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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2012. november 28-án 15 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Tóth Mátyás képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı
képviselıbıl 5 fı jelen van, Csertı István beteg, Rácz Izabella dolgozik, nem tudnak jelen
lenni az ülésen.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Nyerges Zoltán és Varga Ferencné képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívó szerinti napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés a háziorvosi szolgálat területi ellátására feladat-ellátási szerzıdés
megkötésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés a La Speranza Mővészeti Alapítvány támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Tájékoztató a védınıi szolgálat mőködésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Egyéb kérdések
7. Elıterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása iránti kérelem
elbírálásáról (zárt ülés)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
- 2012. október 26-án a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Társulást a
Belügyminisztérium, november 13-án pedig az Energia Központ ellenırizte. A
következı ellenırzés december 4-én lesz. Tartalmi hiányosság nem volt, néhány
adminisztrációs hiányosságot tapasztaltak. Az ivóvízminıség-javítás elıkészítési ideje
3 hónap, a megvalósítás utána még 6 hónap. December végétıl nem lehet 10
mikrogramm/liter határértéket meghaladó arzénos ivóvizet fogyasztani. Három
településen magasabb az ivóvíz arzéntartalma. A Honvédelmi Minisztérium által
biztosított berendezéssel tudják ideiglenesen az egészséges ivóvizet biztosítani.
November 26-án volt az ivóvízminıség-javító program projektnyitó rendezvénye.
- Október 31-én a Belügyminisztériumban a közmunkaprogrammal kapcsolatos
tájékoztatón vett részt, ahol a múlt évi tapasztalatokról és a következı évi tervekrıl
volt szó.
- November 6-án a Református Egyház vezetésével pénzügyi-gazdasági megbeszélés
volt, további tárgyalásokra van szükség.
- November 16-án Móricgáton könyvtáravató ünnepségen vett részt.
- November 21-én az egyházak helyi vezetıivel volt megbeszélés a ravatalozó ügyében.
A meglévı épület felújítását döntötték el, mert az alapja megfelelı, a fala,
tetıszerkezete felújításra szorul. Jövı év elején ismét egyeztetés lesz.
- November 23-án Bácsfeketehegyrıl voltak nálunk vendégek a határon átnyúló
együttmőködésrıl szóló IPA pályázat hiánypótlása kapcsán. A dokumentumok
benyújtásra kerültek.
- November 24-én Kishegyes település napján alpolgármester asszony és jegyzı
asszony képviselte településünket.
- November 24-én honosítási ünnepség keretében 6 fı kapta meg településünkön a
magyar állampolgárságot.
- November 27-én kistérségi ülés volt.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.

NAPIREND
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A stabilitásról szóló törvény értelmében a képviselı-testület februárban már elfogadott egy
középtávú tervezésrıl szóló határozatot, amely 2015-ig szólt. Hosszabb idıszakra, 2026-ig
meg kell határozni a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztetı ügyletekbıl eredı
fizetési kötelezettségek összegét. 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:
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126/2012.(XI.28.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat Középtávú tervezésérıl
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat Stabilitási tv. 45.§.
(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint
határozza meg a 2013-2026.. évekre:
Ezer Ft-ban
Kötelezettségek

Év
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2026.

Fejlesztési hitelek törlesztése
Tőke
Kamat
5. 000
3.550
5. 000
3.550
5. 000
3.550
5. 000
3.550
5. 000
3.550
5. 000
3.550
5. 000
3.550
5. 000
3.550
5. 000
3.550
5. 000
3.550
5. 000
3.550
5. 000
3.550
4.107
2.201
714
302

Bevételek

Kötelezettség
összesen
8.550
8.550
8.550
8.550
8.550
8.550
8.550
8.550
8.550
8.550
8.550
8.550
6.308
1.016

Helyi adó
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000

Bírság,
pótlék, díj
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Bevétel
összesen
130.600
130.600
130.600
130.600
130.600
130.600
130.600
130.600
130.600
130.600
130.600
130.600
130.600
130.600

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10.§ (3) bekezdése
szerint az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyletbıl
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetı ügylet
futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50 %-át.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
3. Elıterjesztés a háziorvosi szolgálat területi ellátására feladat-ellátási szerzıdés
megkötésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte jegyzı asszonyt, hogy indokolja az elıterjesztést.
Vincze Jánosné jegyzı
Szervezeti átalakulás miatt a korábbi Bt. helyett a NARA-MED Egészségügyi Kft-vel kötünk
szerzıdést, az iskola-egészségügy biztosítására a háziorvosnak az iskola fenntartójával kell
szerzıdést kötni, nem az önkormányzattal. A szerzıdés a jogszabályban foglalt feltételeknek
megfelel. Az 1. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévı eszközöket,
felszereléseket, a kötelezı minimumfeltételek többi részét a háziorvos saját eszközeivel
biztosítja.
2013. január 1-ig a másik két orvos szerzıdését is módosítani kell.
Besesek Béla alpolgármester
A takarítási költségeket is ı fizeti?
Vincze Jánosné jegyzı
Igen, ez eddig is így volt.
Besesek Béla alpolgármester
A praxisjog Nárai doktoré, ha valami miatt felmondaná a szerzıdést, akkor mi a helyzet?
Patkós Zsolt polgármester
Eladhatja a praxisjogot.
Besesek Béla alpolgármester
Nem veszélyezteti a község betegellátását ez a helyzet?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, hiszen szerzıdéses kapcsolatban vagyunk, eddig sem volt probléma.
Mucsi László képviselı
A Nárai doktor fogja ellátni az iskola-egészségügyi feladatokat?
Varga Ferencné alpolgármester
Marad minden a régiben, az iskolában Folberth doktor, az óvodában a Nárai doktor látja el az
iskola-egészségügyi feladatokat.
Vincze Jánosné jegyzı
Az a neve, hogy iskola-egészségügy.
Varga Ferencné alpolgármester
Az eszközök biztosítása a fenntartó feladata. Gondolkodni kell arról, ha más helyen
szeretnénk a feladatellátást biztosítani, akkor azt hogyan oldjuk meg. Az épület adottságait át
kell gondolni a jövıben.
Patkós Zsolt polgármester
Sok eszközt biztosít Nárai doktor saját lehetıségeibıl.
Besesek Béla alpolgármester
A szerzıdés 1. pontjában hiányos az orvosi kamara megnevezése.
Vincze Jánosné jegyzı
Megnézzük.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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127/2012.(XI.28.) ÖH.
Háziorvosi szolgálat területi ellátására
feladat-ellátási szerzıdés megkötésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önálló orvosi tevékenységrıl szóló
2000. évi II. törvény alapján a háziorvosi szolgálat területi ellátására, határozatlan idıre
feladat-ellátási szerzıdést köt a NARA-MED Egészségügyi Kft-vel.
A szerzıdés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
4. Elıterjesztés a La Speranza Mővészeti Alapítvány támogatásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Rékasiné Dr. Oláh Gizella a tisztelık, barátok nevében ünnepi koncertet szervez Jókai Anna
író 80. születésnapja alkalmából, ehhez kér anyagi támogatást. Javasolta, hogy támogassa a
képviselı-testület az alapítványt a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és a La Speranza Mővészeti
Alapítványnak 250 e Ft támogatást javasolt.
Varga Ferencné alpolgármester
A Tolltechnik Kft. már nagyon sokat segített nekünk, javasolta a támogatást.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
128/2012.(XI.28.) ÖH.
La Speranza Mővészeti Alapítvány támogatásáról
HATÁROZAT
1.)
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank
Községi Önkormányzat a La Speranza Mővészeti Alapítvány 3535 Miskolc, Árok u.
36.(adószáma: 18419496-1-05, bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt. 1010271853768500-01000003) részére 250.000,-Ft összegő támogatást nyújtson. A támogatás Jókai
Anna 80. születésnapja alkalmából megrendezésre kerülı ünnepi koncert költségeire
használható fel.
2.) A támogatás Szank Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésébıl a többlet bevételek
terhére kerüljön kifizetésre.
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
La Speranza Mővészeti Alapítvánnyal támogatási szerzıdést kössön.
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a 250.000,-Ft támogatás
a La Speranza Mővészeti Alapítvány részére átutalással kerüljön kifizetésre 2012.
november 30-ig.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
5. Tájékoztató a védınıi szolgálat mőködésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Ismertette az írásban kiadott tájékoztatót.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót.
Tóth Mátyás távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 4 fı.
Patkós Zsolt polgármester
A következı 6. és 7.napirendi pontok cseréjét javasolta.
A képviselık 4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértettek a napirendi pontok
cseréjével.
NAPIREND
6. 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.
NAPIREND
7. Egyéb kérdések
A) Elıterjesztés a központi orvosi ügyeletre közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjához
hozzájárulásról
Patkós Zsolt polgármester
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa döntött arról, hogy a
központi orvosi ügyeletre vonatkozóan hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
kíván lefolytatni. Három cégtıl kértek árajánlatot és a legkedvezıbb árajánlatot adó Piegelné
dr. Csényi Magdolnát bízták meg a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A megbízási díja
300 e Ft + ÁFA. Ennek Szankot terhelı része lakosságarányosan 50 e Ft. Kérte a képviselıtestületet, hogy fogadja el az 50 e Ft pénzeszköz átadásról szóló határozat-tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
130/2012.(XI.28.) ÖH.
Közbeszerzési eljárás lebonyolítói
díjához hozzájárulás
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a központi háziorvosi ügyelet
közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa
által megbízott közbeszerzési tanácsadó lebonyolítói díjához 50.000,- Ft lakosságarányos
pénzeszköz átadást biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésébıl.
Határidı: 2013. február 28.
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester

8

B) Egyebek
Mucsi László képviselı
Lakossági panaszt tolmácsolt. A Pozsár saroknál 6-8 kutya támadja a kerékpárral és gyalog
közlekedı gyerekeket reggel iskolába menet és délután hazafelé is. A szülık féltik a
gyerekeiket. Sürgısen tenni kell valamit, addig, amíg egy kisgyereket halálra nem marnak.
Patkós Zsolt polgármester
Intézkedtünk, a jelzett probléma eljutott hozzánk.
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a képviselı-testületet a még ebben az évben megvalósuló fejlesztésekrıl,
kiadásokról. Beszerzésre kerül 10 új térfigyelı kamera. A takarékszövetkezet elıtti és a Szent
István szobor melletti térrész megvilágításra kerül. A felújított mővelıdési házba bútorokat
szerzünk be. Lecseréltük a már nem megfelelı állapotban lévı gépkocsit Skoda Oktávia
típusú fiatalabb autóra. Szank község története újabb fejezettel egészül ki, ez többletkiadást
jelent. Megtörtént az irattár átfogó selejtezése.
C) Elıterjesztés tiszteletdíjak megállapításáról
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta Rádóczi Teréz részére a település érdekében végzett ifjúságot oktató-nevelı és
közösségi munkájáért 268.000,-Ft tiszteletdíj megállapítását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
131/2012.(XI.28.) ÖH.
Rádóczi Teréz részére tiszteletdíj megállapítása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Rádóczi Terézt a település érdekében
végzett ifjúságot oktató-nevelı és közösségi munkájáért egyszeri bruttó 268.000,-Ft
tiszteletdíjban részesíti a személyi juttatások elıirányzat maradványának terhére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Patkós Zsolt polgármester
Javasolta Csontos Erzsébet részére a település érdekében végzett ifjúságot oktató-nevelı és
közösségi munkájáért 279.000,-Ft tiszteletdíj megállapítását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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132/2012.(XI.28.) ÖH.
Csontos Erzsébet részére tiszteletdíj megállapítása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Csontos Erzsébetet a település érdekében
végzett ifjúságot oktató-nevelı és közösségi munkájáért egyszeri bruttó 279.000,-Ft
tiszteletdíjban részesíti a személyi juttatások elıirányzat maradványának terhére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 20 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Nyerges Zoltán
jkv. hitelesítı

Varga Ferencné
jkv. hitelesítı
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