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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a képviselő-testület 2013. június 11-én 15 órakor megtartott üléséről. 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  

Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 

 Varga Ferencné alpolgármester 

 Besesek Béla alpolgármester 

 Nyerges Zoltán és 

 Rácz Izabella képviselők 

Vincze Jánosné jegyző 

Nagy Klára főtanácsos 

Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 

Patkós Zsolt polgármester 

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 

képviselőből 4 fő jelen van. Csertő István, Mucsi László és Tóth Mátyás képviselők 

bejelentették távolmaradásukat az ülésről. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rácz Izabella és Varga Ferencné képviselőket javasolta. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyét. 

 

Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 

javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a 8. és 9. napirendi pontban a Kiskunmajsai Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról, majd a VI. Méz- és 

Meggyfesztivál megrendezéséről szóló napirendeket tárgyalja meg a testület, ezután 

következzenek az egyéb kérdések. 

A képviselők egyetértettek az új napirendi pontok felvételével. Más javaslat nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 4 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. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról 

    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

                 Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó 

3. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

    működéséről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

4. Előterjesztés a Komló 6167 hrsz-on az ingatlan-nyilvántartásba felvett ingatlan 2592/51278  

    arányú ingyenes tulajdonba vételére 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

5. Előterjesztés az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény támogatásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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6. Előterjesztés csillagászati távcső vásárlásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

7. Tájékoztató a Bányászpark vásárlásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

8. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának  

    módosításáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

9. Előterjesztés a VI. Méz- és Meggyfesztivál megrendezéséről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

10. 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, kiegészítése nem volt. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

89/2013.(VI.11.) ÖH. 

Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2013.(III.21.) és a 84/2013.(V.23.) 

ÖH. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 

szerint elfogadja. 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 

 

Patkós Zsolt polgármester 

- Május 5-én községi anyák napi ünnepséget tartottunk a Születések Fájánál. 

Megköszönte a szervezők munkáját. 

- Május 6-án befejeződött az Aranykalászos Gazdák tanfolyama, 34-en sikeres vizsgát 

tettek. 

- Május 8-án Idősek Klubjában volt anyák napi ünnepség. 

- Május 10-én a kormányablakos képzés keretében 4 köztisztviselő sikeres vizsgát tett. 

Ez a képzés még nem ért véget, folytatódik. 

- Május 28-án a ravatalozó ügyében az egyházak képviselőivel megbeszélésen vett 

részt. A ravatalozó felújításához szükséges forrást adományokból szeretnék 

összegyűjteni. A tervek szerint a felújítás I. ütemében belülről, II. ütemében kívülről 

újul meg az épület. Az önkormányzat munkaerőt biztosít a munkálatokhoz. 
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- Május 31-én megtörtént az Alföldvíz Kft-vel az üzemeltetési szerződés aláírása. 

Szolgáltató 2015. január 1-jétől lesz az Alföldvíz Kft. Addig továbbra is a Vízközmű 

Szolgáltató Kft. végzi településünkön az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatást. 

- Június 5-én Leader elnökségi ülés volt. 

- Június 6-án a Tiszta víz Ivóvízminőség-javító Társulásnak Zsanán projektnyitó 

rendezvénye volt. Az ivóvízminőség javítása érdekében megkezdődött a kivitelezés 

Zsana, Balotaszállás és Kömpöc településeken. Szankon ammónium-mentesítő és 

vastalanító, valamint 11 km-en vezetékcsere fog megvalósulni. 

- Június 8-án a Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vett részt. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 

 

Karó Zoltánné és Hunyadiné Kis Szilvia megérkezett az ülésre. 

 

NAPIREND 

2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról 

    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

                 Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó 

    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Vincze Jánosné jegyző 

A gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról szóló beszámolót írásban mindenki 

megkapta, amelyhez csatoltuk a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját is. 

Varga Ferencné alpolgármester 

A gyesről visszatérő dolgozó jelenleg táppénzen van, Hunyadiné egyedül látja el a feladatot. 

Az eljárási idő is túl hosszú, várható-e változás? 

Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó 

Hamarosan lesz állandó helyettes. Az ügyintézés valóban lassabb lett, amióta a 

védelembevétel nem intézhető helyben. 

Patkós Zsolt polgármester 

Elvették a védelembevétel helybeli ügyintézését. 

Besesek Béla alpolgármester 

A védelembevételeknél súlyos ügyek húzódnak hónapokig. Nem tartjuk jónak, hogy 

átkerültek a járáshoz a helyben azonnal intézhető ügyek. 

Hunyadiné Kis Szilvia családgondozó 

Két eset van, amit azonnal intézni kellene. 

Patkós Zsolt polgármester 

Írni fogunk a gyámhivatal vezetőjének. 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 

 

 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 
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90/2013.(VI.11.) ÖH. 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján a 2012. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Karó Zoltánné és Hunyadiné Kis Szilvia távoztak az ülésről. 

 

NAPIREND 

3. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

    működéséről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

Patkós Zsolt polgármester 

A tájékoztatót írásban mindenki megkapta. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

91/2013.(VI.11.) ÖH. 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  

Önkormányzati Társulás működéséről 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ,,Tájékoztató a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és a következő döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 

NAPIREND 

4. Előterjesztés a Komló 6167 hrsz-on az ingatlan-nyilvántartásba felvett ingatlan 2592/51278  

    arányú ingyenes tulajdonba vételére 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

Önkormányzatunk tagja a VAKÁCIÓ KFT-nek, a Kft. üzemelteti a Balatonakalin és a 

Sikondán lévő táborokat. A táborok a Magyar Állam tulajdonában vannak. Évek óta 

szeretnének az önkormányzatok tulajdonhoz jutni. Most a Sikondán lévő tábor ingyenes 

tulajdonba vételére van lehetőség.  
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15 évig nem lehet elidegeníteni és gyermektáboroztatási célra kell használni az ingatlant. Az 

önkormányzatunkra háruló fenntartási költséget mindenképpen ki kell fizetnünk, mert a 

VAKÁCIÓ KFT-nek tagja vagyunk. Megpróbáltunk a VAKÁCIÓ KFT-ből kilépni, az 

üzletrészünket értékesíteni, de ez nem sikerült. Érdemes tulajdonba kerülni, mert akkor a 

költségünk jelenleg nem lesz több, a Kft-nek nem kell a Magyar Államtól bérelni az ingatlant, 

a fenntartás a jövőben gazdaságosabb lehet, ha a tábor az önkormányzatok tulajdonában lesz. 

Később, ha sikerül az üzletrészünket értékesíteni, akkor önkormányzatunknak, mint 

tulajdonosnak fog bérleti díjat fizetni az üzemeltető Kft. 

Nyerges Zoltán PB elnök 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

92/2013.(VI.11.) ÖH. 

A Komló 6167 hrsz-on az ingatlan-nyilvántartásba 

felvett ingatlan 2592/51278 arányú ingyenes tulajdonba vétele 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

ingatlan-nyilvántartásban felvett Komló 6167 helyrajzi számon szereplő ingatlan 2592/51278 

arányú ingyenes átadásáról szóló szerződést, és a kapcsolódó dokumentumokat aláírja, az 

Önkormányzat nevében az átadás kapcsán eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 

 

NAPIREND 

5. Előterjesztés az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény támogatásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

Szakmai ellenőrzést tartottak az Idősek Otthonában és fél fő létszámbővítést írtak elő. Ezt az 

Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény jelenleg nem tudja biztosítani. Az 

intézményben főleg idős demens betegek ellátásáról gondoskodnak, indokolt a 

létszámbővítés, amelynek költségeire a fedezet biztosítását javasolta. 

Nyerges Zoltán PB elnök 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 



 8 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

93/2013.(VI.11.) ÖH. 

Orgona Református Egyesített 

Szociális Intézmény támogatásáról 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank 

Községi Önkormányzat az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény (6120 

Kiskunmajsa, Fő u. 2.) részére 570.000,- Ft össszegű támogatást nyújtson. A 

támogatás a szanki Idősek Otthona (6131 Szank, Jókai u. 2.) működési kiadásaira 

használható fel. 

 

2. A támogatás Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből a többlet 

bevételek előirányzat terhére kerüljön kifizetésre. 

 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény vezetőjével 

támogatási szerződést kössön. 

 

4. A képviselő-testület elrendeli, hogy az 570.000,- Ft támogatás az Orgona Református 

Egyesített Szociális Intézmény 10700024-66602321-51100005 számlájára 2013. 

június 15-ig kerüljön átutalásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 

 

 

NAPIREND 

6. Előterjesztés csillagászati távcső vásárlásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

A csillagvizsgáló vásárlásáról korábban már többször volt szó képviselő-testületi ülésen. Az 

összeg nem változott, több évvel ezelőtt is ennyi volt. Brunner Sándor ugyanannyiért most is 

eladná a távcsövet, mint évekkel ezelőtt. A csillagászati távcső az Ízek háza padlásterében 

lesz felállítva, kb. 200 kg körül van a súlya. Brunner Sándor vállalta, hogyha helyére kerül, 

akkor beállítja, használatát megmutatja, megkérjük, hogy továbbra is biztosítsa a szakértelmét 

a csillagvizsgálóhoz, később majd lesz rá ember is. A gyerekeknek olyan többletlehetőséget 

jelent, ami máshol nincs, például szakkört is lehetne indítani. Javasolta a határozat-tervezet 

elfogadását. 

Nyerges Zoltán PB elnök 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett javasolta a képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 

Rácz Izabella képviselő 

Nem támogatta a csillagászati távcső megvásárlását. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 3 igen 

szavazattal – 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a 

következő határozatot hozták: 

 

94/2013.(VI.11.) ÖH. 

Csillagászati távcső vásárlásáról 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Brunner Sándor Szank, Béke u. 26. 

szám alatti lakos tulajdonát képező csillagászati távcsövet 400.000,- Ft, azaz 

Négyszázezer forint vételáron megvásárolja az önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséből a többletbevételek előirányzat terhére.  

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Patkós Zsolt polgármestert az adás-vételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 

 

 

NAPIREND 

7. Tájékoztató a Bányászpark vásárlásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

Patkós Zsolt polgármester 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy több éve tárgyalást folytatunk a Bányászpark 

megvásárlása ügyében. A jelenlegi tulajdonos és a szomszéd között van jogvita, amelynek a 

megoldása még várat magára. Nehézséget okoz az is, hogy a tulajdonos cégnél az illetékes 

személye időközben többször változott, és mindig újra kellett kezdeni a tárgyalásokat. A 

képviselő-testület döntése értelmében - amely szerint meg kívánjuk vásárolni az ingatlant – a 

tárgyalásokat tovább folytatjuk. 

 

A képviselő-testület tudomásulvette a tájékoztatót. 

 

 

NAPIREND 

8. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának  

    módosításáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

A társulási megállapodás módosításának az új önkormányzati törvénynek történő megfelelés 

az indok, más lényeges módosítás nincs. A módosítások kiemeléssel és áthúzással vannak 

jelezve. Javasolta a társulási megállapodás módosításának elfogadását. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a társulási megállapodás 

módosítását. 
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

95/2013.(VI.11.) ÖH. 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás  

Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt 

tartalommal minősített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja. 

Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 

 

NAPIREND 

9. Előterjesztés a VI. Méz- és Meggyfesztivál megrendezéséről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Patkós Zsolt polgármester 

Lehetőség van a jövő évi Méz- és Meggyfesztivál támogatására Leader pályázat benyújtására. 

Nincs pénzügyi terhe, mert a pályázat 100 %-ban támogatott. Javasolta a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 
 

96/2013.(VI.11.) ÖH. 

VI. Méz- és Meggyfesztivál megrendezéséről 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben megrendezi a VI. Méz- és 

Meggyfesztivált. 

A rendezvény támogatására pályázatot nyújt be a 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján a 

„Hagyományőrző és kulturális rendezvény támogatása” intézkedés megnevezésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 

10. Egyéb kérdések 

Nem volt. 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 órakor bezárta az ülést.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 Rácz Izabella Varga Ferencné 

 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 

 

 


