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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2014. február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Mucsi László
Nyerges Zoltán képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből 4 fő jelen van, Csertő István, Rácz Izabella és Tóth Mátyás képviselők jelezték
távolmaradásukat az ülésről.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyerges Zoltán és Varga Ferencné képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
támogatására pályázat benyújtásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés a védőnői feladatok ellátására pályázat kiírásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés önkormányzati lakás bérbeadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének
véleményezéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
1. Előterjesztés az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
támogatására pályázat benyújtásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezetek a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Pályázati lehetőség van sportlétesítményekre vonatkozóan. A tekecsarnok hőszigetelését,
fűtés korszerűsítését, nyílászárók cseréjét lehet a pályázatból megvalósítani. A beruházás
összköltsége 20 millió forint, az önrész mértéke 20 %. Sok a pályázó, de javasolta, hogy
próbáljuk meg a lehetőséget kihasználni.
Mucsi László képviselő
Elbírja a költségvetés ezt a 4 millió forintot?
Patkós Zsolt polgármester
A költségvetésben átcsoportosítással lesz rá lehetőség. Márciusban lesz a pályázatról döntés,
megtudjuk, hogy nyertünk vagy nem. Az önkormányzat nem tervezhet negatív költségvetést.
Az EU-s forrásból biztosított pályázatoknál, fejlesztéseknél továbbra is fennáll a hitelfelvételi
lelhetőség.
Két határozat-tervezet van, az első a pályázat benyújtásáról szól, a második a
kötelezettségvállalásról szól.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a polgármester 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:
4/2014.(II.12.) ÖH.
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatása
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján,
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatása
címmel.
2. A beruházás összköltsége 20 000 000 forint, melyből 20 000 000 forint a sportpálya és
tekecsarnok infrastrukturális fejlesztésére fordítható. Az elnyerhető támogatás összege
16 000 000 forint, mely a beruházás összköltségének 80 %-a. A pályázathoz szükséges
önrész, 4 000 000 forint, amely a beruházás összköltségének 20 %-a.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő testülete vállalja, hogy a pályázathoz
szükséges önrészt, 4 000 000 forintot 2014. évi Költségvetési rendeletében a
beruházási kiadások között biztosítja.
4. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatással
létrehozott ingatlanvagyont a beruházás megvalósításától számított 10 évig nem
idegeníti el.
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5. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően használja.
6. A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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:
5/2014.(II.12.) ÖH.
A sporttal kapcsolatos feladatok,
kötelezettségek ellátásáról
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sporttal kapcsolatos részletes
feladatokat, kötelezettségeket az alábbiak szerint fogalmazza meg:
a) Az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a települési
sporttevékenységet.
b) Együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.
c) Az önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményt fenntartja, működteti.
d) A település költségvetési lehetőségeitől, valamint egyéb támogatási forrásoktól
függően törekszik az önkormányzati sportlétesítmények, a közterületeken lévő
sportpálya és tekecsarnok karbantartására, infrastrukturális fejlesztésére, energiaracionalizációs fejlesztésére, eszközbeszerzésre.
e) Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében törekszik a sportlétesítmények
akadálymentessé tételére.
f) A sportturizmus fejlesztése érdekében lehetőség szerint hagyományteremtő
sporteseményeket szervez.

2.

A sporttevékenység részterületei között az önkormányzat az alábbi szempontokat emeli
ki:
a) A lakosság egészségmegőrzése érdekében hosszú távon a sporttevékenységek
középpontjába a gyermek- és ifjúsági sportot – ezen belül az iskolai testnevelést,
mint kötelezően ellátandó sportfeladatot -, valamint a szabadidősportot állítja. A
lakosság széles rétege számára kell biztosítani az alapvető (szabadidős) sportolási
és rekreációs lehetőségeket. Ez elsősorban megfelelő programok, illetve
létesítmény biztosításával történhet meg.
b) Figyelemmel az esélyegyenlőségre, segíteni kell a fogyatékkal élők és a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységét.
c) A gyermek- és ifjúsági sport támogatása a kulcsfontosságú feladatok közé kell
hogy tartozzon. A korosztály sportegyesületen belüli tevékenysége az utánpótlásnevelés keretein belül történik.
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d) A sportról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatai között konkréten nem
említi a versenysport-élsport támogatását, de nem is tiltja azt. Az országos és a
nemzetközi versenyeken elért sikerek növelhetik a községünkben élő emberek
kötődését lakóhelyükhöz, s húzóhatást jelenthetnek a gyermek- és ifjúsági sport
(az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás-nevelés) és a szabadidősport
számára.
3.

Szank Községi Önkormányzat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében
Sportlétesítmények működtetésére és fejlesztésére 5 000 000 forintot biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
2. Előterjesztés a védőnői feladatok ellátására pályázat kiírásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy jelenleg egy védőnőnk van, ezért szükség van a védőnői feladatok ellátására
pályázat kiírására.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, 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:
6/2014.(II.12.) ÖH.
Védőnői állás Szankon
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
Szank községben
körzeti és iskola védőnői feladatok ellátására
Képesítési követelmény:
- egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma
Bérezés a közalkalmazotti törvény szerint.
Kinevezés határozott időre szól (a kinevezett védőnő gyermekgondozás céljából igénybevett
fizetés nélküli szabadsága idejére)
Szükség esetén a Szank, Szép u. 2. szám alatt lévő 1,5 szobás önkormányzati lakást az
önkormányzat biztosítja.
A pályázathoz mellékelni kell:
- önéletrajz
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- képzettséget tanúsító okiratok hitelesített másolatát
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31.
Az állás 2014. május 1-jétől betölthető.
A pályázatot Patkós Zsolt polgármesterhez címezve kell benyújtani a 6131 Szank, Béke utca
33. címre. Telefonszám: 77/495-040

NAPIREND
3. Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzést írt ki a központi orvosi ügyeleti
feladatellátásra. A Társulás meghozta határozatát, győztesnek ismét az Emergency Service
Kft-t hirdette ki. Javasolta, hogy járuljon hozzá a képviselő-testület, hogy az OEP az
Emergency Service Kft-vel szerződjön, és közvetlenül kapja meg a finanszírozást.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, 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:
7/2014.(II.12.) ÖH.
Központi orvosi ügyeleti szolgálat
ellátásának finanszírozásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi ügyelet feladatának ellátását
az Emergency Service Kft-vel (székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8., adószám:
20306580-2-41, képviseli: Rédei József ügyvezető) kívánja megoldani.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Emergency Service
Kft. szerződést kössön az illetékes Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi
Regionális Hivatalával annak érdekében, hogy a Kft. az ügyeleti ellátás finanszírozását
közvetlenül megkapja.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
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NAPIREND
4. Előterjesztés önkormányzati lakás bérbeadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Szép u. 2. szám alatti önkormányzati lakásból a védőnő január közepén kiköltözött.
Javasolta, hogy az önkormányzat adja bérbe a közművelődésben dolgozó Petes Gábor részére.
Javasolta 3 hónapos felmondási idő kikötését, amennyiben az önkormányzatnak szüksége lesz
a lakásra, akkor azt oda tudjuk adni másnak.
Javasolta, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a lakásbérleti szerződéseket. Felkérte
jegyző asszonyt, hogy készítse elő a jelenlegi lakásbérleti szerződések módosítását. A
szerződések különböző időtartamra szólnak, javasolta a szerződések lejártának egységesítését,
a fordulónap legyen 2019. december 31.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, 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:
8/2014.(II.12.) ÖH.
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 Petes Gábor Nyíregyháza, Muskotály u. 20. szám
alatti lakos részére a Szank, Szép utca 2. szám alatt lévő ingatlant bérbe adja 2014. február
1-jétől a közalkalmazotti jogviszony fennállásának időtartamáig.
2. A képviselő-testület a bérleti díjat a 25/2013.(I.31.) ÖH. számú határozatában
meghatározott díjak alapján állapítja meg.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
5. Előterjesztés a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének
véleményezéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője azzal a kéréssel kereste meg
önkormányzatunkat, hogy véleményezzük Molnár László Gábor r. alezredes úr kinevezését.
Molnár László Gábor eddig is a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője volt
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megbízottként, most kerül kinevezésre. Javasolta, hogy támogassa a képviselő-testület a
kinevezését.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, 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:
9/2014.(II.12.) ÖH.
Kapitányságvezetői kinevezés véleményezése
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított jogánál fogva támogatja Molnár László Gábor r.
alezredes úrnak a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő
kinevezését.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.
Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Nyerges Zoltán
jkv. hitelesítő

Varga Ferencné
jkv. hitelesítő
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