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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a képviselő-testület 2013. július 23-án 15 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak: Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán és 
 Rácz Izabella képviselők 

Vincze Jánosné jegyző 
Nagy Klára főtanácsos 
Tóthné Horváth Emília vezető főtanácsos 
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 

Varga Ferencné alpolgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 
képviselőből 4 fő jelen van. Polgármester úr hivatalos elfoglaltsága miatt megkérte, hogy 
távollétében vezesse az ülést. Csertő István és Tóth Mátyás képviselők bejelentették 
távolmaradásukat az ülésről. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rácz Izabella és Nyerges Zoltán 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. 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. Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi programról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Előterjesztés a Komló 6167 hrsz-ú állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes tulajdonba  
    vételéről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységeinek módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
5. Előterjesztés foglalkoztatotti létszámbővítésről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Kollégium Gy. Szabó Béla Általános Iskola  
    támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek és egyéb helyiségek és  
    eszközök bérletéről szóló határozat módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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8. Előterjesztés az olaszországi „Európai Fiatalok Egymásért” rendezvényre delegáció utazási  
    költségeinek biztosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Előterjesztés adózók ellenőrzésre történő kiválasztásáról (zárt ülés) 
    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.) 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
A beszámolót írásban mindenki megkapta, kiegészítése nem volt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester 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: 
 
98/2013.(VII.23.) ÖH. 
Lejárt határidej ű határozatokról szóló beszámolóról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/147/148/149/2012.(XII.13.), 
23/2013.(I.31.), 76/2013.(V.02.) és a 97/2013.(VI.25.) ÖH. számú lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
A Méz- és Meggyfesztivál június 28-29-én sikeresen lezajlott. Jól szervezett volt, nagyon sok 
érdeklődőt vonzott.  
 
 
NAPIREND 
2. Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi programról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
A helyi esélyegyenlőségi programot Tóthné Horváth Emília készítette, nagy mennyiségű 
adatot tartalmazó, jelentős terjedelmű az anyag, amelyet írásban mindenki megkapott. Az 
uniós pályázatokhoz előírás a program megléte, a mély szegénységben, fogyatékkal élők és a 
romák helyzetének javítása fontos feladat. 
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Tóthné Horváth Emília vezető főtanácsos 
A képviselő-testület 2009-ben elfogadta az esélyegyenlőségi tervet, amely már nem volt 
megfelelő, újat kellett készíteni. Ezt megelőzően célirányú képzésen kellett részt venni. 
 
Rácz Izabella képviselő 
A kisebbséget romának vagy cigánynak lehet nevezni? 
 
Tóthné Horváth Emília vezető főtanácsos 
Az anyagban romaként szerepelnek, de cigánynak nevezik magukat. Csak azt a személyt lehet 
romának nevezni, aki annak vallja magát, ezért mindenkit megkérdeztünk és csak az egyik 
családi közösség nem vallotta magát cigánynak (kb. 20 fő), velük együtt kb. 150 fő roma 
származású van Szankon. 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az intézkedésért szerinte nem csak a pszichológus, hanem a gyógypedagógus is felelős. 
 
Tóthné Horváth Emília vezető főtanácsos 
Egy személyt lehetett megjelölni felelősnek, a többiek partnerek. A legnagyobb probléma az 
általános iskolából kimaradt kiskorú gyerekekkel van, ezért volt szükséges az általános 
iskolától külön álló személyt megjelölni. 
 
Besesek Béla alpolgármester 
Az általános rész elején szerepel, hogy a község belterületén az utcák szinte teljes mértékben 
szilárd burkolatúak, úgy tudta, hogy 100 %-ban. 
 
Tóthné Horváth Emília vezető főtanácsos 
Majdnem teljes mértékben, van néhány rövidebb szakasz, ami földút, 99 %-ban szilárd 
burkolattal ellátottak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester 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: 
 
99/2013.(VII.23.) ÖH. 
Helyi esélyegyenlőségi programról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § (6)-(7) 
bekezdése alapján helyi esélyegyenlőségi programot az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
Tóthné Horváth Emília távozott az ülésről, Makai Tamara megérkezett az ülésre. 
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NAPIREND 
3. Előterjesztés a Komló 6167 hrsz-ú állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes tulajdonba  
    vételéről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
A képviselő-testület június 11-i ülésén döntött arról, hogy a Komló 6167 helyrajzi számon 
szereplő ingatlan 2592/51278 arányát ingyenesen tulajdonba veszi, az átadásról szóló 
megállapodás-tervezet a mai ülés napirendje. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolta, hogy ne 
fogadja el a határozatot a képviselő-testület. 
Besesek Béla alpolgármester 
A megállapodás olyan feltételeket tartalmaz, hogy 15 évig nem lehet elidegeníteni az 
ingatlanrészt, a jelenlegi gyermeküdültetési célra kell használni. Kiskunmajsa nem kapta meg 
a részét, az ingatlan 20 %-a állami tulajdonban marad, így állami és önkormányzati vegyes 
tulajdonú lesz az ingatlan. Kérdés, hogy akarunk-e vegyes tulajdonú ingatlanban 
tulajdonostársak lenni. Zsana és Borota nem fogadja el az ingatlanrészét.  
Makai Tamara Vakáció Kft. ügyvezetője 
Zsana azért lépett vissza, mert a Kft-ben 29,4 %-os tulajdonrésze van, az ingatlant pedig 
lakosságarányosan kapná tulajdonba, vagyis 1,6 %-át és ezt nem tudja elfogadni. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az állam olyan kötelezettséget ír elő, amit nehéz teljesíteni. Ennyi évre előre nem lehet látni, 
hogyan alakul a helyzet, mennyibe kerül az ingatlan fenntartása. Nem javasolta polgármester 
úr sem, hogy tulajdonba vegyük az ingatlanrészt. Nem javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását. 
Nyerges Zoltán képviselő 
A 15 év súlyos teher, nem tudjuk, hogy milyen terhek hárulnak majd ránk. Benne van a 
megállapodásban, hogy már a vagyoni felértékelés költsége is az önkormányzatokra hárul.  
Mucsi László képviselő 
A terület az államé, a felépítmények az önkormányzatoké. 
Makai Tamara Vakáció Kft. ügyvezetője 
A 90-es években elismerték, hogy a felépítmények az önkormányzatoké, de ez az 
ingatlannyilvántartásba nincs bevezetve.  
Besesek Béla alpolgármester 
Jó megoldásnak látszana, ha az önkormányzatok együttesen, egyhangúlag visszalépnének, de 
erre semmi esély nincs. Szerinte most így ne fogadjuk el a tulajdonrészt. 
Ne mondjunk le a gyermektábor tulajdonjogának megszerzéséről. Amennyiben lehetőség lesz 
arra, hogy az önkormányzatok az ingatlant 100 %-ban ingyenesen tulajdonukba kapják, 
ismételten be kell nyújtani az ingyenes tulajdonba adásról szóló kérelmet az MNV Zrt-hez. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester 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: 
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100/2013.(VII.23.) ÖH. 
Komló 6167 hrsz-ú állami vagyonba tartozó ingatlan 
ingyenes tulajdonba vételéről 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan-nyilvántartásban Komló 6167 
helyrajzi számon szereplő 2592/51278 arányú állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodást nem hagyja jóvá.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
Makai Tamara távozott az ülésről. 
 
 
NAPIREND 
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységeinek módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Varga Ferencné alpolgármester 
Elkészült az Ízek Háza épületének felújítása. Olyan tevékenységnek ad helyet, amely a 
település életébe színt visz, remélhetőleg jövedelmező is lesz a kézzel történő konyakos 
meggy gyártása. Ez a tevékenység bekerül az önkormányzat feladatai közé vállalkozási 
tevékenységként. 
Nyerges Zoltán képviselő 
Eddig az önkormányzat nem folytatott vállalkozási tevékenységet, ez megváltozik. 
Vincze Jánosné jegyző 
Két határozat-tervezet készült, az első a módosításról szól, a második pedig egységes 
szerkezetbe foglalja a tevékenységeket, ebbe beépül a módosítás. Így kéri az Államkincstár. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Javasolta a határozat-tervezetek elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezeteket. 
 
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: 
 
101/2013.(VII.23.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat 
Alap- és vállalkozási tevékenységeinek módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 111/2012.(X.25.) ÖH. számú határozattal 
jóváhagyott Szank Községi Önkormányzat alap- és vállalkozási tevékenységeit az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdése és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 
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MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Ízek Háza Szank, Rákóczi F. u. 21. 
Sportpálya és Tekecsarnok Szank, Halasi u. 26. 
100000 Élelmiszergyártás 
 TEÁOR 08. 1082 Édesség gyártása  
931102 Sportlétesítmények működtetés és fejlesztése 
Szank Községi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet végez. 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozási tevékenység felső határát a 
módosított kiadási előirányzatok 10 %-ában határozza meg. 
 
Határidő: 3 nap 
Felelős: Vincze Jánosné – jegyző 
 
 
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: 
 
102/2013.(VII.23.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat 
Alap- és vállalkozási tevékenységei egységes szerkezetben 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat alap- és 
vállalkozási tevékenységét az 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet alapján az államháztartás 
szakfeladatrendje szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá és a Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 5. számú függelékébe illeszti: 
 
Jogi személy 
Megnevezése: Szank Községi Önkormányzat 
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33. 
Adószáma: 15725015-2-03 
Számlaszáma: 5170021-10008858 
Védőnői szolgálat telephelye: 6131 Szank, Kossuth u. 18. 
Közművelődési, közgyűjteményi és könyvtári feladatellátás címe: 

Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 6131 Szank, Rákóczi u. 22. 
Közösségi Ház 
- Szank nyilvános könyvtári szolgáltató hely 6131 Szank, Béke u. 40/a. 
- Gy. Szabó Béla Képtár 6131 Béke u. 40/A 
Ízek Háza Szank, Rákóczi F. u. 21. 

Sportpálya és Tekecsarnok Szank, Halasi u. 26. 
Alaptevékenysége: 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
813000 Zöldterület-kezelés 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása 
841383 Területfejlesztési és területrendezési feladatok 
841401 Közvilágítás 
841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai  
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882203 Köztemetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
841173 Statisztikai tevékenység 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
100000 Élelmiszergyártás 
 TEÁOR 08. 1082 Édesség gyártása  
931102 Sportlétesítmények működtetés és fejlesztése 
 
Szank Községi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet végez. 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozási tevékenység felső határát a 
módosított kiadási előirányzatok 10 %-ában határozza meg. 
 
Határidő: 3 nap 
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző 
 
 
NAPIREND 
5. Előterjesztés foglalkoztatotti létszámbővítésről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Varga Ferencné alpolgármester 
A létszámbővítés összefügg az Ízek Háza épülettel, a pályázat előírja a foglalkoztatást. 
Besesek Béla alpolgármester 
Ott kerül elhelyezésre a csillagvizsgáló is. 
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Mucsi László képviselő 
Jobb helye lett volna az iskolában a csillagvizsgálónak, a földrajz tanár vállalta volna a 
szakkört. 
 
Rácz Izabella képviselő 
A csillagvizsgálóval kapcsolatban fenntartásai vannak. A Rákóczi utcai épület a 
legleárnyékoltabb ilyen szempontból. Kérdés az is, hogy az épület padlástere a kb. 200 kg 
súlyú eszközt elbírja-e. Nem támogatta a csillagvizsgáló vásárlását, ezért nem támogatja a 
létszámbővítést sem. 
 
Nagy Klára főtanácsos 
Elhatárolódna a csillagvizsgálótól, mert alapvetően nem erről van szó. Az épületet pályázatból 
felújítottuk, működtetni kell, nyitva kell tartani. Ott olyan közösségi tér kerül kialakításra, 
amely sokmilliós eszközökkel lesz felszerelve, programokat kell szervezni, amelyeket 
dokumentálni kell. Szükség van az álláshelyre.  
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az épület felújításra került, statikai szakvélemény is valószínűleg készült arról, hogy az épület 
padlástere alkalmas-e a csillagvizsgáló elhelyezésére. De most itt nem erről van szó, hanem a 
létszámbővítésről az Ízek Háza épület működtetéséhez. 
 
Mucsi László képviselő 
Köztudomású, hogy olyan gyönge volt a födém, hogy nem lehetett a felső szintet használni. A 
csillagvizsgálónak jobb helye lett volna az iskola padlásterében. Volt egy közbeeső megoldás, 
a Közösségi Ház sarkában megtervezett, de megépítésre nem került terem is jó helye lett 
volna. Megértette, hogy az épületet működtetni kell, szükség van a létszámbővítésre.  
 
Besesek Béla alpolgármester 
Úgy tudja, hogy minden feltételt megnéztek. 
 
Rácz Izabella képviselő 
Meggyőződése, hogy ott nem betongerendák vannak, hanem hagyományos a mennyezet. 
 
Nagy Klára főtanácsos 
Az épület felújítása műszaki tervek alapján történt, van felelős műszaki vezető, felelős 
kivitelező, ez az ő dolguk. 
 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 1 igen szavazat és 1 tartózkodás volt, 
nem hozott döntést az ügyben. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester 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: 
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103/2013.(VII.23.) ÖH. 
Foglalkoztatotti létszámbővítésről 
 

HATÁROZAT 
 

1.  Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ízek háza” működtetéséhez 2013. 
augusztus 1-jétől 0,5 fő létszámbővítést engedélyez az önkormányzat 910502 
szakfeladatán (éves létszámnövekmény 0,17 fő). 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozattal összefüggésben a költségvetési 
rendelet módosításának előkészítésére. 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 0,17 fő 
létszámnövekmény személyi juttatásaira 531.876,-Ft kerüljön biztosításra az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében. 

 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
6. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Kollégium Gy. Szabó Béla Általános Iskola  
    támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Varga Ferencné alpolgármester 
Felkérte jegyző asszonyt a határozat-tervezet indoklására. 
Vincze Jánosné jegyző 
A közoktatási intézmény átszervezése kapcsán több munkavállalónak megszűnt a 
munkaviszonya, akik Munkaügyi Bírósághoz fordultak. Az egyik közalkalmazott ügyében a 
Bíróság elutasította a keresetet. A másik közalkalmazott ügyében olyan ítéletet hozott, hogy 
több pontban elutasította a követelést, több pontban pedig jogosnak találta. Ügyvéd úr 
fellebbezett, azonban azt javasolta, hogy az egyik követelést ki kell fizetni. Az iskola jogutód 
intézménye a Kiskunhalasi Református Kollégium. A köznevelési megállapodás szerint az 
egyház nem vállal anyagi felelősséget a korábban indult peres ügyekért. Ezért javasolta, hogy 
a kért összeget támogatásként adja meg az intézménynek az önkormányzat. Kérte a határozat-
tervezet elfogadását. 
Varga Ferencné alpolgármester 
A másodfokú eljárásban újabb döntés születik, elképzelhető, hogy további kifizetésekre kerül 
sor? 
Vincze Jánosné jegyző 
Elképzelhető, azonban ügyvéd úr szerint a többi követelés nem jogos. Majd meglátjuk, hogy a 
másodfokú bíróság hogyan dönt. 
Rácz Izabella képviselő 
Ha minden pontban igazat ad a bíróság másodfokon a dolgozónak, akkor milyen 
nagyságrendű összeg terheli még az önkormányzatot? 
Vincze Jánosné jegyző 
Kb. 6 millió forint. 
Besesek Béla alpolgármester 
Felháborítónak találta, hogy a gyakran „alulfizetett”jelzővel emlegetett pedagógusoknak ilyen 
nagyságrendű követelésük lehet. 
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Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester 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: 
 
104/2013.(VII.23.) ÖH. 
Kiskunhalasi Református Kollégium 
Gy. Szabó Béla Általános Iskolájának támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank 
Községi Önkormányzat a Kiskunhalasi Református Kollégium Gy. Szabó Béla 
Általános Iskolájának (6131 Szank, Béke u. 73.) részére 140.566,- Ft összegű 
támogatást nyújtson. A támogatás a szanki Gy. Szabó Béla Általános Iskola működési 
kiadásaira használható fel. 

 
2. A támogatás összegére Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében, a 

támogatások, pénzeszköz átadások kiemelt előirányzaton belül átcsoportosítással 
biztosítson előirányzatot. 

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

támogatási szerződést kössön. 
 
4. A képviselő-testület elrendeli, hogy a 140.566,- Ft támogatás a Kiskunhalasi 

Református Kollégium Gy. Szabó Béla Általános Iskolájának 10300002-10585952-
49020026 számlájára 2013. július 31-ig kerüljön átutalásra. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
 
 
NAPIREND 
7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, egyéb helyiségek és  
    eszközök bérletéről szóló határozat módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az előterjesztés szerint az új konferenciaterem bérbeadására nem került sor, mert az 
érdeklődők magasnak találták a bérleti díjat és a konyha használat díját. Ezért javasolta a 
határozat-tervezet elfogadását. 
Vincze Jánosné jegyző 
A jövőben, aki bérbe veszi a konferenciatermet, nem fizet külön konyhabérletet, a 
konferenciateremhez tartozik a konyha. A 2.4. pont hatályon kívül helyezése a konyha bérleti 
díjának eltörlését jelenti. 
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Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester 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: 
 
105/2013.(VII.23.) ÖH. 
Önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, 
egyéb helyiségek és eszközök bérletéről szóló határozat módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2013.(I.31.) ÖH. számú, az 
önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek és egyéb helyiségek és eszközök bérletéről 
szóló határozat 2.3 és 2.4 pontjait az alábbiak szerint módosítja: 
 
2.3. pont Konferencia terem bérleti díja 8 órát meghaladó rendezvény esetén: 
 35.000,-Ft+ÁFA/alkalom fűtési időszakban 
 25.000,-Ft+ÁFA/alkalom fűtési időszakon kívül 
2.4. pontot a képviselő-testület hatályon kívül helyezi, az ezt követő pontok sorszáma eggyel 
csökken. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
8. Előterjesztés az olaszországi „Európai Fiatalok Egymásért” rendezvényre delegáció utazási  
    költségeinek biztosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az olaszországi Pimonte városába történő utazás költsége 1.200 e Ft, amely nem jelent plusz 
kiadást, a dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül kerül átcsoportosításra.  
Besesek Béla alpolgármester 
Mindenki nagyon készül műsorral, Magyarország, községünk, hagyományaink bemutatásával. 
Kérte a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester 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: 
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106/2013.(VII.23.) ÖH. 
Olaszországi „Európai Fiatalok Egymásért” rendezvényre  
delegáció utazási költségeinek biztosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az „Európai 
Fiatalok Egymásért” rendezvényre Olaszország Pimonte városába delegációt küld. 

2. A delegáció kiutazására 1.200.000,-Ft-ot a Szank Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében a dologi kiemelt előirányzaton belül átcsoportosítással biztosítson 
előirányzatot. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
9. Előterjesztés adózók ellenőrzésre történő kiválasztásáról  
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Ezt a napirendi pontot a képviselő-testület a Möt. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
zárt ülésen tárgyalta. 
 
 
NAPIREND 
10. Egyéb kérdések 
Tájékoztató a villamos energia szolgáltatási díj csökkenéséről 
Varga Ferencné alpolgármester 
Tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzatunk árajánlatot kapott az MVM Partner 
energiakereskedő cégtől, amely szerint 19 Ft helyett 18 Ft-ért tudnak az önkormányzatnak 
villamos energiát szolgáltatni. A szolgáltatóval két éves szerződést köt önkormányzatunk. 
 
Rácz Izabella képviselő 
Megköszönte az önkormányzat segítségét, amelyet az általános iskola táborozásához nyújtott. 
88 gyerek és 4 felnőtt Zánka és Doboz településeken táborozott és nagyon jól érezték 
magukat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester 17 órakor bezárta az ülést.  

 
K. m. f. 

 
 
 Varga Ferencné Vincze Jánosné 
 alpolgármester jegyző 
 
 
 
 
 Nyerges Zoltán Rácz Izabella 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 


