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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2013. október 22-én 16 óra 30 perckor megtartott rendkívüli
üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla alpolgármester
Csertő István
Mucsi László
Nyerges Zoltán és
Tóth Mátyás 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 5 fő jelen van. Rácz Izabella képviselő bejelentette távolmaradását az ülésről.
Varga Ferencné alpolgármester asszony pedig a polgármester megbízásából a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatón vesz részt Kiskunhalason, később érkezik.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csertő István és Mucsi László képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés közművelődés szervező munkakör betöltésére pályázati felhívásra
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról, szervezeti és működési
szabályzatáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés VAKÁCIÓ KFT. támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Előterjesztés közművelődés szervező munkakör betöltésére pályázati felhívásra
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A művelődési házban jelenleg foglalkoztatott dolgozónak november végén lejár a szerződése.
Szükség lenne programszervezőre, közművelődés szervezőre, akinek szakirányú végzettsége
van, lehetőleg gyakorlattal rendelkezik, rátermett. Ezért javasolta a pályázat kiírását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.

3

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
128/2013.(X.22.)ÖH.
Közművelődés szervező munkakör betöltésére pályázati felhívás
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki közművelődés szervező
munkakör betöltésére az alábbiak szerint:
Szank Községi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet
közművelődés szervező munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 6131 Szank, Rákóczi F. u. 22.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a település művelődési házában közművelődési
tevékenység végzése, IKSZT működtetése, programok tervezése, szervezése, lebonyolítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskolai, főiskolai szintű közművelődési szakképesítés, vagy a munkakör
betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű közművelődési szakember
szakképesítés.
- Büntetlen előélet
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- informatikai végzettség,
- a pályázat elnyerése esetén vállalja, hogy életvitelszerűen a településen tartózkodik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata.
- Fényképes szakmai önéletrajz.
- A feladat ellátására vonatkozó szakmai elképzelések.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Nyilatkozat arról, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. december 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 19.
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A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot személyes vagy postai úton Szank Község Polgármesterének (6131 Szank, Béke
u. 33.) egy példányban kell benyújtani.
A pályázat elbírálási határideje: 2013. november 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szankinfo.hu 2013. november 4.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. november 4.
Határidő: azonnal
Felelős: Vincze Jánosné jegyző

NAPIREND
2. Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról, szervezeti és működési
szabályzatáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény lehetővé teszi Települési
Értéktár Bizottság létrehozását. A bizottság létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek
gyűjteményét, az adatokat továbbítja a Megyei Értéktár Bizottságnak, aki majd megküldi a
Hungarikum Bizottsághoz. A képviselő-testület feladata a helyi bizottság létrehozása és a
bizottság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. A határozat-tervezeteket és az
SZMSZ-t az írásbeli előterjesztéshez csatoltuk.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a bizottság létrehozásáról
szóló határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
129/2013.(X.22.) ÖH.
Települési Értéktár Bizottság megválasztásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján Szanki Települési Értéktár Bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:
Elnök:
Patkós Zsolt Szank, Virág u. 6.
Tagok:
Dr. Elek József Szank, Rákóczi F. u. 5.
Falk Miklós Szank, Béke u. 85.
Provics István Szank, Zsigmondy V. u. 3.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella Kiskunhalas, Radnóti u. 8.
Szabó-Mikor Éva Szank, Béke u. 88.
Dr. Váraljai György Szank, Zsigmondy V. u. 19.
Varga Ferencné Szank, Rákóczi F. u. 35.
Zaka László Szank, Zsigmondy V. u. 6.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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A polgármester szavazásra tette fel a Szanki Települési Értéktár Bizottság SZMSZ-éről szóló
határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
130/2013.(X.22.) ÖH.
Települési Értéktár Bizottság
SZMSZ-ének jóváhagyásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján a Szanki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. sz.
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

130/2013.(X.22.) ÖH. sz. határozat 1. sz. melléklete
SZANKI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján a Szanki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a
továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A bizottság hivatalos megnevezése:
Szanki Települési Értéktár Bizottság
A bizottság rövidített neve:
Szanki TÉB
A bizottság székhelye:
6131 Szank, Béke utca 33.
A bizottság postacíme:
6131 Szank, Béke utca 33.
A bizottság létszáma:
9 fő
A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ 1. sz. függeléke tartalmazza.
II.
A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012.
évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet tartalmazza.
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III.
A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak
szerint végzi.
2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja.
3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol
tevékenységéről Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.
IV.
1. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az
előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre
meghívottak az ülést megelőző 3. napon megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság
telefonon is összehívható.
2. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a
napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető.
3. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért
tagja helyettesíti.

1.

2.
3.
4.
5.

V.
A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a
jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke
állapítja meg.
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a
napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el.
A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a
vitát.
A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a
hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja
tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a
bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.

VI.
1. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a
szavazástól.
2. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza.
3. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.

VII.
1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat
formájában hozza.
2. A határozatokat külön-külön, naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és
évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a TÉBH (Területi
Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.
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VIII.
1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
- az ülés időpontját és helyét,
- a jelenlévők nevét,
- a tárgyalt napirendi pontokat,
- a tanácskozás lényegét,
- a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait,
állásfoglalását, véleményét,
- a szavazás számszerű eredményét és
- a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
- a tárgyalt írásbeli előterjesztés
- az írásban benyújtott kiegészítés,
- a jelenléti ív.
IX.
A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit Szank Községi Önkormányzat
biztosítja.
X.
A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük
alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő
költségek megtérítésére jogosultak.
XI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.

1. sz. függelék

Szanki Települési Értéktár Bizottság
Elnök:
Tagok:

Patkós Zsolt Szank, Virág u. 6.
Dr. Elek József Szank, Rákóczi F. u. 5.
Falk Miklós Szank, Béke u. 85.
Provics István Szank, Zsigmondy V. u. 3.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella Kiskunhalas, Radnóti u. 8.
Szabó-Mikor Éva Szank, Béke u. 88.
Dr. Váraljai György Szank, Zsigmondy V. u. 19.
Varga Ferencné Szank, Rákóczi F. u. 35.
Zaka László Szank, Zsigmondy V. u. 6.
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NAPIREND
3. Előterjesztés VAKÁCIÓ KFT. támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A Vakáció Kft-ből szeretnénk kilépni, még nem sikerült az üzletrészünket értékesíteni. Arra
törekszünk, hogy eladjuk, átadjuk üzletrészünket. Nem kértük a tulajdonrészt, mert 15 évig
nem lehet elidegeníteni, a fenntartási költséget viselni kell, a gyermeküdültetési célt fent kell
tartani, bérbe adni nem lehet. A Balatonakalin lévő tábor nem, de a sikondai tábor
veszteséges. A táborok működtetéséhez évente 330 e Ft-tal járulunk hozzá. Ezen felül még
100 e Ft befizetésére van szükség, mert többletköltség merült fel. Kérte, hogy a képviselőtestület határozzon meg 100 e Ft támogatást a Vakáció Kft. részére.
Csertő István képviselő
Sikondán is jó helyen van a tábor, kulturális központ, fürdőhely közelében, erdőben, vadászati
célra is hasznosítható lenne. A Vakáció Kft. nem tudja nyereségesen üzemeltetni?
Patkós Zsolt polgármester
Nem tudja, pedig Kiskunhalason van táborszervező is.
Csertő István képviselő
Az Erzsébet tábor konstrukcióba nem léphetünk bele?
Patkós Zsolt polgármester
Nem tudjuk, hogyan működik, szerinte az állami tulajdonú üdülőket hasznosítják így.
Nyerges Zoltán képviselő
Nem azért olyan rossz a táboroztatás Sikondán, mert elavultak az épületek?
Patkós Zsolt polgármester
Az egyik probléma bizonnyal ez.
Nyerges Zoltán képviselő
Ha felújításra kerül a sor, akkor az önkormányzatnak sokba fog kerülni.
Patkós Zsolt polgármester
Nem prioritás a táborok felújítása.
Véleménye szerint mindenképpen szabadulnunk kell a költségektől, az üzletrészünktől. Addig
pedig a költségek ránk eső részét viselnünk kell. Javasolta a VAKÁCIÓ KFT. részére 100 e Ft
támogatás elfogadását a többletköltségekre.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a VAKÁCIÓ KFT.
támogatását.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
131/2013.(X.22.) ÖH.
VAKÁCIÓ KFT. támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VAKÁCIÓ KFT-nek a 2013. évi
működési többletkiadások fedezésére 100.000,-Ft támogatást nyújt. Szank Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében a működési kiadások dologi előirányzaton belül kerüljön pénzügyi forrás
biztosításra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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Varga Ferencné alpolgármester megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 6 fő.
Varga Ferencné alpolgármester
Elmondta, hogy polgármester úr megbízásából Kiskunhalason volt a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos megbeszélésen. Kiskunhalas polgármestere elmondta a környező településekről
megjelent polgármestereknek, hogy a jelenlegi közszolgáltató, a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Kft. nem felel meg a hulladékgazdálkodásról szóló törvény
előírásainak. Ezért a Kft-t meg kell szüntetni, új Kft-t kell létrehozni, közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni és az átmeneti időszakban is biztosítani kell a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás elvégzését szerződéskötéssel. Az ezzel kapcsolatos írásbeli anyagok,
előterjesztések a polgármesteri hivatalokhoz rövid időn belül megérkeznek, amelyeket a
képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Az a vélemény alakult ki, hogy az új Kft-ben az
önkormányzatoknak részt kell venniük.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester 17 30 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Csertő István
jkv. hitelesítő

Mucsi László
jkv. hitelesítő
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