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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a képviselő-testület 2013. szeptember 24-én 16 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Csertő István és 
 Mucsi László képviselők 
 Sipos-Szabó Ernőné Pénzügyi Bizottság tagja 

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. Nyerges Zoltán, Rácz Izabella és Tóth Mátyás képviselők 
bejelentették távolmaradásukat az ülésről. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csertő István és Mucsi László 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. Beszámoló az önkormányzat és intézménye költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Előterjesztés működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igényléséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Előterjesztés a közterület-használat általános rendjéről szóló önkormányzati rendeletről 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
5. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás  
    módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Előterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői  
    tisztségének betöltéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Előterjesztés a 2013. évi módosított belső ellenőrzési tervről 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
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8. Előterjesztés a Szanki Polgármesteri Hivatalnál létszámcsökkentés végrehajtásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Kollégium támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Előterjesztés önkormányzati lakás bérbeadásáról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
12. Előterjesztés önkormányzati határozat módosításáról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
13. Előterjesztés képviselők tiszteletdíjának lemondásáról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
14. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való  
      csatlakozásról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
15. 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. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az Ízek Házában foglalkoztatott fél álláshelyet ki tölti be? 
Patkós Zsolt polgármester 
A képtári teendői mellett Radvánszki Tibor az Ízek Házában közösségszervezői feladatokat is 
ellát. 
Mucsi László képviselő 
Az adóellenőrzésre kérdezett rá. 
Patkós Zsolt polgármester 
A kijelölt cégek adóellenőrzését részben a Vincent Auditor Kft., részben pedig a 
könyvvizsgálónk Kócsóné Kürti Mária végezte. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek elkészülése 
után tud az adóellenőrzésről részletesebben beszámolni, valamint a 3. napirendi pontnál lesz 
még erről szó. 
 
 
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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108/2013.(IX.24.) ÖH. 
Lejárt határidej ű határozatokról szóló beszámolóról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2013.(V.02.), 85/86/2013.(V.23.) és a 
103/2013.(VII.23.) ÖH. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 
Patkós Zsolt polgármester 

- Július 25-től augusztus 5-ig Olaszországban volt Szankról egy delegáció, ahol 
kapcsolatot építettek ki több EU-s településsel is. Azóta Romániából Gátalja település 
jelentkezett, hogy szeretné községünkkel a kapcsolatot kiszélesíteni. Átadta a szót a 
delegáció vezetőjének.  

Besesek Béla alpolgármester 
Elmondta - mint a delegáció vezetője -, hogy nagyon szép és emlékezetes úton vettek részt, 
nagyon szép helyeken jártak (Pimonte, Sorrento, Amalfi, Vezúv kráter, Pompei). Jó kapcsolat 
alakult ki a romániai Gátalja településsel. (Temesvártól délre kb. 30 km-re található.) Sikert 
arattak a szanki ízekkel: gulyással, Seres Sándor szalámijával stb. Siker volt a szanki csapat 
fellépése is (tánc, citera, kürt, fuvola). A résztvevők nagyon szép élményekkel gazdagodtak. 
Patkós Zsolt polgármester 

- A Méz- és Meggyfesztivál után több nyári program is színesítette a település életét. 
- Augusztus 3-án Megyejáró Fesztivál volt Szankon. 
- Augusztus 10-én Falunap. 
- Augusztus 30-31-én Szaft Feszt. 
- Augusztus 4-étől alkotótábor volt, amelynek eredményeképpen két Születések Fájának 

felavatására került sor. Megköszönte Varga Ferencné alpolgármester asszony 
segítségét. 

- Augusztus 20-án megtartottuk a községi ünnepséget. 
- A ravatalozóval kapcsolatban több megbeszélés is volt. A ravatalozó az egyházak 

tulajdonában van fele-fele részben. A felújítás folyamatban van, a tető lecserélésre 
került, az előtető megépült. A térkövezés, lábazat, útfelújítás van hátra. Az 
önkormányzat részben munkával, részben előleg biztosításával veszi ki részét a 
felújításból. 

- Augusztus 24-én a 90 éves Gubcsi Józsefné szépkorút köszöntötte, aki történeteket 
mesélt a régi időkről. Az Ízek Házának feladata lesz helyi történelmi értéktár 
létrehozása is, hogy az idős emberek értékes gondolatai, tapasztalatai, tudása ne 
vesszen el, ezek rögzítésre kerülnek. 

- Több alkalommal történt meg az iparűzési adófizetők ellenőrzése.  
- Szeptember 7-én Bácsfeketehegyen volt rendezvény az IPA pályázat keretein belül. A 

rendezvényen azok vettek részt, akik a pályázat megvalósításában részt vettek. 
- A Tiszta víz Önkormányzati Társulásban résztvevő települések vonatkozásában 

lezárultak a közbeszerzések, a szerződéskötések megtörténtek. A tervezés, a vízjogi 
létesítési engedélyek beszerzése folyamatban van. A következő évben megvalósulhat 
az ivóvízminőség-javítás. A megvalósítás után fél év próbaüzem lesz. A projekt 
kapcsán folyamatos ellenőrzés van. 

- Szeptember 14-én Pál Sándor könyvbemutatója volt a Közösségi Házban. Olyan 
szellemi értéket teremt Szankon, amely példaértékű, a település jó hírnevét viheti. A 
könyvbemutató siker volt. 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
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NAPIREND 
2. Beszámoló az önkormányzat és intézménye költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Felkérte Nagy Klára főtanácsost, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott 
magyarázatokkal egészítse ki az írásban kiadott beszámolót. 
Nagy Klára főtanácsos 
A táblázatokban a 6. oldalon sajtóhiba van, a hiteltörlesztés 100 %-ra teljesült, a 21700 e Ft 
teljes összegét visszafizettük. A hiba kijavításra került. 
A szöveges beszámoló első oldalán szerepel, hogy a bevételek 36.631 e Ft-tal kevesebb 
összegre teljesültek a kiadásoknál, az előző évi pénzmaradványból kerültek kiegészítésre. 
Ennek oka, hogy a tervezett fejlesztések, beruházások megvalósultak az első félévben. A 
kifizetési kérelmek benyújtásra kerültek, támogatást még nem kaptunk. A támogatások a 
második félévben érkeznek meg, utána az egyenleg helyre fog állni. 
Az ápolási díj előirányzaton túlteljesítés jelentkezett. Tavalyi két hónapra vonatkozóan a 
bérterhelés idén érkezett meg, most lehetett a helyére könyvelni. Idén már nincs ilyen 
kiadásunk, mert a feladat átkerült a járáshoz. 
A védőnői szolgálat finanszírozása jelenleg 385 e Ft havonta. A két védőnő finanszírozására 
ez az összeg nem volt elég, az önkormányzatnak ki kellett egészítenie. Augusztus 19-től egy 
védőnő látja el mindkét körzetben a feladatokat. A Kiskunmajsáról átjáró védőnő helyben 
kapott állást, így az ő körzetét a saját körzete mellett helyettesítéssel látja el a védőnőnk. Egy 
védőnő finanszírozására elegendő az összeg. 
Patkós Zsolt polgármester 
A közmunkaprogramnál a kifizetések és a támogatások megérkezése között hozzávetőlegesen 
2 hónap csúszás van. 
Sipos-Szabó Ernőné PB tag 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A Szank Községi Önkormányzat és a 
Szanki Polgármesteri Hivatal költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 
az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Szank Községi 
Önkormányzat költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 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: 
 
109/2013.(IX.24.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  
I. félévi teljesítéséről 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése alapján Szank Községi Önkormányzat költségvetésének 2013 
I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Polgármester szavazásra tette fel a Szanki Polgármesteri Hivatalt költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót. 
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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: 
 
110/2013.(IX.24.) ÖH. 
Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének  
I. félévi teljesítéséről 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése alapján Szanki Polgármesteri Hivatal költségvetésének 2013 I. 
félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
NAPIREND 
3. Előterjesztés működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igényléséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A helyi iparűzési adófizetőknek jelentős visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Öt 
nagyobb adófizető és több kisebb kéri vissza a befizetett adóelőleget. Többen önrevíziót 
végeztek öt évre visszamenőleg, a befizetett adót vissza kell fizetnünk. Az 
önkormányzatoknak nem lehetett a költségvetést működési hiánnyal megtervezni, nincs 
ÖNHIKI pályázat, azonban van egy másik lehetőség. A Belügyminisztériumhoz 
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésére pályázatot lehet 
benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: szeptember 30. Kormányrendelet határozza meg 
a pályázati feltételeket. Javasolta a pályázat benyújtását és a határozat-tervezet elfogadását. 
Sipos-Szabó Ernőné PB tag 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 
igénylésére pályázat benyújtását. 
 
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: 
 
111/2013.(IX.24.) ÖH. 
Működőképesség megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatás igénylése  

HATÁROZAT 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról és 

a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja alapján, 
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra, 
21.520.000,-Ft támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatóságához. 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
támogatási igény benyújtásával kapcsolatos teendők ellátására. 

 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
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NAPIREND 
4. Előterjesztés a közterület-használat általános rendjéről szóló önkormányzati rendeletről 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyző 
A mozgóképről szóló törvény kötelezettséget ír elő az önkormányzatoknak, hogy rendeletben 
szabályozzák a közterületek filmforgatási célú használatát. Új rendeletalkotásra azért volt 
szükség, mert a rendelet címe és bevezető része jogszabályváltozások miatt pontosításra 
szorul. Az új rendelkezést a rendelet 12. §-ába illesztette be. Polgármester úr javaslatára 
módosította a 11. § (2) bekezdésében, hogy utólagos kérelem esetén a közterület használati díj 
kétszeresét kell megfizetni. Az új rendelet a korábbihoz képest más módosítást nem tartalmaz, 
az 1. sz. mellékletben szereplő díjtételek változatlanok maradtak. Javasolta a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
Sipos-Szabó Ernőné PB tag 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet módosítás nélkül 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő 
rendeletet alkották: 
 

Szank községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2013.(…….) számú rendelete 

a közterület-használat általános rendjéről 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 
(1) a) pontja és a 32. cikk (2) bekezdése szerint jogalkotói hatáskörében eljárva a 
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
2. pontjában, valamint az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes 
közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek településképi, 
településrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági valamint tulajdonosi 
szempontok figyelembe vételével határozzák meg a közterület-használat, továbbá a 
falragaszok, reklám és hirdetőtáblák elhelyezésének szabályait. 
 

A rendelet hatálya 
2. § 

(1) A rendelet hatálya Szank község közigazgatási területén belül az önkormányzat 
tulajdonában, kezelésében levő területre, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki 
használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és magánterületnek a közforgalom 
számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a 
magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. (a továbbiakban együtt: 
közterület). 
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(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a vásári és piaci helyhasználat szabályaira, amelyet az 
önkormányzat önálló rendeletben szabályoz. 

(3) A rendelet rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község 
területén tartózkodnak és tevékenykednek. 

 
A közterület-használati engedély 

3. § 
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) 

engedély szükséges. 
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

a) Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti 
védőtető (előtető) ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám) továbbá cég- és 
címtábla elhelyezéséhez. 

b) Szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-
berendezés, köztárgyak, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezéséhez. 

c) Távbeszélő fülke, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezéséhez. 
d) Közterületen 15 napot meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és 

törmelék elhelyezéséhez, tüzelő-anyag tárolásához. 
e) Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez. 
f) Alkalmi és mozgó árusításhoz, javító, szolgáltató tevékenységhez. 
g) Előkert vendéglátó-ipari célra történő igénybevételéhez. 
h) Kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvény, továbbá mutatványos 

tevékenység, cirkusz céljára terület igénybevételéhez.  
i) Családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekhez.  
j) Lakodalmi és egyéb célú sátor közterületen történő elhelyezéséhez. 
k) Zöldfelület bármilyen célú igénybevételéhez. 
l) Közterületen utcabál tartásához. 
m) Gépjárművek, haszonjárművek időszakos tárolásához 
n) film és televízió felvételre. 

(3) Nem kell közterület-használati engedély: 
a) A közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) 

területének elfoglalásához. 
b) A közterületen síkosság elleni védelemre szolgáló homok tárolásához.  
c) Az úttartozékok és közút közlekedés irányítását szolgáló berendezés elhelyezéséhez. 
d) A közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása 

érdekében végzett munkához. 
e) Szank Község Önkormányzata rendezvényeinek szervezéséhez. 
f) A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez. 

(4) Nem adható közterület-használati engedély: 
a) Zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tűzijáték – gyakorlására, 

erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, szeszesital (kimért és palackozott) 
forgalmazására. 

b) Közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére. 
c) Község- és utcaképbe nem illeszkedő berendezések létesítésére. 
d) Sátorgarázs létesítésére. 
e) Üzletek környékén áru és göngyöleg tárolására. 
f) Zöldség, gyümölcs, virág árusítására.  
g) Gépjárművek, haszonjárművek 3 hónapnál hosszabb ideig történő tárolására. 
h) Üzemképtelen járművek tárolására. 
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Engedélyező hatóság 
4. § 

 
A közterület használatot átruházott hatáskörben a polgármester határozattal engedélyezi.  

 
Az engedély iránti kérelem 

5. § 
 

(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.  
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) Az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- és telephelyének címét. 
b) A közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt 

kérő állandó jelleggel kívánja használni. 
c) A közterület-használat helyének, módjának mértékének pontos meghatározását.  
d) A közterület-használat helyszínrajzát, az elhelyezni kívánt építmény bemutatására 

szolgáló képet, vagy vázrajzot indokolt esetben a kérelemhez mellékelni kell. 
 

Az engedély megadása 
6.§ 

 
(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az Országos Településrendezési és 

Építési követelményeket, hatályos önkormányzati rendeleteket, valamint Szank község 
településrendezési tervét.  

(2) Az engedélynek tartalmazni kell: 
a) Az engedélyes nevét és állandó lakó- és telephelyének címét. 
b) A közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt hogy az engedély milyen 

feltételek bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű. 
c) A közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos 

meghatározását. 
d) Az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot 

helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását. 
e) Közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének 

módját.  
f) A keletkezett hulladék elszállítására vonatkozó kötelezettséget. 

(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a 
tárolás csak a munka- baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon 
történhet. A közterület-használati engedélyben utalni kell arra, hogy az közérdekből 
kártalanítási kötelezettség nélkül bármikor visszavonható.  

(4) Az engedély meghatározott idő elteltéig, illetve visszavonásig érvényes. A meghatározott 
időre szóló engedély érvénye - az engedményesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt 
legalább 15 nappal benyújtott kérelmére - meghosszabbítható, illetőleg meghatározott 
időszakra szüneteltethető. 

 
Közterület-használati díj 

7. § 
 

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. 
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a 

közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.  
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(3) A fizetendő közterület-használati díj fizetésére kötelezettek az 1. számú mellékletben 
szereplő díjtételeket kötelesek megfizetni. 

(4) A közterület-használati díjat a közterület-használat megkezdése előtt kell az önkormányzat 
számlájára befizetni, a határozatban foglaltak szerint. 

(5) Reklámtáblák, hirdető-berendezések, cég- és címtáblák felületének kiszámításánál a 
hirdető felület területét kell figyelembe venni.  

 
Mentesség a közterület-használati díj megfizetése alól 

8. § 
 

(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
a) A fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a 

vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére. 
b) A közműveknek (elektromos-, gáz- távfűtő-, víz- és csatornázási művek), valamint a 

köztisztasági szerveknek a feladatok ellátását szolgáló közérdekű létesítményei 
elhelyezésére. 

c) A postai és távközlési tevékenységekkel kapcsolatos létesítmények és berendezések 
elhelyezésére. 

d) A közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek igénybevétele esetén.  
(2) A közterület-használati díj megfizetése alól mentes: 

a) Az állami, önkormányzati szervek és intézményei, 
b) A civil szervezetek és egyházak alkalmanként szervezett rendezvényei. 

(3) Különös méltánylást igénylő esetben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége 
alól – kérelemre – a polgármester részben vagy egészben felmentést adhat. 

 
Közterület- használatra vonatkozó tilalmak és korlátozások 

9. § 
 

(1) A Szent István téren és a Pongrátz Gergely téren, játszótéren mutatványos tevékenység, 
választási kampányra szolgáló önálló hirdető-berendezés nem helyezhető el. 

(2) Tilos falragaszt elhelyezni helyi védettség alatt álló épületek falára, kerítésére, köztéri 
szobrokra, padokra, közlekedési jelzőtáblákra, és élő fára. 

(3) Épület falára, kerítésre választási plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, 
illetőleg az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetén a vagyonkezelői jog 
gyakorlójának hozzájárulásával lehet. 

(4) A falragasz elhelyezője az aktualitását követő 30 napon belül köteles a falragaszt 
eltávolítani és az eredeti állapotot saját költségén visszaállítani. Amennyiben e 
kötelezettségének nem tesz eleget, a Polgármesteri Hivatal a szükséges munkálatokat 
annak költségére végezteti el, akinek érdekében került a falragasz kihelyezésre.  

(5) Közterületen szeszesital árusítása és fogyasztása tilos. 
(6) Közterületen szexuális jellegű áru, szeszes ital, dohányárú, valamint játékterem nem 

reklámozható.  
(7) A község közterületein fémhulladék lerakása és tárolása tilos. 
(8) Közúton és közparkolóban gépjármű árusítása tilos. 
 

Közterület- használat megszüntetése és az engedély megvonása 
10. § 

 
(1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes 

részére – kérelmére másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani. 
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(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedély a közterületet nem az engedélyezett célra és 
módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz 
eleget. 

(3) Ha az engedélyes a tartós közterület használatot meg kívánja szüntetni, köteles ezt a 
szándékát az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot 
– minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.  

(5) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már 
esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. 

 
Közterület engedély nélküli használatának jogi következményei 

11. § 
 
(1) A közterület-használat engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a 

használó a polgármester felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület 
eredeti állapotát saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.  
Ellenkező esetben az engedély nélküli használó költségére és veszélyére a polgármester a 
végrehajtást elrendelheti. 

(2) A közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó – amennyiben 
a használat megfelel az engedélyezési feltételeknek – utólagos kérelmére a polgármester a 
közterület használatát engedélyezheti és a kérelmező a rendelet 1. számú mellékletében 
szereplő díj kétszeresét köteles megfizetni. 

 
Közterület filmforgatási célú használata 

12. §  
 

(1) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló törvényben 
meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

(2) A képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú 
használatának felső határát a rendelet  2. számú mellékletében meghatározott összegben 
állapítja meg. 

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Szank 
község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.  
(5) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. 

Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő 
témájú filmalkotások,  Szank  történetének, kulturális örökségének,  egyházi életének 
gazdasági, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, civil szervezeteinek, 
turisztikai nevezetességeinek bemutatására szolgáló, valamint az önkormányzat 
megrendelésére készített filmalkotások. 

(6) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet. 
 

13.§ 
 
(1) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat által vagy megbízása alapján 

közterületre szervezett önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére. 
(2) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a  15 nap időtartamot. 
(3) Vasárnap és ünnepnapokon  filmforgatás célú  közterület-használat nem engedélyezhető. 
(4) A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat, kivéve, ha az 

éjszakai forgatás elkerülhetetlen. 
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(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható események esetén az akadály 
elhárulása után lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül a közterület használatot 
újra biztosítani kell, olyan időtartamra, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. 

(6) A rendkívüli természeti események esetén  az esetleges kárelhárítást és helyreállítást 
követően lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül a közterület használatot újra 
biztosítani kell, olyan időtartamra, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. 

 
14.§ 

 
(1) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő 

feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben: 
a) az eredeti állapot helyreállítását, 
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán 

tartását, 
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, 
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással 

kapcsolatos lényeges információkról, 
e) a filmforgatás során a szomszédos  lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítésének folyamatosan biztosítása, továbbá 
f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, 

beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is. 
 

Záró rendelkezések 
15.§ 

 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a közterület-

használatról szóló 12/2011.(IX.22.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 
8/2012.(V.17.) önkormányzati rendelet. 

 
Értelmező rendelkezés 

16. § 
 

közérdek: állami vagy helyi önkormányzati szerv, valamint az e szervek működéséhez 
szükséges gazdasági, igazgatási, oktatási, közgyűjteményi, közművelődési, szociális és 
egészségügyi létesítmény elhelyezése; város- és községrendezés; önkormányzati 
beruházásban megvalósuló lakóház építés, felújítás; bányászat; honvédelem; közlekedés; 
posta és távközlés; villamos energia továbbítására szolgáló vezeték és berendezés elhelyezése, 
ha a létesítés, illetőleg az elhelyezés másként nem biztosítható; vízgazdálkodás; régészeti 
lelőhelyek és környezetük megóvása és feltárása; műemlékvédelem és természetvédelem, ha a 
védelem másként nem biztosítható; védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés. 
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1. sz. melléklet a …../2013.(….) önkormányzati rendelethez 
 

Díjtételek 
 
 

 
Ssz. Megnevezés Díj 
1. A közterületbe 10-cm-en túl benyúló üzlethomlokzat 

(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető) 
ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám) 
továbbá cég és címtábla elhelyezése  

 
 
 
30,- Ft/m2/hó 

2. Köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak 
elhelyezése 

 
100,- Ft/m2/hó 

3. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, 
törmelék 

50,- Ft/m2/hó 

4. Alkalmi és mozgó árusítás 100,- Ft/m2/nap 
5. Vendéglátó-ipari terasz 300,- Ft/m2/hó 
6. Kiállítás, sport- és kulturális rendezvény 20,- Ft/m2/nap 
7. Cirkusz 100 m2-ig 

             100 m2 felett 
5.000,- Ft/nap 
10.000,- Ft/nap 

8. Mutatványos tevékenységgel kapcsolatos 
területfoglalás (lakókocsi, céllövölde, tehergépkocsi 
parkolása 

15,- Ft/m2/nap 

9. Hirdetőtábla, hirdető-berendezés 
1 m2 táblaméret alatt 
1 m2 feletti rész után m2-enként 
reklám célú zászlórúd elhelyezés (db) 

 
2.000,- Ft/m2/év 
+ 500,- Ft/m2/év 
300,- Ft/db/év 

10. Választási kampányt szolgáló, önálló hirdető 
berendezés 

 
10,- Ft/m2/nap 

11. Lakodalmi sátor és egyéb célú sátor 300,- Ft/nap 
12. Gépjármű, haszonjármű tárolása 100,- Ft/nap/jármű 

 
 
 
 

2. számú melléklet a  ….. /2013 (. …..) önkormányzati rendelethez 
 

Közterület filmforgatási célú használati díjainak mértéke 
 

Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás  Stáb parkolás  
Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap 

200  100 50 
 
E melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás 
fogalmak vonatkozásában a 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletében meghatározott 
fogalom meghatározásokat kell alkalmazni. 
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NAPIREND 
5. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás  
    módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Javasolta a megállapodás módosításának 
előterjesztés szerinti jóváhagyását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a társulási megállapodás 
módosítását. 
 
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: 
 
112/2013.(IX.24.) 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 
6. Előterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői  
    tisztségének betöltéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Felhatalmazást kért arra, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
taggyűlésén ismételten Serbán György ügyvezetői megbízását támogathassa. Kérte 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: 
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113/2013.(IX.24.) ÖH. 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
újraválasztásáról 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Serbán György Norbert 
ügyvezető úr újraválasztását, egyben. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nonprofit Kft 
taggyűlésén szavazatával a jelenlegi ügyvezető, 5 évre történő újraválasztását támogassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
NAPIREND 
7. Előterjesztés a 2013. évi módosított belső ellenőrzési tervről 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyző 
A helyi iparűzési adó ellenőrzése indokolja a terv módosítását. Javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Sipos-Szabó Ernőné PB tag 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 2013. évi módosított belső 
ellenőrzési tervet egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
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: 
 
114/2013.(IX.24.) ÖH. 
2013. évi belső ellenőrzési munkaterv 
módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat 
költségvetési szervére vonatkozó 2013. évi belső ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal módosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző 

 
 



1. számú melléklet a 114/2013.(IX.24.) ÖH. sz. határozathoz 
SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2013. ÉVES MÓDOSÍTOTT ELLENŐRZÉSI TERVE 
 

Sor-
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrzött időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*)  

Az ellenőrzés 
típusa, módszerei 

(**)  

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 
(***)  

Az 
ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****)  

1 

 
Polgármesteri Hivatal  
 
 
Készpénzkezelés 
bizonylatai 

Célja:  annak vizsgálata, hogy a 
pénzkezeléssel kapcsolatos helyi 
szabályozást a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően 
alakították-e ki, a pénzkezelési 
szabályzatban foglaltak betartásra 
kerülnek-e a gyakorlatban, a 
bizonylatok alaki és tartalmi 
szempontból megfelelőek-e, a 
vagyonvédelem biztosított-e. 
 
Tárgya:  pénzkezelés  
 
Időszak:  2012. év 

 
- Pénzgazdálkodási 
folyamatok esetleges nem 
megfelelőségében rejlő 
kockázatok 

 
Típusa:  

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei:  
 

Dokumentumok, 
nyilvántartások 
mintavételes 
ellenőrzése 

 
Közvetlen 

megfigyelésen alapuló 
módszerek 

 
2013. május 

 
Jelentés: 

2013. június 30. 

 
4 belső ellenőri 

nap 

2 

 
Polgármesteri Hivatal  
 
 
Iparűzési adó 
ellenőrzés vállalkozók 
behívásával 

Célja:  esetleges hátralékok 
feltárása, adózási morál javítása, 
iparűzési adóbevallások tartalmi 
ellenőrzése 
 
Tárgya:  6 vállalkozás iparűzési 
adó ellenőrzése 
 
Időszak:  2010-2012. év (hivatal 
kijelölése szerint) 

 
- Önkormányzati bevételek 
elmaradása 
 
- Helytelen bevallásokban 
rejlő kockázatok 

Típusa:  
Szabályszerűségi 

ellenőrzés, 
adóellenőrzés 

 
Módszerei:  

 
Interjúkészítés 

 
Dokumentumok 

vizsgálata és 
értékelése 

 
2013. augusztus 

 
Jelentés: 

2013.  
szeptember 30. 

 
8 belső ellenőri 

nap 
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NAPIREND 
8. Előterjesztés a Szanki Polgármesteri Hivatalnál létszámcsökkentés végrehajtásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta, javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
Sipos-Szabó Ernőné PB tag 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
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: 
 
115/2013.(IX.24.) ÖH. 
Szanki Polgármesteri Hivatalnál 
létszámcsökkentés végrehajtásáról  
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat működési 
költségeinek csökkentése érdekében elrendeli a Szanki Polgármesteri Hivatal 
intézménynél 4 fő munkavállaló (3 fő takarító, 1 fő karbantartó) álláshelyének 
végleges megszüntetését.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunhalasi Református 
Egyházzal folytasson tárgyalásokat az esetleges munkahelyek biztosítása érdekében.  

 
Határidő: 2014. január 29. 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester  

 Vincze Jánosné Jegyző 
 
 
NAPIREND 
9. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Kollégium támogatásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az írásban kiadott előterjesztést nem kívánta kiegészíteni. Javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását. 
Sipos-Szabó Ernőné PB tag 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
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: 
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116/2013.(IX.24.) ÖH. 
Kiskunhalasi Református Kollégium támogatásáról 

 
HATÁROZAT 

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

Községi Önkormányzat a Kiskunhalasi Református Kollégium (6400 Kiskunhalas, 
Kossuth u. 14.) részére működési kiadások finanszírozására 850.000,- Ft összegű 
támogatást nyújtson Szank Községi Önkormányzat 2013. évi működési 
költségvetéséből. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
 
 
NAPIREND 
10. Előterjesztés önkormányzati lakás bérbeadásáról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az írásban kiadott előterjesztést nem kívánta kiegészíteni. Javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását az előterjesztés szerint. 
Sipos-Szabó Ernőné PB tag 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
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: 
 
117/2013.(IX.24.) ÖH. 
Szabó Enikő szanki lakos részére  
önkormányzati lakás bérbeadásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet 18. §. 
(1) bekezdésében biztosított jogánál fogva Szabó Enikő szanki lakos részére a Szank, 
Kossuth L. utca 20/A. szám alatti 40 m2 alapterületű komfortos önkormányzati lakást 
bérbe adja 2013. október 1-jétől 2014. május 31-ig. 

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
11. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az Ízek Házában meggy bonbon gyártás céljára az önkormányzat bérbe adja az épület egy 
részét a Tele-Vill Trade Kft-nek. Három évig jelképes díj megállapítását javasolja. A 
rezsiköltséget a vállalkozó fizeti és megvásárolja a tevékenységhez szükséges eszközöket az 
önkormányzattól, amelyeket az önkormányzat korábban megvásárolt. Ezzel szerepet 
vállalunk 5 ember foglalkoztatásának elősegítésében. 
 
Besesek Béla alpolgármester 
El lehet különíteni a rezsit a többitől? 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elektromos áram tekintetében almérőt fogunk beépíteni. A többi nem jelentős, 
négyzetméter alapon történő továbbszámlázás formájában működhet. 
 
Sipos-Szabó Ernőné PB tag 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
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: 
 
118/2013.(IX.24.) ÖH. 
TELE-VILL TRADE KFT-vel  
bérleti szerződés kötése 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet 18. §. 
(1) bekezdésében biztosított jogánál fogva a TELE-VILL TRADE KFT. (6120 
Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 5. képviselője: Riczelné Orbán Mária) részére a 
Szank, Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlanból 49 m2 alapterületű ingatlan részt bérbe 
adja 2013. október 1-jétől 2023. szeptember 30-ig. 

 
2. A képviselő-testület a helyiségbérleti díjat 1.000,-Ft+ÁFA/3 év összegben határozza 

meg. 2016. október 1-jétől a bérleti díj összege a hatályos önkormányzati határozatban 
megállapított bérleti díj. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
12. Előterjesztés önkormányzati határozat módosításáról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A szeméttelep melletti terület megvásárlásáról korábban már döntött a képviselő-testület. A 
földkimérés megtörtént, elkészült a változási vázrajz. Egyeztetésre került az erdészettel, 
földtulajdonosokkal. A terület nagysága nagyobb, mint amelyet a képviselő-testület az előző 
határozatban elfogadott, ezért van szükség a határozat módosítására. Az önkormányzat 
birtokába kerül 1 ha erdő terület is, amelyet nem kell kivágni, továbbra is erdő marad. 
Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Sipos-Szabó Ernőné PB tag 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
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: 
 
119/2013.(IX.24.) ÖH. 
Út és erdő ingatlan vásárlásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2013.(V.23.) ÖH számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:  
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Somogyi Gizella Szank, Halasi u. 
8., László Dezső Péterné Szank, Petőfi u. 98., Somogyi Lajos Szank, Arany J. u. 36. és 
Balogh Antal Szank, Vörösmarty u. 25. szám alatti lakosok tulajdonát képező szanki 
0117/38 hrsz-ú ingatlanból 1 ha 6868 m2 területű út és erdő művelési ágú 
ingatlanrészt 40,- Ft/m2 áron, összesen: 674.720,- Ft, azaz Hatszázhetvennégyezer-
hétszázhúsz forint vételáron megvásárolja. 

 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy Szank Községi 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a működési többletbevételek terhére 
kerüljön előirányzat megtervezésre a 674.720,- Ft vételár megfizetésére.  

 
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
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NAPIREND 
13. Előterjesztés képviselők tiszteletdíjának lemondásáról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Határozat-tervezetek a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Négy önkormányzati képviselő, Mucsi László, Nyerges Zoltán, Rácz Izabella és Tóth Mátyás 
lemondott a tiszteletdíjáról. Az erről szóló határozat-tervezetek elfogadását javasolta. 
Mucsi László képviselő 
Bejelentette személyes érintettségét. 
 
A polgármester szavazásra tette fel, hogy a képviselő-testület ne zárja ki a szavazásból Mucsi 
László képviselőt. 
 
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: 
 
120/2013.(IX.24.) ÖH.  
Szavazásból történő kizárásról 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Mucsi László képviselőt nem 
zárja ki a tiszteletdíj lemondásáról szóló döntéshozatalból. 
 
A polgármester szavazásra tette fel a Mucsi László tiszteletdíj lemondásáról szóló 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: 
 
121/2013.(IX.24.) ÖH.  
Képviselő tiszteletdíjának lemondásáról 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Mucsi László 
Szank, Arany J. u. 35. szám alatti lakos, települési képviselő munkájáért 2013. szeptember 1-
30-ig járó tiszteletdíjat nem veszi fel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
 
A polgármester szavazásra tette fel a Nyerges Zoltán tiszteletdíj lemondásáról szóló 
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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122/2013.(IX.24.) ÖH.  
Képviselő tiszteletdíjának lemondásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Nyerges Zoltán 
Szank, Petőfi S. u. 110. szám alatti lakos, települési képviselő és bizottsági elnök munkájáért 
2013. szeptember 1-30-ig járó tiszteletdíjat nem veszi fel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
 
A polgármester szavazásra tette fel a Rácz Izabella tiszteletdíj lemondásáról szóló 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: 
 
123/2013.(IX.24.) ÖH.  
Képviselő tiszteletdíjának lemondásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Rácz Izabella 
Szank, Rákóczi F. u. 27. szám alatti lakos, települési képviselő munkájáért 2013. szeptember 
1-30-ig járó tiszteletdíjat nem veszi fel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
 
A polgármester szavazásra tette fel a Tóth Mátyás tiszteletdíj lemondásáról szóló 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: 
 
124/2013.(IX.24.) ÖH.  
Képviselő tiszteletdíjának lemondásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Tóth Mátyás Szank, 
Móra F. u. 6. szám alatti lakos, települési képviselő munkájáért 2013. szeptember 1-30-ig járó 
tiszteletdíjat nem veszi fel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
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NAPIREND 
14. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való  
      csatlakozásról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az írásban kiadott előterjesztést nem kívánta kiegészíteni. Javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Sipos-Szabó Ernőné PB tag 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
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: 
 
125/2013.(IX.24.) ÖH. 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
 

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 2014. évi fordulójához. 

 
2. Szank Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. 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 

2014. évi fordulójára Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 
működési kiadások között összesen 850.000,-Ft összegű előirányzatot biztosít. 

 
Határidő: 2013. október 11. 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
15. Egyéb kérdések 
Patkós Zsolt polgármester 

- Elmondta, hogy kertészet megvalósításáról már többször tárgyalt. November 
hónapban elkezdődhet az innovációs folyamat. Egy fejlődő cég létesíthet telephelyet 
Szankon. A projektnek a növénytermesztésen túl az energiatermelés és része lehet. 
Több ágazat kapcsolódhat a tevékenységhez, előrelépés lehet a biogázüzem 
tekintetében is. 

- A felső-szanki út szélén a nagyobb kátyúk feltöltése folyamatban van. 
- Szank és Bócsa között útalap készítésére pályázat benyújtása folyamatban van. 
- A rekultivált szeméttelepnek új funkciója lesz. 
- Az Ízek Házában szeptember 28-án szombaton nyitott program lesz, ahová minden 

érdeklődőt várnak a szervezők. Meg lehet kóstolni a bonbon meggyet is.  
- A Magyar Televízió „Magyarország Szeretlek!” című műsorának egyik kihelyezett 

helyszíne Szank lesz. Az Ízek Házából lesz élő közvetítés, 3 percet kaptunk a 
műsorból. 

- Korábbi napelem parkra vonatkozó pályázatunkhoz csak 50 %-os állami támogatást 
kaphatunk, így ezt minden valószínűség szerint sajnos nem tudjuk megvalósítani. 

- A Kiskun emlékhely létrehozására benyújtott pályázatunkról nincs döntés, 
valószínűleg forráshiány miatt. 

Varga Ferencné alpolgármester 
Az utóbbi időben több betörés történt a településen, a rendőrséget ritkábban látja. 
Patkós Zsolt polgármester 
A rendőrség jelen van ugyanúgy, mint eddig, egyre hatékonyabb a fellépésük, a 
bűncselekményeket felderítették, az elkövetők szabadlábon vannak. 
Vincze Jánosné jegyző 
Tájékoztatást nyújtott a 2014-ben várható 4 választásról. Az időpontok még bizonytalanok. 
Ismertette a szavazókörök címét.  
Besesek Béla alpolgármester 
A Hunyadi utcában a járda javítására, valamint a Posta melletti terület és a vízmű területének 
lekaszálására hívta fel a figyelmet. 
Csertő István képviselő 
A nyilvános vécé a játszótérnél készen van-e már? 
Patkós Zsolt polgármester 
Még nincs befejezve, hamarosan elkészül. Az üzemeltetéssel kapcsolatban azonban több 
problémát is lát. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 órakor bezárta az ülést.  

 
K. m. f. 

 
 
 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 Csertő István Mucsi László 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 


