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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2012. szeptember 19-én 16 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Csertı István 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı 
képviselıbıl 5 fı jelen van, Rácz Izabella és Tóth Mátyás elıre jelezte távolmaradását az 
ülésrıl. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Mucsi László és Nyerges Zoltán képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását 
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy 8. napirendként az egyéb kérdések elıtt zárt ülést tartson 
a képviselı-testület és döntsön az adózók ellenırzésre történı kiválasztásáról. A képviselı-
testület egyetértett az új napirendi pont felvételével. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 
NAPIREND 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 
    történt fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés az önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi helyzetérıl  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
3. Elıterjesztés az önkormányzat által kötelezıen vagy önként vállalt feladatok további  
    ellátásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Elıterjesztés a szociális alapellátási feladatokról szóló ellátási szerzıdés módosítására és a 
    tanyagondnoki szolgálatra kötendı külön megállapodás jóváhagyásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Elıterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló ellátási szerzıdés módosítására és a  
    tanyagondnoki szolgálatra kötendı külön megállapodás jóváhagyásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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6. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági  
    tagjainak megválasztásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. székhelyének  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Elıterjesztés adózók ellenırzésre történı kiválasztásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 
    történt fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót írásban mindenki megkapta, nem kívánta kiegészíteni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
86/2012.(IX.19.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatról 
szóló beszámolóról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 146/2011.(XII.07.), 36/38/2012.(III.29.), 
60/61/62/63/2012.(V.30.), 79/80/81/2012.(VI.27.) és a 84/2012.(VIII.29.) ÖH. számú lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A két ülés között történt fontosabb eseményekrıl az egyéb kérdések között fog beszélni. 
 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés az önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi helyzetérıl  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetés 2012. I. félévi teljesítésérıl elmondta, hogy az önkormányzat gazdálkodási 
helyzete stabil, megfelelı volt. Általában idıarányosan teljesültek az elıirányzatok, ahol nem, 
ott év végére rendezıdni fog. A közoktatási intézmény átadása miatt a végkielégítések és az 
iskola, mővelıdési ház felújítások önereje az önkormányzat költségvetését terhelik.  
Szeptember 15-ig nem nyújtottunk be, de november 10-ig újabb ÖNHIKI pályázatot fogunk 
benyújtani. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a feltett kérdésekre választ kaptak, 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
87/2012.(IX.19.) ÖH. 
Költségvetés 2012. I. félévi teljesítésérıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 
2012. elsı félévi teljesítésérıl szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés az önkormányzat által kötelezıen vagy önként vállalt feladatok további  
    ellátásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A kistérségi társulások törvénybıl eredıen jogutód nélkül megszőnnek. 2012. december 31-ét 
követıen együttmőködés keretében megvalósuló feladatokról dönteni kell. A hatékony 
feladatellátás érdekében önkéntes társulás formájában célszerő ellátni a gyermekjóléti, 
családsegítés, központi orvosi ügyelet, szociális gondoskodás feladatokat. Errıl szól az 
elıterjesztés és a határozat-tervezet. A továbbiakban nem kívánunk munkaszervezetet 
finanszírozni. 
Besesek Béla alpolgármester 
A szociális ellátás át van adva a Református Egyháznak. 
Patkós Zsolt polgármester 
A társulás kötött szerzıdést az egyházzal a feladatellátásról, december 31-tıl történı 
feladatellátásról minden településnek önállóan kellene szerzıdni, ezért célszerő önkéntes 
társulás formájában ezt megtenni. Egyelıre nem tudjuk, hogy mi lesz a belsı ellenırzéssel, 
logopédiával, gyógy-testneveléssel. 
Besesek Béla alpolgármester 
A munkaszervezet feladatainak ellátását Kiskunmajsán a Polgármesteri Hivatalban fogják 
elvégezni. İk ezt vállalják? 
Patkós Zsolt polgármester 
Kötelezı a kistérségi központban ellátni a feladatot. Itt még változások lehetnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
88/2012.(IX.19.) ÖH. 
Önkormányzat által kötelezıen vagy önként vállalt feladatok további ellátásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Kiskunmajsai 
Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok közül: 
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1. a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés, 

2. az ellátási szerzıdéssel biztosított ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátás, 
valamint a szociális alapszolgáltatási feladatellátások,  

3. a központi orvosi ügyelet  

feladatokat 2013. január 1. napját követıen is társulási formában kívánja ellátni.  

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Gyermekjóléti és 
Szociális Szolgáltató Intézményt 2013. január 1. napját követıen is önálló intézményként 
javasolja tovább mőködtetni, a munkaszervezeti feladatokra azonban önálló 
munkaszervezetet 2013. január 1-jétıl nem javasol fenntartani. 

 
Határidı: 2012. december 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés a szociális alapellátási feladatokról szóló ellátási szerzıdés módosítására és a 
    tanyagondnoki szolgálatra kötendı külön megállapodás jóváhagyásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A módosításokra azért van szükség, hogy a tanyagondnoki busz tekintetében ügyvéd úr a 
bíróságon megfelelıen tudja képviselni érdekeinket.  
Besesek Béla alpolgármester 
A gépkocsi önkormányzati tulajdonban marad, vagy átadjuk az egyháznak? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem adjuk át a gépkocsit, a miénk marad, és együttmőködünk a feladat ellátásában. Eddig 
sem adtuk át tulajdonba, az egyház üzembentartóként volt bejelentve. 
Besesek Béla alpolgármester 
Mi a különbség? 
Patkós Zsolt polgármester 
A szóhasználat. Eddig „átadó-átvevı” volt a megfogalmazás, most „együttmőködı” lett. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-
tervezeteket. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
89/2012.(IX.19.) ÖH. 
Határozat visszavonásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 65/2012.(VI.11.) ÖH. számú határozatát 
visszavonja. 
 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
 



 7 

90/2012.(IX.19.) ÖH. 
Szociális alapellátási feladatokról szóló szerzıdés módosításáról,  
megállapodás jóváhagyásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális alapellátási feladatokról 
szóló ellátási szerzıdést a határozat 1. számú melléklete szerint egységes szerkezetben 
módosítja és a tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó külön megállapodást a 2. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerzıdés és a megállapodás aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló ellátási szerzıdés módosítására és a  
    tanyagondnoki szolgálatra kötendı külön megállapodás jóváhagyásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Ugyanarról a változásról van szó, amelyet az elızı napirendnél már ismertetett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezeteket. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
91/2012.(IX.19.) ÖH. 
Határozat visszavonásáról 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 66/2012.(VI.11.) ÖH. számú határozatát 
visszavonja. 
 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
92/2012.(IX.19.) ÖH. 
Szociális szolgáltatásokról szóló szerzıdés módosításáról,  
megállapodás jóváhagyásáról 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális szolgáltatásokról szóló 
ellátási szerzıdést a határozat 1. számú melléklete szerint egységes szerkezetben 
módosítja és a tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó külön megállapodást a 2. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerzıdés és a megállapodás aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
6. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági  
    tagjainak megválasztásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági tagjainak megválasztásához szükség van a képviselı-
testület jóváhagyására. Ugyanazok a személyek maradnak, akik eddig is voltak. A FEB tagság 
nem jár térítéssel. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
93/2012.(IX.19.) ÖH. 
Felügyelı Bizottsági tagok megválasztásáról 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Patkós Zsolt polgármestert, 
hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyőlésén a Kiskunmajsai 
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottság tagjainak Dr. Kiss Imre Tibor 
(6120 Kiskunmajsa, Deák F. u. 23. sz.), Ábrahám-Fúrús János (6135 Csólyospálos, Kölcsey 
u. 84. sz.), Fogl András (6120 Kiskunmajsa, Árpád telep u. 18. sz.) alatti lakosokat válassza 
meg, 2016. szeptember 04. napjáig. 
 
NAPIREND 
7. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. székhelyének  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıterjesztés a Nonprofit Kft. székhelyének a Bajcsy-Zsilinszky utcáról a Fı utca 66-ra 
történı módosításáról szól. Indokolt a módosítás, mert valójában a Fı u. 66. szám alatt 
vannak. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
94/2012.(IX.19.) ÖH. 
Társasági Szerzıdés módosításáról 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Patkós Zsolt polgármestert, 
hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyőlésén a Nonprofit Kft. 
Társasági Szerzıdésének 2. pontjában a társaság székhelyének 6120 Kiskunmajsa, Fı u. 66. 
számra történı módosítását megszavazza. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
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NAPIREND 
8. Elıterjesztés adózók ellenırzésre történı kiválasztásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalta. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Kihirdette, hogy a képviselı-testület zárt ülésen helyi iparőzési adó ügyben 5 adózó 
ellenırzésérıl döntött. 
 
 
NAPIREND 
9. Egyéb kérdések 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A folyamatban lévı beruházásokról a következı tájékoztatást adta a képviselıknek: 
- Az iskola energetikai korszerősítése KEOP pályázat egy hónap alatt megvalósult, a 
képviselık ott voltak az ünnepélyes átadáson. 2012. augusztus 31-vel rendeztük a pénzügyi 
kötelezettségeinket. A tornacsarnok használatbavételi engedélye most jött meg, a pályázat 
elszámolását hamarosan benyújtjuk.  
- A könyvtárban holnap végzünk a bontással, az áram áthelyezése megtörtént, pénteken jön 
Ramháb Mária a megyei könyvtár igazgatója, megnézi a munkálatokat. Az ünnepélyes átadást 
az október 23-i ünnepséggel együtt tervezzük. 
- A mővelıdési ház felújítása, IKSZT pályázat megvalósítása folyamatban van, a fıbb építési 
munkák már megtörténtek. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 órakor bezárta az ülést.  

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 
 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
 
 Mucsi László Nyerges Zoltán 
 jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 
 
 
 


