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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2012. október 8-án 17 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Szilberhorn Erzsébet tervező
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből 5 fő jelen van, Csertő István és Tóth Mátyás előre jelezte távolmaradását az
ülésről.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rácz Izabella és Varga Ferencné képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés Szank község településszerkezeti tervének módosítására
Előadó: Szilberhorn Erzsébet tervező
3. Előterjesztés a helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(V.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
Előadó: Szilberhorn Erzsébet tervező
4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft. törzstőkéjéből üzletrész vásárlásáról szóló
határozat módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Előterjesztés rendőrség támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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7. Előterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása iránti kérelem
elbírálásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Előterjesztés kitüntetés adományozásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A beszámolót írásban mindenki megkapta, nem kívánta kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
96/2012.(X.08.) ÖH.
Lejárt határidejű határozatról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2012.(VIII.29.) ÖH. számú lejárt
határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Patkós Zsolt polgármester
- Beszámolt a művelődési ház felújítása kapcsán tapasztalt problémákról, amelyek előre
nem voltak láthatóak, többletköltség fog felmerülni.
- A könyvtár felújítása kapcsán a terek összenyitása megtörtént, a javítási, felújítási
munkák jól haladnak, az ünnepélyes átadást az október 23-i ünnepséghez
kapcsolódóan tervezzük megvalósítani.
- Folyamatban van a tornacsarnokban a parketta csiszolása, felújítása, ha elkészül,
felszerelésre kerülnek az új hálók is.
- A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal október 5-én egyeztető tárgyalást tartott,
hogy a Polgármesteri Hivatalból kik fognak a következő évtől a járási hivatalban
dolgozni. Az egyeztetés eredményeként 3 főt és a szükséges munkaeszközöket
térítésmentesen átadjuk, a dolgozóknak Kiskunmajsára be kell járniuk,
foglalkoztatásuk biztosított lesz. A következő ülésen a képviselő-testületnek az erről
szóló megállapodást jóvá kell hagynia. Kértünk ügysegéd biztosítását a
Kormányhivataltól, hogy a lakosság ügyintézését helyben tudja segíteni. A következő
évtől feladatfinanszírozás lesz, meghatározzák, hogy mekkora település milyen
létszámú Polgármesteri Hivatalt tarthat fenn. A 2000-3000 fő lakosságszámhoz 8-11
fős lehet maximum az apparátus, ennyit finanszíroz az állami költségvetés. Nálunk
várhatóan megfelelő 8,5 fő lesz a létszám.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.
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NAPIREND
2. Előterjesztés Szank község településszerkezeti tervének módosítására
Előadó: Szilberhorn Erzsébet tervező
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte tervező asszonyt az előterjesztésre.
Szilberhorn Erzsébet tervező
A képviselő-testület 2012. február 22-én hozott határozata alapján került módosításra a
község településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata. A törvényi előírás szerinti
egyeztetések megtörténtek. A határozat-tervezet 2. pontjában elírás történt, nem Hunyadi u.
15. az 552 hrsz-ú ingatlan címe, hanem Rákóczi F. u. 21., ezt javítani kell.
A képviselő-testület által kért módosításokon túl az időközben bekövetkezett jogszabályi
változásokat is át kellett vezetni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a módosítással együtt szavazásra tette fel a
határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
97/2012.(X.08.) ÖH.
Szank község településszerkezeti tervének módosítása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 6. § (3) bek. a) pontjában biztosított jogkörében
településszerkezeti tervét a alábbiak szerint módosítja:
1. Kiskun Emlékhely kialakítása érdekében a 025/25 hrsz-ú térségben általános
mezőgazdasági területből 4,5 ha-t különleges beépítésre nem szánt területbe sorol.
2. Béke-Hunyadi-Rákóczi és Petőfi utcák közötti tömbben a településközpont vegyes
területet a Rákóczi Ferenc utca 21. (552 hrsz) telek dél-nyugati határáig kiterjeszti és
a közparkot egyidejűleg megnöveli.
3. Móra Ferenc utca dél-keleti végében a 85/1 hrsz-ú út rovására 0,1 ha lakóterületet
jelöl ki.
4. Az 1-4.) szerintieket tartalmazó T-1 és T-2 jelű településszerkezeti terveket
jóváhagyja.
NAPIREND
3. Előterjesztés a helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(V.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
Előadó: Szilberhorn Erzsébet tervező
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte tervező asszonyt az előterjesztés kiegészítésére.
Szilberhorn Erzsébet tervező
A rendelet 1. §-ában elírás van, javítani szükséges az előkert szót oldalkertre.
Jogszabályváltozás miatti módosításokat is tartalmaz, ilyen, hogy az építménymagasság
helyett épületmagasság kifejezést kell használni.
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Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság a rendelet-módosítást megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolta a képviselő-testületnek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a módosítással együtt szavazásra tette fel
a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012.(…..) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(IV.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szank Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerint jogalkotói hatáskörében eljárva a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Ötv. 8.§ (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) bekezdés a) pontjában és 7.§ (3)
bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi építési szabályokról szóló
14/2000.(IV.31.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az illetékes állami főépítész, az
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, az illetékes
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, az illetékes kormányhivatal Közlekedési felügyelősége, a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légi-közlekedési Igazgatósága, az illetékes kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája, az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság, az illetékes kormányhivatal
Földhivatala, az illetékes kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, az illetékes kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a HM Hatósági Hivatal, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
Igazgatósága és az I. fokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőt rendeli
el:
1.§
A R 9.§(2)bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Oldalhatáros beépítésben az oldalkert mérete min 4m”
2.§
A R 13.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ a) telek szélessége: FL-3* kivételével: közbenső min 18,0m,
sarok min 20m
2
területe: min 720 m ”
3.§
A R 26.§ (3) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) A területen az erdő-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az
általános feltételek szerint elhelyezhetők.”
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4.§
A R a következő 27/B §-sal egészül ki:
„(1) EmlK jelű Kiskun Emlékhely területen:
ismeretterjesztési célú és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el.
(2) Építésügyi előírások:
a) beépítettség: általános előírások szerint
b) építménymagasság: max. 4,5 m
c) beépítési mód: szabadonálló
d) a természetes gyepterület megtartandó.”
5.§
A R 30.§ -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1)-(3)bekezdés szerintiek a helyi építészeti értékvédelemre vonatkozó
önkormányzati rendelet hatálybalépéséig érvények.”
6.§
A R 33.§(1) a következő l) ponttal egészül ki:
„l) Építménymagasság („H”): az építmény valamennyi, a telek beépítettsége
meghatározásánál figyelembe veendő építmény kontúrvonalára állított
függőleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F)
valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (L)
való osztásából (F/L) eredő érték.
Az építménymagasság megállapítása során:
la) az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső
teljes építményszint záró szerkezetének
felső síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a síknak a rendezett
tereppel való metszésvonala közötti magassággal kell megállapítani,
legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivételével, amelyek nem az
építmény hosszoldalán állnak,
lb) az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani – a kémény, a
tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó felületű padlásvilágító
ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók
kivételével – mindazoknak az építményrészeknek (attikafal, torony,
kupola, tető, tetőrész vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek az
la) pont szerinti metszésvonalra vagy érintővonalra az építmény
irányában emelkedő 45° alatt vont sík fölé emelkednek, ezen
építményrészeknek az illető homlokzat felületi síkjára ugyancsak 45°
alatt vont – az előzővel párhuzamos – síkkal történő vetítéssel
meghatározott magasságával,
lc) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar
homlokzatfelületeit, valamint a loggiák belső oldalfelületeit és azok
vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni,
ld) az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe
venni. Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L
érték alapján kell megállapítani.”
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7.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:
(1) a) A belterület SZ-1 jelű 1:2 000 méretarányú szabályozási terv
aa) A szelvénye helyébe e rendelet 1/1 melléklete,
ab) B szelvénye helyébe e rendelet 1/2 melléklete,
b) A külterület SZ-2 jelű 1:6000 méretarányú szabályozási tervének
ba) 22. számú szelvénye helyébe e rendelet 2/1. melléklete,
bb) 23. számú szelvénye helyébe e rendelet 2/2. melléklete,
bc) 28. számú szelvénye helyébe e rendelet 2/3. melléklete,
bd) 29. számú szelvénye helyébe e rendelet 2/4. melléklete,
be) 30. számú szelvénye helyébe e rendelet 2/5. melléklete,
bf) 34. számú szelvénye helyébe e rendelet 2/6. melléklete,
bg) 35. számú szelvénye helyébe e rendelet 2/7. melléklete,
bh) 37. számú szelvénye helyébe e rendelet 2/8. melléklete lép.
c) A R 27.§(5)b) pontjában a „max 3%”szövegrész helyébe az „általános feltételek
szerint” szövegrész lép.
d) 27/A § (2) bekezdés a) pontjában a „max 2%” szövegrész helyébe: „az általános
előírások szerint” szövegrész lép.
(3) Az építménymagasságra vonatkozó „min 2,5m”, „min 3,0” , „min 3,5m” és „min 3,6m”
szövegrészek :
a) A R 10.§ (3) d) pontjában,
b) A R 13.§-ában
c) 14.§ (4) bekezdésben,
d) 16.§ (2) bekezdésben
e) 17.§ (4) b) bd) alpontban,
f) 19.§ (5) bekezdésben,
g) 21.§ (5) bekezdésben
h) 27.§ (5) bekezdésében hatályukat vesztik.
(4) Az R 20.§ (3) bekezdés és 32.§ (7) bekezdés hatályukat vesztik.
8.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az
építési tevékenységet vagy a telekalakítást kérelmező számára kedvezőbb.

NAPIREND
4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan
idén is csatlakozzon az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat következő évi fordulójához. A támogatás mértéke összességében nem

8

haladhatja meg a tavalyi összeget. A pályázat benyújtásának módjában változás történt, a
pályázóknak erről tájékozódniuk kell. Az érdeklődőket a helyi újságban, honlapon és a
hirdetőtáblán tájékoztatjuk.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
98/2012.(X.08.) ÖH.
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2013. évi fordulójához.
2. Szank Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben
rögzíti.
3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az elektronikus
adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírásával.
4. A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. évi fordulójára Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a
működési kiadások között összesen 850.000,-Ft összegű előirányzatot biztosít.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
5. Előterjesztés VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft. törzstőkéjéből üzletrész vásárlásáról szóló
határozat módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat június végén döntött az önkormányzati tulajdonú kft. létrehozásáról. Az
üzletrész vásárlásáról szóló határozat korrigálására van szükség, mert több önkormányzat
döntött egy időben, és az összegek változtak.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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99/2012.(X.08.) ÖH.
VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft. törzstőkéjéből
üzletrész vásárlásáról szóló határozat módosításáról
HATÁROZAT
1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Víziközmű Szolgáltató Kft.
törzstőkéjéből üzletrész vásárlásáról szóló 80/2012.(VI.27.) ÖH. számú határozat első
mondatának szövegrészét az alábbiak szerint módosítja:
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz-,szennyvíz-szolgáltatás
további üzemeltetése érdekében jóváhagyását adja ahhoz, hogy Szank Községi
Önkormányzat maximálisan 790.000.-Ft névértékű üzletrészt vásároljon meg
VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft törzstőkéjéből akként, hogy 438.750.-Ft névértékű
üzletészt a jelenleg már tulajdonos önkormányzatoktól névértéken vásároljon meg,
míg további 351.250.-Ft névértékű üzletrészt a GÁZÉPSZERKER Kft-től 61.250.-Ft
vételárért vegyen meg.
2) A határozat további rendelkezései nem változnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester

NAPIREND
6. Előterjesztés rendőrség támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt időszakban is sokat tettünk a közrend, közbiztonság érdekében. A képviselőtestület támogatta a rendőrséget, polgárőrséget, településőröket alkalmaztunk,
kamerarendszert bővítettünk. A tulajdonhoz való jogot az állam biztosítja, érvényre jutását
azonban elő kell segíteni. Szükség van arra, hogy a két körzeti megbízottunk itt legyen.
Folyamatosan legyen rendőr a faluban, minden éjjel járőrözzenek a polgárőrökkel,
településőrökkel közösen. A rendőrök túlmunkája finanszírozható, évi 1 millió forintba kerül,
erről szól a határozat-tervezet. Ez nem szokványos dolog, külön főkapitányi engedély kell a
megállapodás megkötéséhez. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Besesek Béla alpolgármester
Egyetértett a határozat-tervezettel.
Rácz Izabella képviselő
A gyerekek gyakran balesetveszélyesen közlekednek kerékpárral, mert nem ismerik a
szabályokat.
Patkós Zsolt polgármester
Jászszentlászlón a körzeti megbízott tanítja a gyerekeket kerékpározni. Ezt a gyakorlatot
fogjuk átvenni és kiszélesíteni kistérségi szinten.
Rácz Izabella képviselő
Kb. két éve a körzeti megbízott leellenőrizte minden gyerek kerékpárját, űrlapon jelezte, mi
az ami hiányzik, ez a szülők számára rávilágított, hogy jobban odafigyeljenek.
Patkós Zsolt polgármester
Beszélni fog parancsnok úrral, hogy az ellenőrzést és utána az oktatást indítsa be.
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Mucsi László képviselő
Korábban az iskolában tartott ilyen foglalkozást, később már nem volt rá lehetőség.
Varga Ferencné alpolgármester
Nagycsoportosoknak is jó lenne ilyen oktatást tartani, többen közlekednek kerékpárral.
Annak érdekében, hogy az idős emberek biztonságban érezzék magukat, jónak tartja az
előterjesztett gondolatot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
100/2012.(X.08.) ÖH.
Rendőrség támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének kiemelten fontos célja, hogy elősegítse
a településen a közbiztonság fenntartását, fejlessze a vagyonbiztonságot, lehetőséget
teremtsen a polgárőrség és a rendőrség támogatásán keresztül a hatékonyabb és
eredményesebb feladatellátáshoz.
1. Annak érdekében, hogy a településen lévő rendőri szolgálat minden éjszaka
folyamatosan biztosított legyen, a Képviselőt-testület működési költségvetése terhére
2013 évben 1.000.000..- Ft összegű támogatást kíván biztosítani, amelyet kizárólag a
településen éjszaka szolgálatot biztosító rendőr túlmunkájának kifizetésére lehet
felhasználni. A járőrszolgálat megszervezése 2012-ben időarányos támogatást biztosít.
2. Az éjszakai szolgálat megszervezésének támogatására felkéri a helyi polgárőrséget.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgálat ellátásának további feltételeire
vonatkozóan egyeztetést kezdeményezzen az érintett szervezetek képviselőivel.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
7. Előterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása iránti kérelem
elbírálásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
8. Előterjesztés kitüntetés adományozásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Ezt a két napirendet a képviselő-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.
Patkós Zsolt polgármester
Kihirdette a képviselő-testület zárt ülésen hozott döntéseit:
7. napirend: 2 személy részére személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak
kamatmentes visszatérítendő támogatásának odaítéléséről döntött.
8. napirend: 2 személy részére „Szank Községért” emlékérem kitüntetés adományozásáról
döntött.
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NAPIREND
9. Egyéb kérdések
Nyerges Zoltán PB elnök
Besesek Béla alpolgármester úr az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt 2011. április 1jétől alpolgármesteri tiszteletdíjáról és költségátalányáról lemondott. Az önkormányzat 2012.
első félévi pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, alpolgármester úr az elmúlt időszakban is
aktívan ellátta az alpolgármesteri feladatokat, ezért a Pénzügyi Bizottság ülésén javasolta
Besesek Béla alpolgármester részére a tiszteletdíj és költségátalány visszaállítását. A
Pénzügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek.
Patkós Zsolt polgármester
A 2010-ben elkezdődött közös munka az elmúlt időszakban sem szakadt meg, alpolgármester
úr folyamatosan, tiszteletdíj nélkül is ellátta a község érdekében végzett feladatokat.
Tiszteletdíjáról korábban az önkormányzat helyzetének javítása érdekében mondott le.
Támogatja a Pénzügyi Bizottság véleményét, egyetért alpolgármester úr tiszteletdíjának
visszaállításával. Ismételten meg lesz tehát az a joga, hogy önmaga rendelkezzék a
tiszteletdíja felhasználásáról.
Besesek Béla alpolgármester
Jólesett hallani az előterjesztést. Örül, hogy másfél éven keresztül – ha kicsivel is – de tudott
az önkormányzat gondjain segíteni. A szociális és az oktatási intézmény átadásával jól alakul
az önkormányzat helyzete. Tiszteletdíjról történő lemondását visszavonja.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta Besesek Béla alpolgármester úr tiszteletdíjának és a költségátalányának
visszaállítását a 2010-ben meghatározott mértéken 2012. október 9-től kezdődően.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel Besesek Béla
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
105/2012.(X.08.) ÖH.
Besesek Béla alpolgármester tiszteletdíjáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján Besesek Béla
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2012. október 9-től havi bruttó 77.300,Ft-ban határozza meg.

A polgármester szavazásra tette fel a Besesek Béla alpolgármester költségátalányának
megállapítását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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106/2012.(X.08.) ÖH.
Besesek Béla alpolgármester részére
költségátalány megállapításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2)
bekezdése alapján Besesek Béla alpolgármester részére 2012. október 9-től havi bruttó
7.730,-Ft összegű (10 % mértékű) költségátalányt állapít meg.

Nyerges Zoltán távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 4 fő.
Besesek Béla alpolgármester
A községi megemlékezések szervezését, időpontját át kellene gondolni.
Patkós Zsolt polgármester
Átgondoljuk.
Patkós Zsolt polgármester
A KEOP energiaracionalizálási pályázat keretében lehet újra pályázni. Szeretnénk pályázatot
benyújtani a polgármesteri hivatal, művelődési ház, gondozási központ és tanuszoda villamos
energiájának napelemes rendszerrel történő biztosítására.
Besesek Béla alpolgármester
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szank község története könyv befejezéséhez közeledik.
Az utolsó fejezet 1990-től napjainkig tartalmazza a történéseket kronológiai sorrendben. Meg
lehet nézni a honlapon.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 20 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Rácz Izabella
jkv. hitelesítő

Varga Ferencné
jkv. hitelesítő
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