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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2011. április 19-én 8 órakor megtartott rendkívüli 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 képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7
képviselıbıl 6 fı jelen van, Tóth Mátyás igazoltan van távol.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Mucsi László és Nyerges Zoltán képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés falunap megrendezéséhez pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés Balatonakali gyermek- és ifjúsági tábor tulajdonjogának ingyenes
átruházásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása iránti kérelem
elbírálásáról (zárt ülés)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
1. Elıterjesztés falunap megrendezéséhez pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Pályázatot szeretnénk benyújtani a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz a határozattervezet szerint 200 ezer forint vissza nem térítendı támogatás elnyerésére, amelyhez a saját
forrást a 2011. évi költségvetésben már megterveztük.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a határozat-tervezet, és egyhangúlag elfogadásra javasolta
a képviselı-testületnek.
Kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
36/2011.(IV.19.) ÖH.
Falunap megrendezéséhez
pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 6-án megrendezi a
Falunapot. A rendezvény megvalósításához az önkormányzat pályázatot nyújt be a BácsKiskun Megyei Önkormányzathoz 200.000,-Ft összegő vissza nem térítendı támogatás
elnyerésére.
A képviselı-testület a rendezvényhez 200.000,-Ft saját forrást biztosít a 2011. évi
költségvetésben.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
2. Elıterjesztés a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A határozat-tervezet azokat a részletes feladatokat és kötelezettségeket fogalmazza meg,
amelyeket Szank Községi Önkormányzat egyébként is ellát, és a sporttal kapcsolatban az
elmúlt idıszakban is végzett. A határozat-tervezet 3. pontjában szerepel az összeg, amely a
sportlétesítmények fenntartására, mőködtetésére, fejlesztésére vonatkozó forrás, a
költségvetésben rendelkezésre áll, többlet költségvetési forrást ez a határozat-tervezet sem
igényel. A határozatra azért van szükség, mert a pályázathoz hiánypótlásként kérik, az elmúlt
ülésen meghozott határozathoz kapcsolódik.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a határozat-tervezet, és egyhangúlag elfogadásra javasolta
a képviselı-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
37/2011.(IV.19.) ÖH.
Sporttal kapcsolatos feladatok,
kötelezettségek ellátásáról
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat a sporttal kapcsolatos
kötelezettségeteket az alábbiak szerint fogalmazza meg:

részletes

feladatokat,

a) Az önkormányzat anyagi lehetıségei függvényében támogatja a települési
sporttevékenységet.
b) Együttmőködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.
c) Az önkormányzat a tulajdonát képezı sportlétesítményt fenntartja, mőködteti.
d) A település költségvetési lehetıségeitıl, valamint egyéb támogatási forrásoktól
függıen törekszik az önkormányzati sportlétesítmények, a közterületeken lévı
sportpálya és tekecsarnok karbantartására, infrastrukturális fejlesztésére,
eszközbeszerzésre.
e) Az esélyegyenlıség megteremtése érdekében törekszik a sportlétesítmények
akadálymentessé tételére.
f) A sportturizmus fejlesztése érdekében lehetıség szerint hagyományteremtı
sporteseményeket szervez.
2.

A sporttevékenység részterületei között az önkormányzat az alábbi szempontokat emeli
ki:
a) A lakosság egészségmegırzése érdekében hosszú távon a sporttevékenységek
középpontjába a gyermek- és ifjúsági sportot – ezen belül az iskolai testnevelést,
mint kötelezıen ellátandó sportfeladatot -, valamint a szabadidısportot állítja. A
lakosság széles rétege számára kell biztosítani az alapvetı (szabadidıs) sportolási
és rekreációs lehetıségeket. Ez elsısorban megfelelı programok, illetve
létesítmény biztosításával történhet meg.
b) Figyelemmel az esélyegyenlıségre, segíteni kell a fogyatékkal élık és a hátrányos
helyzető társadalmi csoportok sporttevékenységét.
c) A gyermek- és ifjúsági sport támogatása a kulcsfontosságú feladatok közé kell
hogy tartozzon. A korosztály sportegyesületen belüli tevékenysége az utánpótlásnevelés keretein belül történik.
d) A sportról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatai között konkréten nem
említi a versenysport-élsport támogatását, de nem is tiltja azt. Az országos és a
nemzetközi versenyeken elért sikerek növelhetik a községünkben élı emberek
kötıdését lakóhelyükhöz, s húzóhatást jelenthetnek a gyermek- és ifjúsági sport
(az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás-nevelés) és a szabadidısport
számára.

3.

Szank Községi Önkormányzat az Önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetésérıl szóló 4/2011 (II. 29.) rendeletében Sportlétesítmények mőködtetésére
és fejlesztésére 5 749 000 forintot biztosít.

Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
3. Elıterjesztés Balatonakali gyermek- és ifjúsági tábor tulajdonjogának ingyenes
átruházásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A határozat-tervezet azonos önkormányzati véleményeket fogalmaz meg, a VAKÁCIÓ KFTben lévı önkormányzatok kérik vissza az államtól a VAKÁCIÓ KFT-ben meglévı üzletrész
arányában ingyenesen a Balatonakali tábor tulajdonjogát. Reményeink szerint ebben az évben
elindul ez a folyamat az MNV Zrt-nél és tulajdonba tudunk kerülni.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a határozat-tervezet, és egyhangúlag elfogadásra javasolta
a képviselı-testületnek.
Kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
38/2011.(IV.19.) ÖH.
Balatonakali gyermek- és ifjúsági tábor
ingyenes átruházása önkormányzat részére
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı–testülete az állami vagyonról szóló 2007.évi CVI.
tv. 36.§. (2) bekezdésének c.) pontja alapján az állami tulajdonban lévı Balatonakali 186/1
helyrajzi számú 8848 m2 ingatlanon található gyermek- és ifjúsági tábor területének
ingyenes önkormányzati tulajdonába kerülését kezdeményezi a táborok üzemeltetésében
résztvevı önkormányzatokkal, a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft.- ben lévı üzletrész
aránya szerint.
2. Az ingatlant az önkormányzat gyermekek táboroztatása céljából az Ötv. 8.§-ában
meghatározott gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás érdekében kívánja
tulajdonba venni.
3. Szank Községi Önkormányzat saját költségén tulajdonrész arányában vállalja az ingatlan
tulajdonba adásával kapcsolatosan felmerülı valamennyi költséget.
4. Szank Községi Önkormányzat a tulajdoni hányada arányában vállalja a tulajdonosi
jogokhoz kapcsolódó összes kötelezettségeket, terheket.
5. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyőlésén az önkormányzatok ingyenes tulajdonba
kerülésének kérelmét az 1. pontnak megfelelıen támogassa.
6. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Kiskunhalas Város
Polgármesterét, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-nél az ingatlan tulajdonjogának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatosan eljárjon.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
4. Elıterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása iránti kérelem
elbírálásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 8 óra 20 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Mucsi László
jkv. hitelesítı

Nyerges Zoltán
jkv. hitelesítı
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