyes gazdasági racionalizált 
intézkedéseknek, mutassák ki adott idıszakra vonatkozóan és tájékoztassanak bennünket 
errıl. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 



A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
61/2009.(VI.10.) ÖH. 
Önkormányzat és intézményei  
átvilágításának kiegészítésérıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kéri a Controll Zrt-tıl, hogy az egyes 
racionalizált gazdasági intézkedések számszerő eredményeit mutassák ki adott idıszakra 
vonatkozóan és tájékoztassák errıl a képviselı-testületet. 
 
Határidı: 2009. június 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
Varga Ferencné képviselı 
Az volt a célja az átvilágításnak, hogy milyen összegeket takarítottunk meg ezekkel az 
intézkedésekkel, van-e olyan, amit nem jól kezeltünk, és nyoma nincs az egésznek. Nagyon 
sajnálja, mert az erre fordított 1,8 millió forint + ÁFA összeget okosabb célra is elkölthettük 
volna, dühítı. 
 
Mucsi László képviselı 
Kormány úr ígérte a további szakmai konzultációt, hogy ezzel nincs vége. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, elküldte a további együttmőködést célzó minıségirányítási rendszer kialakítására 
vonatkozó ajánlatukat. Azt várja, hogy lezáruljon ez a rész, és utána be fogja hozni képviselı-
testületi ülésre. 
 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés sarok ingatlanok térítésmentes tisztántartásáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. 
 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyetértett a jegyzı által leírt törvényességi észrevétellel és 
javasolja a képviselı-testületnek, hogy a jelenlegi szabályozáson ne változtasson. 
 
Mucsi László képviselı 
Egyetért. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát, hogy nem kíván a jelenlegi szabályozáson változtatni. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 



62/2009.(VI.10.) ÖH. 
Sarok ingatlanok térítésmentes tisztántartásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 
rendelkezései, valamint az Európai Unió diszkrimináció tilalma és az egyenlıség közösségi 
alapelvei alapján nem tesz különbséget a közterület tisztántartási kötelességre vonatkozóan a 
sarok és nem sarok telek használói között, ezért nem módosítja a köztisztaság fenntartásáról 
és az állattartásról szóló 6/1991.(III.20.) rendeletét. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16 óra 30 perckor bezárta az ülést. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 Csertı István          Varga Ferencné 
       jkv. hitelesítı     jkv. hitelesítı 
 


