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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2009. november 3-án 13 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella 
 Tabajdi Gábor és 
 Timár Zsolt képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 6 fı jelen van, Dr. Folberth György alpolgármester, Csertı István, Mucsi László 
képviselık bejelentették távolmaradásukat az ülésrıl, Varga Ferencné késıbb érkezik. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Besesek Béla és Tabajdi Gábor képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 6 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 a következı módosításokkal, kiegészítésekkel: 
Javasolta, hogy 2. napirendi pontként az EU Önerı Alap támogatási igény pályázat 
benyújtásáról szóló határozat-tervezetet tárgyalja meg a képviselı-testület, mert a határidı 
miatt még a mai napon postára kell adni.  
A biogáz üzem megvalósításáról szóló napirendet, szándéknyilatkozatot, amelyrıl a 
november 30-i rendkívüli ülésen volt szó, az egyéb kérdések elé javasolja felvenni, mert már 
úton van a vállalkozó Budapestrıl.  
Ezután javasolja az ipari park területének megvásárlásáról szóló napirend tárgyalását, amely 
zárt ülés lesz, mivel az egyik érintett nem egyezett bele a nyílt ülés tartásába.  
A képviselı-testület egyetértett a módosítási javaslatokkal. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról és tájékoztató a két ülés között történt  
    fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés az EU Önerı Alap támogatási igény pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés …../2009.(….) rendeletre a közterületen történı dohányzás rendjérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
4. Elıterjesztés Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
    módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
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5. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzési tervérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
6. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat esélyegyenlıségi tervérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Elıterjesztés bizottsági tag tiszteletdíjának átutalásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Tájékoztató a kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelıintézet, Gyógyfürdı és  
    Rehabilitációs Központ mőködésérıl  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Tájékoztató a biogáz üzem megvalósításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    Elıadó: Halmai László ügyvezetı igazgató 
10. Elıterjesztés ipari park területének megvásárlásáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról és tájékoztató a két ülés között történt  
    fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót mindenki írásban megkapta. Megkérdezte, hogy kérdés van-e. 
Besesek Béla képviselı 
Az Irinyi u. 18. számú önkormányzati ingatlannal mi a helyzet, most nem adjuk el? 
Patkós Zsolt polgármester 
Volt egy képviselı-testületi határozat, amely szerint két értékesítési forma lehetséges. Az 
egyik lehetıség az volt, hogy egyösszegő kifizetés esetén szeptember 30-ig 50 % 
kedvezménnyel élhet, tehát az ingatlan becsértékének felét kell kifizetni egy összegben. A 
másik lehetıség, hogy az ingatlan becsértékének 20 %-át kell kifizetni szeptember 30-ig egy 
összegben, a fennmaradó összegre részletfizetési kedvezményt kapna. Szeptember 30-ig nem 
jelezte a bent lakó, hogy a lehetıséggel élni kívánna. Annyit nyilatkozott, hogy sokallja a 6,4 
millió forintos becsértéket. Írásban közöltük, hogy nem kívánja a képviselı-testület a 
határozatot módosítani, és nem kíván új értékbecslést végeztetni. Nem tudjuk, hogy milyen 
szándéka van. Meg fogjuk keresni a bérlıt ismét, hogy a határidı a kedvezményre lejárt, 
kíván-e más formában a vétel lehetıségével élni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
97/2009.(XI.03.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatokról  
szóló beszámolóról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 12/13/2009.(I.20.) ÖH. és a 
88/2009.(IX.15.) ÖH. számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az 
elıterjesztés szerint elfogadja. 
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Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
 
Patkós Zsolt polgármester 

- Október 1-jén a Vörösmarty utca közbeszerzés eredményhirdetése megtörtént. 
Október 22-én történt szerzıdéskötés, és utána néhány napon belül elkezdték a 
munkát. Kurucsai Pál a tervezı és a mőszaki ellenır is, folyamatosan felügyeli 
Besesek Béla képviselı úrral együtt a munkát. Reményeink szerint jó minıségő út fog 
elkészülni. A beruházást határidıben, november 30-ig meg lehet valósítani. Az 
aszfaltozást befejezték. Még ezen a héten elkezdıdik a nemesített útpadka két oldalon 
történı kialakítása és a vízelvezetı árok kimélyítése a tervek alapján. Utána történik 
meg a fásítás és füvesítés. A következı napirendi pont is arról szól, hogy módosítani 
kell az ütemezést az Önerı Alaphoz benyújtott támogatásban, pusztán technikai 
jellegő a módosítás, nem tartalmi, az idıpontok csúszása miatt. 

- Október 6-án községi ünnepség volt, közösen emlékeztünk az aradi vértanúkra. 
- Október 7-én a Kistérségi Társulás Tanácsa ülésezett. A kistérségi közösségi 

közlekedésre vonatkozó pályázat megvalósul. November 5-én csütörtökön lesz az 
autóbuszváróknak a mőszaki átadása. 

- Október 14-én megbeszélés volt a SULI-HOST KFT-vel, Dr. Csényi József ügyvezetı 
úr volt jelen, jegyzı asszony, óvodavezetı, és a szociális ügyeket intézı kolléga. 
Azokat a problémákat, amelyek képviselı-testületi ülésen elhangoztak, próbáltuk 
orvosolni. Megnyugtató megoldások születtek. Egy hónapra elıre megkapjuk az 
étlapot, lesz egy bizottság, akik megnézik, hogy helyi szinten az étlap megfelelı-e. 
Hozzájuk lehet az észrevételeket benyújtani. A bizottság tagjai: az óvodavezetı, az 
iskola részérıl kijelöl valakit igazgató asszony, a hivatalban pedig Tóthné Horváth 
Emília. A javaslatokat összegyőjtik, bekérik, van egy területi képviselıje a cégnek 
Kiskunmajsán, és neki kell jelezni, ha változtatást szeretnénk, vagy bármilyen 
probléma van az étkezéssel kapcsolatban. Csényi úr változásokat ígért, a továbbiakban 
nem lesz a gyerekeknek reggelire kocka margarin, hanem kenhetı lesz. Ha úgy 
találjuk, hogy szükséges lenne egy picit emelni a minıség biztosítása érdekében, akkor 
az árképzés tekintetében el kell gondolkodni a következı gazdasági év elején. 
Megnyugtatóan zárult a megbeszélés. Azóta nem jeleztek problémát. 

- Október 17-én nyugdíjas találkozón vett részt, a kunszállási nyugdíjasokat látták 
vendégük a szankiak. Az önkormányzat nevében átadott 1-1 szál rózsát mindenkinek 
az idısek napja alkalmából.  

- Október 22-én községünk vendége volt Kányádi Sándor, színes egyéniségével tette 
vidámmá a napot. Reméljük, minél többször tudjuk településünkre meghívni. Délután 
író-olvasó találkozó, majd községi ünnepség volt, amelynek keretében kitüntetés 
adományozása történt Kányádi Sándor részére. 

- Október 26-27-én belsı ellenırzés volt a köztisztviselıi törvény hatálya alá tartozó 
alkalmazottak illetmény besorolása tárgyában. A belsı ellenırzést jóval elıbbre 
szerettük volna, márciusra. Kiskunmajsa belsı ellenıre nem dolgozott tovább, nem 
tudták a feladatot senkivel elláttatni. A Kistérségi Társulás belsı ellenıre Kócsóné 
Kürti Mária nem lehet önkormányzatunknak belsı ellenıre, mert ı a könyvvizsgálónk 
is. Akit találtak, ı is csak erre az évre vállalta a munkát. Kértük a Kistérségi Társulás 
munkaszervezetétıl, hogy próbáljanak stabil embert találni. Mert ha mindig új lesz, 
többletinformációkat kell adni, nagyon sok kapacitást leköt. Az ellenıri jelentést 
remélhetıleg a következı testületi ülésre tudjuk hozni. A következı, erre az évre 
tervezett ellenırzés decemberben lesz. 

- Október 26-án a játszó- és pihenıpark avatási ünnepsége volt. Sokan vidékrıl is jöttek 
az ünnepségre (Kiskunhalas, Bócsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Szeged, 
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Debrecen, Soltvadkert, Székesfehérvár, Németország). A visszajelzések pozitívak, 
kevés ilyen játszótér van. Az is szándék, hogy közösségi tér is legyen ez a játszótér, 
ahol a gyerekeken kívül felnıttek is megtalálhatják a beszélgetı partnert. Az apró 
hibákat, amelyeket jeleztek a képviselık is, reméljük, hogy hamar ki tudjuk javítani. 
Télen sem vesszük le a játszótéri elemeket, megkérdeztük, és azt mondták, hogy nem 
kell levenni. Egy dolog lesz leszerelve, a drótkötélpálya csúszkálója, mert 
befagyhatnak a csapágyak. Egyébként az a leginkább közkedvelt játék. A játszótéri 
eszközök vonatkozásában a karbantartásra és a megfelelı használatra megpróbálunk 
odafigyelni. Gyakran ott vannak a településırök, Kálló József és Sebestyén Csaba, a 
tér kultúráját próbálják biztosítani. Nagyon sok probléma van, nem a kisgyerekekkel, 
hanem a 14 éven fölüli gyerekekkel, például befekszenek a kötélháló részbe, és ott 
kezdenek el dohányozni, ami balesetveszélyes és egyébként is egészségtelen. 
Semmiképpen nem szeretnénk még egyszer kiadni az árát. Bízunk benne, hogy egy 
idı után kialakul az a gyakorlat, kultúra, hogy a gyerekek megfelelıképpen tudnak 
játszani a játszótéren. A pedagógusok részérıl is támogatást kérünk, hogy csak egy 
személy jöjjön le a csúszkán, ne ketten, hárman, és a fészekhintában se üljenek 
kettınél többen. Ezek a dolgok a játékok élettartamát növelhetik. Ennek a kultúráját 
közösen ki kell alakítani, ez a szökıkútra is vonatkozik, mert nem kívántunk bele halat 
telepíteni. A szökıkút hamarosan víztelenítve lesz.  

Besesek Béla képviselı 
A kamerák mőködnek? 
Patkós Zsolt polgármester 
A kamerák mőködnek, egy-egy kamera 120 fokot belát, ha probléma van, akkor megnézzük a 
felvételt. Az iskolába is elhelyezésre kerül két kamera, az egyik a kerékpártárolóhoz, a másik 
a fıbejárathoz. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Az adatvédelmi törvények be vannak tartva ezzel kapcsolatban? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen, ki vannak téve a táblák, hogy kamerával megfigyelt terület. 
Patkós Zsolt polgármester 
Hét napig tárolódnak az adatok, utána folyamatosan törlıdnek. 
Besesek Béla képviselı 
Máshol lesz-e kamera? 
Patkós Zsolt polgármester 
Lesz, a Korona Vendéglınél át kell fúrni az 5404. jelő út alatt, ehhez a Magyar Közút 
engedélye szükséges. 

- Zöldhulladék és inert hulladék lerakó- és kezelıhely engedélyeztetése folyamatban 
van. A mázsaház mögötti területen, az önkormányzat tulajdonán alakítottunk ki egy 
20x20-as betonozott placcot az inert hulladék lerakóhelynek, és 10x10-es placcot 
szeretnénk még kialakítani a zöldhulladék lerakónak. A dőlıutak mentén látjuk, hogy 
szaporodik a zöldhulladék. Ez még nem baj, mert elbomló anyagról van szó, de félı, 
hogy hamarosan az építési törmelék is illegálisan lerakásra kerül. Ezért mielıbb 
szeretnénk engedélyt kapni erre a hulladékgyőjtı részre, mert az inert hulladékot 
ledarálva a külterületi utak javítására fogjuk felhasználni.  
A zöldhulladék tekintetében elıször csak a gally befogadására gondoltunk, amit le 
lehet darálni. Arra nincs kapacitásunk, emberünk, technológiánk, hogy komposztáló 
telepet alakítsunk ki. Viszont probléma van a közterületen lévı diófalevéllel. Volt arra 
ígéret, hogy többször lesz zöldjárat, még egyszer sem volt. Sok helyen nincs lehetıség 
arra, hogy komposztáljanak, nem tudják hová tenni a falevelet. Keressük a problémára 
a megoldást.  
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- Október 28-án a kiskunfélegyházi kórház igazgatójával és a város polgármesterével 
tárgyaltak a környezı települések vezetıi, errıl külön napirendi pont keretében 
tájékoztatást kap a képviselı-testület. 

- A múlt héten megkezdıdött a Béke-Halasi utca sarkától a járdaépítés, illetve még 
elıször a régi járda bontása. A használható járdalapokat raklapra rakjuk, és 
raktározzuk, amelyek felhasználásával tavasszal további rossz állapotú járdákat 
újítunk fel saját embereinkkel. Érdemes azt is megnézni, hogy hol nincs járda. 

- A szeméttelepen megtörtént a rekultiváció elsı szakasza, a hulladék felsı szintjét 
elszállították. Most a hulladék földszerő anyagtól történı szétválogatása, rostálása 
zajlik. Jövı héten történik a teknı alakú depó kialakítása, amely szivárgásmentesen 
elzárja a szemetet a külvilágtól. Nehéz elérni, hogy oda ne vigyenek szemetet. A 
településırök folyamatosan nézik, elıször csak szólunk, de utána jegyzı asszony 
büntetni fog. Az illegális szemétlerakó felszámolása az önkormányzat költsége és ezt 
nem szeretnénk. Ezért küldtünk levelet mindenkinek. A külterületi lakosok részére is 
megoldottuk a szemétszállítást, aki igényli, és szerzıdést köt, annak a lehetıséget 
biztosítottuk. A mázsaház melletti területen vannak elhelyezve a külterületi lakosok 
részére a zárható konténerek. Ez a megoldás a szolgáltató részére is megfelelı. 
Reméljük, hogy nem a konténerek mellé fog kerülni a szemét. 

 
A képviselı-testület tudomásulvette a tájékoztatót. 
 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés az EU Önerı Alap támogatási igény pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az ütemezésben csak az idıpontok változtak, sem az összköltség, sem pedig a képviselı-
testület vállalt kötelezettsége nem módosult az elıterjesztés szerint. 
 
Besesek Béla képviselı 
Mit jelent az, hogy 2007-es dátum van benne? 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Arra kérünk pénzt, hogy 2007-ben megterveztette, megrendelte az önkormányzat a 
Vörösmarty utca aszfaltozására vonatkozó engedélyes terveit, ezekre, mint a projekt 
elıkészítés költségeire lehetett pályázni, ez 767.500 Ft, ebben benne van a megosztás 
költségei is. A 2007-ben kifizetett költségeknek ez a része visszatérül. A többi úgy oszlik 
meg, hogy a projekt menedzsmentre jut 1,5 millió forint, az építésre 80.776 e Ft, a 
közbeszerzésre 900 e Ft, a mérnöki díjra (mőszaki ellenır) 600 e Ft. Az ütemezés vége azért 
2010. február, mert akkor tudjuk a fordított ÁFÁ-t visszakérni. 2009. novemberében 
szeretnénk elszámolni a legnagyobb pénzzel, az építés beruházással, hogy minél elıbb 
megkapjuk a pénzt. 
 
Besesek Béla képviselı 
A 2007-ben kifizetett tervezési költség önrésze 268 e Ft, ebbıl visszaigényelünk most 134 e 
Ft-ot? 
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Patkós Zsolt polgármester 
Igen. Három fajta költség volt. A projekt elıkészítés költsége, amely tartalmazza a tervezés 
költségeit is, ezt már mi korábban kifizettük. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
98/2009.(XI.03.) ÖH. 
EU Önerı Alap támogatási igény pályázat benyújtásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi 
Önkormányzat a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához a 
19/2009. (IV.8.) ÖM rendelet alapján EU Önerı Alap támogatás elnyerésére pályázatot 
nyújtson be. 

 
2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az EU Önerı 

Alap pályázat a DAOP-3.1.1/B-08-208-045 pályázati azonosító jelő „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi Vörösmarty Mihály utca és Bem utca szilárd burkolatú út kiépítése 
1066 méter útszakaszon” címő fejlesztés 29.590.381 Ft önkormányzati saját erı 
összegének 50%-ra, 14.795.191 Ft összeg elnyerésére kerüljön benyújtásra.   

  
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a DAOP-

3.1.1/B-08-208-045 pályázati azonosító jelő „Önkormányzati tulajdonú belterületi 
Vörösmarty Mihály utca és Bem utca szilárd burkolatú út kiépítése 1066 méter 
útszakaszon” címő fejlesztés 29.590.381 Ft önkormányzati saját erı összegének 50%-a, 
14.795.191 Ft EU Önerı Alap pályázaton elnyert támogatásból kerüljön biztosításra.  

 
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete biztosítja az önkormányzat 2009.évi 

költségvetésében a felhalmozási kiadások elıirányzatai között, a DAOP-3.1.1/B-08-208-
045 pályázati azonosító jelő „Önkormányzati tulajdonú belterületi Vörösmarty Mihály 
utca és Bem utca szilárd burkolatú út kiépítése 1066 méter útszakaszon” címő fejlesztés 
29.590.381 Ft önkormányzati saját erı összegének 50%-át, 14.795.190 Ft-ot a sajátos 
mőködési bevételek elıirányzat terhére.  

 
5.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a tervezett fejlesztés pontos 

megnevezését, összköltségét, pénzügyi ütemezését, pénzügyi forrásainak összetételét és 
azok éves ütemezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.  

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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Tervezett fejlesztés pontos megnevezése:    1. számú melléklet 
        

Önkormányzati tulajdonú belterületi Vörösmarty Mihá ly utca és Bem utca szilárd burkolatú út kiépítése 1066 méter útszakaszon 
        
        
Pályázati azonosító DAOP-3.1.1/B-08-2008-0045     
Pályázó neve SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT     
Projekt össz költésge                                              84 543 946         
Projekt támogatás tartalma                                              54 953 565         
Támogatási intenzitás 65,00%     
        
        
        
       forintban 

Összköltségek és pénzügyi ütemezésük 

Év Hónap 
Projektelıkészítés 

költségei 

Személyi jellegő 
projektmenedzsment 
(bérek és járulékok 

költségei) 

Önkormányzati 
tulajdonú belterületi 

utak 
korszerősítéséhe, 

felújításához, 
megerısítéséhez 
illetve hiányzó 
önkormányzati 
tulajdonú utak 

építéséhez 
kapcsolódó költségek 

Közbeszerzési 
költségek 

(amelyek nem a 
projekt 

elıkészítéséhez 
kapcsolódóan 
merülnek fel) 

Mérnöki szakértıi 
díjak (amelyek nem 

a projekt 
elıkészítéséhez 
kapcsolódóan 
merülnek fel) 

Elszámolható 
költségek 
összesen 

2007. I. félév            767 500                           767 500     
2009. november                   1 500 000                     67.313.704                   900 000                        600 000              70.313.704     
2010 február                   13.462.741   .        13.462.741 
Összesen:              767 500                     1 500 000                     80 776 445                   900 000                        600 000              84 543 945     
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Pénzügyi források összetétele és azok éves ütemezése 
        

      forintban  

      DAOP pályázaton nyert támogatás 
Önkormányzati saját forrás DAOP 

pályázatban vállalt 
 

Év Hónap 
Elszámolható 

költségek 
összesen 

% Forint % Forint 
 

2007. I. félév          767 500                                65                       498 875                          35                     268 625     
2009. november    70.313.704                                65                  45.703.907                          35                24.609.797     
2010 február    13.462.741                            65                 8.750.782                       35               4.711.959  

Összesen:      84 543 945                                65                  54 953 564                  29 590 381     
        
        
        
        

      
EU alapokból igényelt forrás összege Pályázó által költségvetés terhére 

vállalt saját forrás  

Év Hónap 
Pályázó saját 
összes forrása % Forint % Forint 

 

2007. I. félév            268 625                                 50                         134 313                            50                        134 312      

2009. november       24.609.797                                 50                    12.304.898                            50                   12.304.899     

2010 február         4.711.959 50                   2.355 980                        50                 2.355.979  

Összesen:         29 590 381                                 50                    14 795 191                            50                   14 795 190      
        
 
 



Szünet. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Megérkezett Halmai László úr, ezért a napirendi pontok módosítására tett javaslatot, hogy a 
következı napirendi pontban a biogáz üzem megvalósításáról szóló tájékoztatót tárgyalja meg 
a képviselı-testület. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett a napirend 
módosításával. 
 
Varga Ferencné megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 7 fı. 
 
NAPIREND 
3. Tájékoztató a biogáz üzem megvalósításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    Elıadó: Halmai László ügyvezetı igazgató 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Tisztelettel köszöntötte Halmai László urat. A biogáz üzem megvalósításával már többször 
foglalkozott a képviselı-testület, legutóbb rendkívüli ülésen. Kérte, hogy foglalja össze 
terveit, mondja el, hogy miért lenne jó, ha Szankon megvalósulna ez az üzem. 
Halmai László ügyvezetı igazgató 
Megköszönte a meghívást. Több tervük van, hogy mit szeretnének megvalósítani. Két 
tanácsadó irodájuk van, EU-s támogatásokra alakultak. Szankon lehetıséget lát. A biogáz 
üzem megvalósítása nagyon jó dolog. Hihetetlen mértékő biomassza képzıdik 
Magyarországon is, pénzt dobunk ki az ablakon, ha nem hasznosítjuk a szerves szemetet. Ez a 
projekt prioritást élvez az EU-ban. Az országban már megvalósultak az elsı ilyen üzemek, 
nem úttörı munkát kell végezni. A helyszín, amelyet az önkormányzat ipari területként kínál, 
megfelelı. Ahhoz, hogy a projektet meg tudják valósítani, elsısorban területre van szükség. A 
földterületen vezetékek mennek keresztül, ez a beruházást nem zavarja. Elvi döntést kér a 
képviselı-testülettıl, hogy a területet rendelkezésre bocsátja, szeretnék a projektet 
megvalósítani. Késıbb olyan együttmőködésre számít, amelynek eredményeként más, a 
községnek hasznos és fontos vállalkozásokat is ide tudnának hozni. Kérdésekre szívesen 
válaszol. 
Patkós Zsolt polgármester 
Amikor teljes bizonyossággal kiderül, hogy a tervek megvalósulnak, 2010. elejére, akkor tud 
az önkormányzat pénzt fordítani földterület vásárlására. Jelenleg szándéknyilatkozatot tud a 
képviselı-testület adni. 
Halmai László ügyvezetı igazgató 
December hónapban nehézkes az ügyintézés, januárban írásba tudják foglalni. Célszerő volna 
opciós szerzıdést kötni, amely elıvásárlási jogot biztosítana erre a területre, és az 
önkormányzat részére kikötne egy összeget, hogy az önkormányzatot ne érje kár. A területért 
bérleti díjat fizetnek, amíg a vásárlás meg nem valósulhat. 
Besesek Béla képviselı 
Az idıbeli ütemezést hogy gondolják, a megvalósítás mikor történhet meg? 
Halmai László ügyvezetı igazgató 
A lehetı leggyorsabban. 
Besesek Béla képviselı 
A terület nem a miénk, milliókat kell beleölni abba, hogy megvásároljuk. Ha a terv valamiért 
nem valósul meg, akkor megmarad a terület, és áll benne az önkormányzat pénze. 



 12 

Patkós Zsolt polgármester 
Most olyan döntést kell hozni a földterületek megvásárlásával kapcsolatban, hogy meg 
kívánjuk vásárolni, de a jövı évi költségvetés terhére, 2010. január 15-ig fogunk szerzıdést 
kötni. Addig nincs befektetett kockázati tıke. 
Halmai László ügyvezetı igazgató 
Ha visszalépnének, és az önkormányzatot erkölcsi vagy anyagi kár éri, akkor ennek 
kompenzációját vállalják, ezt a szerzıdésben ki kell kötni. 
Besesek Béla képviselı 
Az egész területre szükség van? 
Halmai László ügyvezetı igazgató 
6 ha-ról volt szó, a többi területre szükség lehet kapcsolt beruházásokhoz. 
Patkós Zsolt polgármester 
A 6 ha fölött lévı, közel 3 ha nagyságú föld jelenleg nem ipari terület, amelyet lehet használni 
az építkezés alatt. Nekünk nem érdekünk ennek megtartása, ennek bérbeadását is bele lehet 
foglalni a szerzıdésbe. A szándéknyilatkozat utolsó pontja arról szól, hogy a képviselı-
testület vállalja, hogy az esetleges vállalkozói igények bıvülése esetén módosítani fogja a 
településrendezési tervét, és kibıvíti az ipari területet. 
Halmai László ügyvezetı igazgató 
Vállalják, hogy karbantartják a területet. 
Nyerges Zoltán képviselı 
MOL részérıl van egy elvi nyilatkozat, hogy befogadja a termelt gázt. Ez az elvi nyilatkozat 
ér-e annyit, hogy erre lehet alapozni? Feltétlenül további mélyebb tárgyalásokat kellene 
folytatni. 
Halmai László ügyvezetı igazgató 
Szank speciális hely, alkalmas biogáz üzem létesítésére, mert itt a MOL-nak üzeme van. 
Olyan elıírások vannak, hogy a MOL-nak kötelessége lesz bizonyos százalékban zöldenergiát 
átvenni. A MOL-lal további tárgyalásokra van szükség. 
Besesek Béla képviselı 
A gázüzemig el kell vinni a gázt, a vezetéket ki kell építeni. 
Nyerges Zoltán képviselı 
A biogázból a széndioxidot eltávolítják, és csak a szénhidrogén és nitrogén marad benne, ami 
jóval kevesebb lesz. 
Halmai László ügyvezetı igazgató 
Minden tanácsot, véleményt szívesen vesznek. 
Patkós Zsolt polgármester 
A MOL elvi nyilatkozatában a jelen állapotot írta le, de lehet, hogy a jövıben megvalósulnak 
azok a beruházások, amelyek után alacsonyabb nyomással is tudnak gázt fogadni, a költségek 
csökkenhetnek. A tisztítás költsége továbbra is megmarad. Gazdasági számítás kérdése, hogy 
elektromos árammá érdemesebb átalakítani vagy értékesíteni a MOL-nak. Errıl még korán 
van beszélni. 
Besesek Béla képviselı 
A beruházás megvalósításának alapfeltétele, hogy tisztában legyenek az értékesítés 
lehetıségeivel. Ha van egy alacsony nyomású, magas széndioxid tartalmú gáz, amit a MOL-
nak el akarnak adni, akkor azt nagy költséggel komprimálni kell, speciális kompresszorokat 
kell beszerezni, ki kell vonni belıle szintén magas költséggel a széndioxidot, és akkor az 
elıállított gáz fele elveszik, és ezt fogja a MOL majd átvenni. Pontosan, számszerően föl kell 
mérni, hogy ez mit jelent, és érdemes-e így hozzáfogni ehhez az erımő megépítéséhez. 
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Halmai László ügyvezetı igazgató 
Megköszönte a figyelmeztetést, a körültekintést. Mérlegelni kell, a beruházásnak meg kell 
térülnie. A szakemberek kiszámolják, hogy melyik a jó megoldás. Az idıbeosztása nagyon 
szoros, el kell mennie. 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı-testülettıl most a vállalkozónak szándéknyilatkozatra van szüksége, hogy 
további tárgyalásokat folytathasson. 
Besesek Béla képviselı 
Az is kérdés, hogy hosszú távon biztosított-e az alapanyag, mert környékünkön több ilyen 
üzem létrehozásáról is gondolkodnak. 
Halmai László ügyvezetı igazgató 
Tisztában vannak azzal, hogy a rentábilis mőködéshez nyersanyag kell, ebbıl van elég. Jó 
dolog lenne, ha a kistelepüléseken alternatív módon megjelenne a zöldenergia.  
Megköszönte, hogy fogadta a képviselı-testület. Tudomásul fogják venni a képviselı-testület 
döntését.  
 
Halmai László távozott a képviselı-testület ülésérıl. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A megvalósításban van bizonytalanság. Javasolta, hogy a képviselı-testület támogassa a 
kezdeményezést, fogadja el a határozat-tervezetet, mert pénzügyi elkötelezettséggel nem jár, 
de a további tárgyalásokhoz fontos. A földeket a következı évi költségvetésbıl, januárban 15-
én vásárolja meg. Akkorra már biztosabb lesz az információ, és leírásra is kerül. Ügyvezetı úr 
mögött egy szakmai csoport áll. 
Varga Ferencné képviselı 
Nem sok új információt kapott a képviselı-testület. Olyan szerzıdést kell kötni, hogyha 
mégsem sikerül, akkor az önkormányzat ne veszítsen. Az önkormányzat pénze a 
földterületben fog állni, ezért bérletet fizessenek, ha nem valósul meg, akkor valamilyen 
kompenzációt. A lehetıséget biztosítani kell. Ha sikerül megvalósítani, munkahelyet fog 
teremteni. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Nekünk ebben van kockázatunk, a MOL-lal a részletes tárgyalást minél elıbb meg kell tenni, 
ezt nagyon komoly dolognak tartja. 
Patkós Zsolt polgármester 
A vállalkozó tárgyalja le az üzleti dolgokat. Ezt a lehetıséget nem szabad elszalasztani. Az 
önkormányzat pénzét addig nem szabad befektetni, amíg bizonyosságot nem kapunk arról, 
hogy az rövid- vagy középtávon megtérül. Ezeket a dolgokat szerzıdésben fektetjük le. 
Érdekünk, hogy megvalósuljon a biogáz üzem. Meg kell elılegezni a bizalmat a 
szándéknyilatkozattal, amennyiben szerzıdéses jogviszony jön létre, abban az esetben mi 
megvásároljuk a földterületet, ennek a határideje 2010. január 15. 
Besesek Béla képviselı 
Ez azt jelenti, hogy akkorra szerzıdést is kötünk velük. 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, elıbb biztosíték kell, hogy legyen a kezünkben. A szándéknyilatkozat elfogadását 
javasolta. A határozat elsı pontja elvi támogatásról szól, a 2. pont szerint az önkormányzat 
meg kívánja vásárolni a területet, és hosszú távú bérletben odaadja a vállalkozónak és 
biztosítja a vezetékes vizet a telekhatárig. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Mennyibe kerül oda kivinni az ivóvízvezetéket? 
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Patkós Zsolt polgármester 
Kb. 1 millióba. A 3. pont elvi nyilatkozat, hogy az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 
vállalkozó az építési szabályoknak megfelelı épületeket építsen a területre. A 4. pont a 
részletszabályok kidolgozásáról és a szerzıdéskötésrıl szól, javasolta, hogy ennek a pontnak a 
határideje 2010. január 15. legyen. Az 5. pontban azt a szándékot fogalmazzuk meg, hogy 
szükség szerint az ipari területet bıvítjük, a településrendezési tervet módosítjuk. 
A részletszabályokat január 15-ig meg kell ismerni, és szerzıdést kell kötni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
99/2009.(XI.03.) ÖH. 
Biogázüzem megvalósításához szándéknyilatkozat 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerve Halmai László 
vállalkozó Biogáz, biomassza erımő megvalósításra vonatkozó beruházási tervét, 
támogatja, és megvalósítását lehetıségeihez mérten segíti. 

2.  A Szank külterületén található 084/21 és a 086/11 hrsz-ú területeket meg kívánja vásárolni, 
és hosszú távú bérleti szerzıdés keretében ipari területként a vállalkozó részére bérbe 
kívánja adni. Az ipari területre a vezetékes ivóvizet a telekhatárig az önkormányzat a 
vállalkozóval egyeztetett idıpontig saját költségén elvezetteti.  

3. Az önkormányzat elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a beruházó a tevékenységével 
összefüggésben szükséges felépítményeket, épületeket építsen.  

4. A 2. és a 3. pontban meghatározottak részletszabályait külön megállapodás keretében 
rögzítik. Amennyiben a felek között egyezség jön létre, és megegyeztek a részlet 
feltételekben, akkor kötik meg a hosszú távú bérleti szerzıdést. A bérleti szerzıdés 
elıkészítésére  a képviselı-testület felkéri a polgármestert. 

5. Szank Község Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy az estleges vállalkozói 
igények bıvülése esetén, annak figyelembe vételével módosítani fogja településrendezési 
tervét. 

 
Határidı: folyamatos 
  4. pont: 2010. január 15. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés …../2009.(….) rendeletre a közterületen történı dohányzás rendjérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
A rendelet-tervezetben kimondottan közterületekrıl szól, intézmények területérıl nem 
rendelkezhetünk helyi rendeletben, mert a nemdohányzók védelmérıl szóló törvény azt 
leszabályozza, hogy hol nem jelölhetı ki dohányzóhely. A rendelet hatálybalépésének 2010. 
január 1-jét javasolta, hogy legyen idı a lakosság tájékoztatására. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A rendelet szerint nem lehet dohányozni az óvoda, iskola, Mővelıdési Ház, Közösségi Ház, 
orvosi rendelık, gyógyszertár, İszirózsa Idısek Otthona, Idısek Klubja, Gondozási Központ, 
tekecsarnok elıtt lévı közterületen, a járdán, zöldterületen, és a parkolóban sem. Nem lehet 
dohányozni továbbá a buszmegállóhelyek váróiban, a játszótéren, a Pongrátz Gergely és Szent 
István téren, a vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejárati utcafrontját érintı 
közterületen. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Minden rendelet annyit ér, amennyire be lehet tartatni. Ezt hogyan fogjuk betartatni? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Két településırünk, Kálló József és Sebestyén Csaba éjjel-nappal járják a települést, az ı 
jelzésük alapján fogja a rendeletet betartatni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Fontos esısorban a figyelemfelhívás és utána a szankcionálás. Mindenkinek meg kell ismerni 
a rendeletet, hogy tudják azt, hogy 2010. január 1-jétıl hol nem lehet dohányozni. 
Tabajdi Gábor képviselı 
A közhasznú és közcélú munkásokkal hogyan lehet betartatni, akik a közterületen dolgoznak? 
Patkós Zsolt polgármester 
Mindenkire kötelezı érvényő lesz a rendelet, ismertetni kell a dolgozókkal is, a munkahelyi 
vezetı felelıssége, hogy felhívja ennek betartására a figyelmet, a munkavédelmi szabályok 
betartásánál erre is figyelemmel kell lenni. 
Besesek Béla képviselı 
A posta elıtt lehet dohányozni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem, mert mellette van iskola és a Pongrátz Gergely térhez tartozik.  
Nyerges Zoltán SZB elnök 
A Szociális Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
következı rendeletet alkotta: 
 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
22/2009.(……..) számú rendelete 

a közterületen történı dohányzás rendjérıl 
 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. 
törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szank község közterületein 
történı dohányzás rendjérıl az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: 
 

1.§ 
A rendelet célja 

 
A rendelet célja, hogy meghatározza a közterületen történı dohányzás rendjét és 
szankcionálja a rendelettel ellentétes helyen történı dohányzást. 
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2.§ 
A rendelet hatálya 

 
(1) A rendelet tárgyi hatálya a dohánytermék füstképzıdéssel járó elégetésére (továbbiakban: 
dohányzás) terjed ki. 
(2) A rendelet területi hatálya Szank község közigazgatási területének közterületeire, valamint 
a temetı területére terjed ki. 
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a vendéglátó-ipari létesítmények közterületein történı 
dohányzásra. 
 

3.§ 
Dohányzással kapcsolatos tilalmak 

 
Tilos a dohányzás: 

a) oktatási, kulturális, közmővelıdési, egészségügyi, szociális, sport, valamint 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek utcai frontját érintı 
járdán,  

b) az a) pontban megjelölt járdát szegélyezı, részben vagy egészben növényzettel borított 
zöldsávban, 

c) az a) pontban megjelölt helyek fıbejárat szerinti utcai frontja elıtti úttesten, 
d) játszótéren 
e) vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejárati utcafrontját érintı közterületen,  
f) a temetıben, 
g) a tömegközlekedési megállóhelyek váróiban, 
h) a Szent István téren, és a Pongrátz Gergely téren 

 
4.§ 

(1) Aki a rendelet 3. §-ban rögzített tilalmat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig 
terjedı pénzbírsággal sújtható. 
(2) E rendelt betartásának ellenırzésérıl, végrehajtásáról a jegyzı a település-ırök útján 
gondoskodik.  
 

5.§ 
 
E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
    módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az írásban kiadott elıterjesztéshez nem volt kiegészítése. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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100/2009.(XI.03.) ÖH.  
Szank Községi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosításáról, a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az államháztartás mőködési 
rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 13/A. § alapján – Szank Községi 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát módosítja, és a korábbi 
módosításokkal egységes szerkezetben 2009. november 1. napi hatállyal 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 
 

 
                                                                                                              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 – az önkormányzat mőködésével, a közigazgatási ügyek döntésre való 
elıkészítésével és végrehajtásával, szociális alapellátással és az egészségügyi ellátással 
kapcsolatos feladatok ellátására - és annak szervezeti- és mőködési szabályzatát a 
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 

 
1. A képviselı-testület mőködésével kapcsolatos feladatokat, a közigazgatási feladatokat, a  
    szociális alapellátással, az egészségügyi ellátással és a mezei ırszolgálattal kapcsolatos  
    feladatokat Szank Község Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) látja el. 
 
2. A hivatal megnevezése és címe: 
    Szank Községi Polgármesteri Hivatal  
    6131 Szank Béke u. 33. 
 
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 
 



 18 

5. Alaptevékenysége: (2009. december 31-ig) 
     014034  Közterületek és zöldterületek gondozása, 
     902113  Köztisztaság és hulladékkezelés 
     751878  Közvilágítás 
     901116  Szennyvíz elvezetés és kezelés 
     751856  Vízrendezés 
     751834  Vízkárelhárítás 
     751845  Községgazdálkodás 
     751845  Mezei ırszolgálat 
     751164  Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
     631211  Helyi utak és hidak fenntartása 
     751153  Önkormányzati igazgatási tevékenység 
     751153  Képviselı-testület és bizottságainak mőködése 
     851297  Védınıi szolgálat mőködése 
     924014  Sportlétesítmények fenntartása 
     751153  Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása 
        Szociális ellátások: 
     853311  Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
     853333  Munkanélküli ellátások 
     853344  Eseti pénzbeli szociális ellátások 
     853355  Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások  
     85320:   Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül szakfeladat: 
     853233: Házi segítségnyújtás 
     853255: Szociális étkeztetés 
      853244: Tanyagondnoki szolgálat 

        A gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı intézményi étkeztetés    
        biztosítása az óvodásoknak és az általános iskola tanulóinak, szociális étkeztetés: 

      552312  Óvodai intézményi közétkeztetés 
      552323  Iskolai intézményi közétkeztetés 

        Oktatás:  
      801115  Óvodai nevelés 
      801214  Általános Iskolai oktatás 

                    Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenység: 
      805113  Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
                    Közösségi-mővelıdési tevékenység 
      921815  Mővelıdési Központok, házak tevékenysége 
                    Könyvtári tevékenység: 
      923127  Közmővelıdési Könyvtári tevékenység 
 
5. Alaptevékenysége: (2010. január 1-jétıl) 
017000 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
811000 Építményüzemeltetés 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöldterület kezelés 
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841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
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 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Idıskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
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Kiegészítı tevékenysége: (2009. december 31-ig) 
751845  Piac, vásár, bucsu rendezése 
701015  Ingatlanok hasznosítása 
Az önkormányzati intézmények dolgozói részére munkahelyi étkeztetés, vendéglátás 
biztosítása: 
552411  Munkahelyi étkeztetés 
 
Kiegészítı tevékenysége: (2010. január 1-jétıl) 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
 
6. A hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
7. Költségvetési szerv szervezeti felépítése és mőködési rendszere: 
 
            7.1 A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma (jegyzıvel együtt): 14,5 fı 
 
 7.2 A Polgármesteri Hivatal belsı szervezeti tagozódása: 
                  jegyzı                           1 fı 
                  pénzügyi csoport          7,5 fı 
                  igazgatási csoport         3 fı 
                  titkárság                        2 fı 
                  fizikai alkalmazottak    1 fı 
 
 7.3 A Polgármesteri Hivatal munkarendje: 
       A munkaidı hétfı 7, 30 órától 16 óráig 
                                        kedd 7,30 órától 16 óráig 
                                        szerda 7,30 órától 17 óráig 
                                        csütörtök 7,30 órától 16 óráig 
       pénteken 7,30-tól 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: 7,5 fı, amelybıl 
  1 fı adóügyi igazgatási, pénztárosi, bizonylatkezelési feladatokat, 
  5,5 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 a 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: 
 13.1. a polgármester és a jegyzı által meghatározott, 
 13.2. 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. Az Általános Mővelıdési Központ költségvetési kiadási keretének, létszámkeretének  
      és egyes bevételeinek tervezését a Polgármesteri Hivatal látja el.  
 
13. A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri  
      Hivatal feladatait az errıl szóló megállapodás szerint látja el. 
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NAPIREND 
6. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzési tervérıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az írásban kiadott elıterjesztéshez nem volt kiegészítése. 
 
Besesek Béla képviselı 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Jegyzı 
asszony elmondta a bizottsági ülésen, hogy problémák vannak a belsı ellenırzéssel, mert a 
kiskunmajsai munkatárs kiesett a munkából, úgyhogy az ez évi ellenırzés is késett, a másik 
decemberben lesz. Jövıre még nem tudjuk, hogy ki végzi az ellenırzést. A belsı ellenıri 
feladatot a kistérségi társulással láttatjuk el, meg fogják oldani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a 2010. évi belsı ellenırzési 
munkatervet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
101/2009.(XI.03.) ÖH.  
2010. évi belsı ellenırzési tervrıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 92. § (6) bekezdése alapján a Szank Községi Önkormányzat 2010. évi belsı 
ellenırzési tervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Vincze Jánosné – jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1. számú melléklet 
 

SZANK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI  
  

BELSİ ELLENİRZÉSI MUNKATERVE  
 
 

Ellenırzendı 
költségvetési szerv 

Az ellenırzésre vonatkozó  stratégia 
(ellenırzés célja, módszere, tárgya, 
terjedelme, ellenırzött idıszak) 

Azonosított kockázati 
 tényezık (*) 

Az ellenırzés típusa 
(**) 

Az ellenırzés 
ütemezése (***) 

Erıforrás 
szükségletek 

(****) 

Polgármesteri Hivatal  

Cél: Ktv. alá tartozó alkalmazottak illetmény 
besorolásának vizsgálata 
Tárgya: Munkaügyi dokumentációk, illetve 
a hozzá kapcsolódó jogszabályok 
Terjedelme : célvizsgálat 
Idıszak:  a köztisztviselı kinevezésétıl, az 
ellenırzés kezdetéig 
Módszer:  Tételes ellenırzés 
 

� a jogszabályok 
alkalmazása 

� a kinevezéshez 
szükséges 
dokumentáció 
megléte 

� fizetési fokozatok 
megállapítása 

Szabályszerőségi és 
pénzügyi ellenırzés 

2009. július 
 
Jelentés: 
2009. szeptember 
15. 

1 fı ellenır  
 

Ellenırzési 
kapacitás:  

 
10 nap 

Polgármesteri Hivatal  

Cél: Megállapítani, hogy a község 2009. évi 
költségvetési rendelete a jogszabályok 
figyelembe vételével került-e elkészítésre. 
Tárgya : Szank Község Önkormányzatának 
2009. évi költségvetése. 
Terjedelme: célvizsgálat. 
Idıszak:  2009. év 
Módszer:  Tételes vizsgálat 

� a jogszabályok 
figyelmen kívül 
hagyása 

� a kapcsolódó 
dokumentáció 
megléte 

� a költségvetés alul, 
illetve túltervezése                       
 

 

Célellenırzés, 
Szabályszerőségi, 

pénzügyi ellenırzés 

2009. október 
 
Jelentés: 
2009. november 
15. 

1 fı ellenır  
 

Ellenırzési 
kapacitás:  

 
15 nap 
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NAPIREND 
7. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat esélyegyenlıségi tervérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az esélyegyenlıségi terv megfogalmazására nem lennénk kötelezettek. Csak azoknak kell 
esélyegyenlıségi tervet készíteni, akik 50 fınél többet foglalkoztatnak. Sok esetben azonban a 
terv a pályázatokhoz szükséges. Aktuális adatokat tartalmaz, betartható és megvalósítható. 
Kétévente felül kell vizsgálni. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Ha a kisebbség tekintetében érdeklıdés lenne rá, felnıttképzésben a nyolc általános 
befejezésére Szankon lenne-e lehetıség? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nincs. Kiskunmajsán van lehetıség arra, hogy esti iskolában a 7. és 8. évfolyamot befejezzék. 
Az „Út a munkába program” keretében a 35 évet be nem töltött munkavállalóknak, akik 
rendelkezésre állási támogatást (RÁT) kapnak, kötelezı a 7. és a 8. osztályt befejezni. Van 
Szankról is érdeklıdés, nem szívesen mennek az emberek, csak akik kötelezettek, és azok is 
csak úgy, ha teljes mértékben finanszírozott az oktatás és a bejárás is. Ez a képzés 
engedélyhez kötött. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel az esélyegyenlıségi 
tervet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
102/2009.(XI.03.) ÖH. 
Esélyegyenlıségi tervrıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az egyenlı bánásmódról és az 
esélyegyenlıségrıl szóló 2003. CXXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján Szank 
község települési esélyegyenlıségi tervét az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
NAPIREND 
8. Elıterjesztés bizottsági tag tiszteletdíjának átutalásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elmúlt év gyakorlatának megfelelıen Somogyi Gizella Hajnalka kérte a pénzügyi 
bizottsági tagságára járó tiszteletdíjának a Baptista Gyülekezet folyószámlájára történı 
átutalását. Nem kívánja fölvenni ezt a tiszteletdíjat. Tavaly is döntött a képviselı-testület 
errıl. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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103/2009.(XI.03.) ÖH.  
Bizottsági tag tiszteletdíjának 
átutalásáról 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Somogyi 
Gizella Hajnalka Szank, Halasi u. 8. szám alatti lakos, Pénzügyi Bizottsági tag a 2009. 
évre járó munkájáért tiszteletdíjat nem vesz fel. 

2. Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy 150.583,- Ft a szanki Baptista Gyülekezet 
Fókusz Takarékszövetkezet Szanki Kirendeltségénél vezetett 51700021-11059297 
számlájára támogatásként kerüljön átutalásra.  

3. Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bizottsági tag és az 
önkormányzat között létrejött megállapodást aláírja. 

 
Határidı: 2009. december 31.  
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester 
 
 
NAPIREND 
9. Tájékoztató a kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelıintézet, Gyógyfürdı és  
    Rehabilitációs Központ mőködésérıl  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A kórház ellátási területéhez tartozó települések vezetıit október 28-án tájékoztatták a kórház 
jelenlegi és jövıbeli helyzetérıl. Ennek a tájékoztatónak rövid tartalmát a képviselık 
megkapták. A kecskeméti kórháznak, mint póluskórháznak (ahol több mint 10 milliárdos 
beruházást fognak megvalósítani), szerzıdéses kötelezettsége az aktív ágy szám növelése. A 
több mint 1000 aktív ággyal rendelkezı kórháznak még plusz 200-240 aktív ággyal kell 
rendelkeznie.  
A jövı az aktív ágyak csökkentését hozza. A kecskeméti, bajai és kalocsai kórházak azok, 
melyeknek a jövıje valamilyen szinten biztosított. Az összes többi kórház esetében a jövı 
bizonytalan. Szank az ellátás tekintetében Kiskunhalashoz, kisebb mértékben 
Kiskunfélegyházához tartozik. Azt szeretnék, hogyha a kiskunfélegyházi kórház átalakulna 
rehabilitációs kórházzá, ahol részben vannak aktív ágyak, sürgısségi ellátás, szülészet, 
sebészet egy helyen tud lenni, csak abban nem tudnak megállapodni, hogy ki fizeti a 
fenntartást.  
Kiskunfélegyháza városnak 450-500 milliós kiegészítéssel kellene hozzájárulni a jövı évben 
a kórház mőködéséhez, holott nekik a jogszabályi kötelezettségük csak a gépek beszerzése, 
épület felújítás, karbantartás lenne. Ezeket a kötelezı feladataikat nem tudja ellátni, hogyha 
még a mőködéshez is hozzá kell járulni. Ezért Kiskunfélegyháza Város Képviselı-testülete 
olyan határozatot fogalmazott meg, hogy a kiskunfélegyházi Városi Kórház ellátási 
területéhez tartozó települési önkormányzatok nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a 
mőködési költségekhez hozzá tudnak-e járulni, mert amennyiben igen, akkor 103 aktív ágyat 
továbbra is fenn tudnának tartani. Ha nem tudnak hozzájárulni az önkormányzatok a 
mőködéshez, akkor ezt a 103 aktív ágyat a megye átveszi, és a félegyházi kórház 
rehabilitációs kórházzá alakul át. Azonban olyan nagy mértékő támogatásra van szükség, 
amelyet a kistelepülések nem tudnak biztosítani. 
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Országos szinten nagy problémák vannak az egészségügyi ellátásban. A továbbiakban sem 
várható sajnos olyan lépés, ami megoldaná ezt a helyzetet.  
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, ez a kormányzat részérıl kényszerítése az 
önkormányzatoknak, hogy még nagyobb befektetéssel próbálják az egészségügyi ellátást 
biztosítani, nem elég, hogy a finanszírozást egyre jobban visszafogják, hanem még ilyen 
módon is nehéz helyzetet teremtenek. Bármennyire is szeretnénk, hogy a jelenlegihez 
hasonlóan tudjon mőködni a kiskunfélegyházi kórház, és ezzel a falu lakosainak az ellátása 
valamelyest biztonságosabb legyen, anyagi lehetıségeink nem engedik meg, ezért a bizottság 
nem javasolja a kórház támogatását. Forduljunk kéréssel a félegyházi országgyőlési 
képviselıhöz, hogy minden tıle telhetıt tegyen meg azért, hogy a félegyházi kórház 
mőködése biztosított legyen. 
Patkós Zsolt polgármester 
Mivel településünk polgárai közül többen igénybe veszik a kiskunfélegyházi kórház 
egészségügyi szolgáltatását, fontosnak tartjuk azt, hogy ez az egészségügyi intézmény 
változatlan körülmények és feltételek mellett továbbra is biztosítsa a települések polgárainak 
az egészségügyi ellátását. Felkérünk mindenkit, aki ebben a dologban tudja a hangját hallatni, 
tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a kiskunfégyházi kórház vagy önállóan 
rehabilitációs kórházként, vagy pedig a tervek szerint átalakulva egy új struktúrában tudjon 
mőködni. Viszont sajnálatosan, jelen költségvetési lehetıségek között az önkormányzat nem 
tud forrást biztosítani a kórház finanszírozásának kiegészítésére. Megkérjük Garai István 
képviselı urat, hogy segítse a félegyházi kórház lehetıségeinek bıvülését. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
104/2009.(XI.03.) ÖH. 
Kiskunfélegyházi kórház támogatásáról  

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetés helyzetére való 

tekintettel a kiskunfélegyházi kórház mőködéséhez nem tud hozzájárulni. 
2. Megkérjük Kiskunfélegyháza országgyőlési képviselıjét, hogy járjon el az ügyben, 

hogy biztosított legyen a körzet lakosainak a megfelelı szintő egészségügyi ellátása 
úgy, hogy az önkormányzatokat ne terhelje ennek a költsége. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
10. Elıterjesztés ipari park területének megvásárlásáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalta. 
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NAPIREND 
11. Egyéb kérdések 
 
 
A) Sándor Jánosné lakásbérleti szerzıdés módosítása 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Sándor Jánosné jogosultsága lejárt, amely szerint jogszerően lakott a Kossuth u. 20. szám 
alatti önkormányzati lakásban, mert már nem közalkalmazott, pedagógus, lejárt a határozott 
idejő szerzıdése. Javasolta, hogy ne határozatlan idıre, hanem határozott idıre hosszabbítsa 
meg a képviselı-testület a lakásbérleti szerzıdését, további 5 évre, 2014. december 31-ig. 
Varga Ferencné képviselı 
Nem lenne szerencsésebb évente meghosszabbítani? Mert hogyha eladásra kerülne az 
ingatlan, akkor az önkormányzat 5 évig korlátozva van. 
Besesek Béla képviselı 
Határozatlan idejő szerzıdést javasolt, amíg az önkormányzatnak szüksége nincs rá, 3 
hónapos felmondással. Így lehet-e? 
Patkós Zsolt polgármester 
Lehet. Határozatlan idejő szerzıdés mindkét fél általi felmondási lehetıséggel, amelynek az 
ideje 3 hónap. 
Besesek Béla képviselı 
Nem kell minden évben újítani, addig lakhat benne, amíg az önkormányzatnak nincs rá 
szüksége. Ez nem azt jelenti, hogy élete végéig. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzat bérbe adja, a bérlı bérbe veszi az ingatlant, itt most nem az a jogalap, hogy 
pedagógus, közalkalmazott volt. Az önkormányzat bérlakást biztosít egy szanki állampolgár 
részére. Határozatlan idejő bérleti szerzıdést kötünk három hónapos felmondási idıvel. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
107/2009.(XI.03.)ÖH. 
Sándor Jánosné lakásbérleti 
szerzıdés módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Sándor Jánosné kérelme alapján 
határozatlan idejő bérleti szerzıdést köt a Szank, Kossuth u. 20/B. szám alatti önkormányzati 
lakás bérletére, mindkét fél részérıl három hónapos felmondási lehetıséggel. 
 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szerzıdés aláírására a polgármestert 
felhatalmazza. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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B) Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesület pályázatának támogatásáról 
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesület LEADER pályázatot nyújt be a Kiskunok 
Vidékéért Egyesülethez zenei eszközök beszerzésére. A pályázathoz szükséges a képviselı-
testület támogatása, hogy a fejlesztés megvalósításával egyetért. Javasolta a pályázat 
támogatását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazása kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
 
108/2009.(XI.03.) ÖH. 
Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesület 
pályázatának támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy a Szanki Ifjú Zenebarátok 
Köre Egyesület pályázatot nyújtson be a Kiskunok Vidékéért Egyesület által kiírt, Civil szféra 
fejlesztése megnevezéső, Közösségi célú fejlesztés jogcímen (célterület azonosító: 1 013 999, 
HACS neve: Kiskunok Vidékéért Egyesület). A pályázatból az egyesület zenei eszközöket 
kíván beszerezni. A képviselı-testület a fejlesztés megvalósításával egyetért. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
C) Szanki Olajbányász Sportegyesület pályázatának támogatásáról 
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A Szanki Olajbányász Sportegyesület LEADER pályázatot nyújt be a Kiskunok Vidékéért 
Egyesülethez sportlétesítmények korszerősítése céljából. A pályázathoz szükséges a 
képviselı-testület támogatása, hogy a fejlesztés megvalósításával egyetért. Javasolta a 
pályázat támogatását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazása kérte a képviselıket. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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109/2009.(XI.03.) ÖH. 
Szanki Olajbányász Sportegyesület 
pályázatának támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy a Szanki Olajbányász 
Sportegyesület pályázatot nyújtson be a Kiskunok Vidékéért Egyesület által kiírt, közösségi 
célú fejlesztés jogcímen, sportlétesítmények kialakítása, korszerősítése célterületre (célterület 
azonosító: 1 013 982, HACS neve: Kiskunok Vidékéért Egyesület). A képviselı-testület a 
fejlesztés megvalósításával egyetért. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 óra 30 perckor bezárta az ülést. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
   Besesek Béla           Tabajdi Gábor 
      jkv. hitelesítı     jkv. hitelesítı 
 


