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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2014. február 19-én 1230 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Csertő István
Rácz Izabella képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből 4 fő jelen van, Mucsi László, Nyerges Zoltán és Tóth Mátyás képviselők jelezték
távolmaradásukat az ülésről.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csertő István 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 Szank Községi Önkormányzat szakmai alaptevékenységeinek módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
2. Előterjesztés a Szanki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
3. Előterjesztés 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére pályázat
benyújtásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés az I. világháborús emlékmű felújítására pályázat benyújtásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat szakmai alaptevékenységeinek módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
Törvényi változás miatt szükséges az önkormányzat alaptevékenységeinek módosítása.
Javasolta az előterjesztés szerinti határozat-tervezet elfogadását.
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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 – minősített többséggel a következő
határozatot hozták:
10/2014.(II.19.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat
szakmai alaptevékenységeiről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat szakmai
alaptevékenységeit a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet alapján 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.
Szakmai alaptevékenysége:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
013210
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041140
Területfejlesztés igazgatása
045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051040
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052020
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063010
Vízügy igazgatása
063020
Víztermelés, -kezelés, - ellátás
064010
Közvilágítás
066010
Zöldterület-kezelés
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074054
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
081030
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
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082042
082044
082063
082064
083030
101270
107060

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Egyéb kiadói tevékenység
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő
programok, támogatások
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Határidő: 3 nap
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző
NAPIREND
2. Előterjesztés a Szanki Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Határozat-tervezetek a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
Törvényi változás miatt szükséges a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása. Két
határozat-tervezetet csatolt az előterjesztéshez, módosító okiratot és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Javasolta a határozat-tervezetek elfogadását.
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 – minősített többséggel a következő
határozatot hozták:
11/2014.(II.19.) ÖH.
Szanki Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szanki Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 4. Szakmai alaptevékenysége:
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése:
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
11130
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
13210
13360

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási,
üzemeltetési,
egyéb
szolgáltatások
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16010
16020

Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek

81030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése
és fejlesztése

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások,
támogatások

2. Az Alapító Okirat 8. pontja törlésre kerül.
3. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Szanki Polgármesteri Hivatal ellátja a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség javító
Önkormányzati Társulás - Társulási Megállapodás módosításáig - munkaszervezeti
feladatait.
4. Az Alapító Okirat 9-12. pontjai átszámozásra kerülnek 8-11. pontokra.
5.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szanki Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratát jelen határozatával 2014.01.01. hatállyal hagyja jóvá. Ezzel
egyidejűleg hatályát veszti a 40/2013.(III.06.) ÖH. számú határozattal elfogadott
Alapító Okirat.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosítását és a Polgármesteri Hivatal módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja és a megfelelő példányszámban, a
szükséges mellékletekkel együtt a Magyar Államkincstárhoz határidőn belül
megküldje.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző

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:
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12/2014.(II.19.) ÖH.
Szanki Polgármesteri Hivatal
Alapító Okirata egységes szerkezetben
Polgármesteri Hivatal

Alapító okirata
(egységes szerkezetben)
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító
okiratot adja ki:
1. Költségvetési szerv
Megnevezése: Szanki Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
Adószáma: 15339357-2-03
Számlaszáma: 51700021-11131748
Intézmény ágazati azonosító száma (szakágazat): 841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Törzsszáma: 339357
2. Alapításról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
3. Közfeladata: Önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladatés hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása
4. Szakmai alaptevékenysége:
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése:
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
11130
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
13210
13360
16010
16020
81030

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése
és fejlesztése

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások,
támogatások
5. Szanki Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.
101150

6. Illetékessége, működési köre: Szank község közigazgatási területe
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7. Alapító, fenntartó, irányító szerv megnevezése, székhelye:
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6131 Szank, Béke u. 33
8. Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezésének rendje: a polgármester – pályázat alapján – a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés
határozatlan időre szól.
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
- munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerinti),
- közszolgálati jogviszony
- egyéb foglalkoztatási jogviszony (megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint
10. A Szanki Polgármesteri Hivatal ellátja a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség javító
Önkormányzati Társulás - Társulási Megállapodás módosításáig - munkaszervezeti
feladatait.
11. Az intézmény vagyona:
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal ingyenes használatába adja az önkormányzat
tulajdonában álló szanki 1 hrsz-ú, természetben Szank, Béke u. 33. szám alatt található
Polgármesteri Hivatal megnevezésű ingatlant.
Határidő: 2014. február 14.
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző
NAPIREND
3. Előterjesztés 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére pályázat
benyújtásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A „Tiszta víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak a derogációs projektben el
nem számolható költségek fedezetére BM rendelet alapján lehetőség van pályázat
benyújtására. Javasolta pályázat benyújtását 89.100.000,-Ft rendkívüli önkormányzati
támogatás elnyerésére a határozat-tervezet szerint.
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:
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13/2014.(II.19.) ÖH.
2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1.) Szank Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank
Községi Önkormányzat a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
gesztor településeként a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Igazgatóságához a 7/2014.
(I.31.) BM rendelet alapján 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerésére
pályázatot nyújtson be.
2.) Szank Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi
rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerésére vonatkozó pályázat a KEOP-1.3.0/09-112011-0005 pályázati azonosító jelű „Tiszta- víz Ivóvízminőség-javító” derogációs
projektben el nem számolható költségek 89.100.000 Ft önkormányzati saját erő összeg
pénzügyi forrásának elnyerésére kerüljön benyújtásra.
3.) A Képviselő-testület a 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján 2014. évi rendkívüli
önkormányzati támogatás elnyerésére című pályázat benyújtásával összefüggő
tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
4. Előterjesztés az I. világháborús emlékmű felújítására pályázat benyújtásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által emlékművek renoválására kiírt
pályázatára. A világháborús emlékmű felújítását lehetne a pályázatból megvalósítani. A
beruházás összköltsége 3.000.000,-Ft, amelyből az önrész 100.000,-Ft, a beruházás
összköltségének 3,33 %-a. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
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:
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14/2014.(II.19.) ÖH.
Pályázat benyújtása I. világháborús emlékmű felújítására
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank
Községi Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által az első világháború történelmi emlékeit
őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására kiírt KKETTKK-CP02 kódjelű pályázatára.
2. A beruházás összköltsége 3 000 000 forint, melyből Szank Községi Önkormányzat
100 000 forint önrészt vállal, amely a beruházás összköltségének 3,33 %-a.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő testülete vállalja, hogy a pályázathoz
szükséges 100 000 forint pályázati önrészt a 2014. évi költségvetésében a beruházási
kiadások között biztosítja.
4. A Képviselő-testület a pályázattal
felhatalmazza a polgármestert.

összefüggő

tevékenységekre,

aláírásra

Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 13 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.
Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Csertő István
jkv. hitelesítő

Varga Ferencné
jkv. hitelesítő
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