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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2014. május 29-én 16 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Nyerges Zoltán és
Rácz Izabella képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből 5 fő jelen van. Besesek Béla alpolgármester, Csertő István és Tóth Mátyás
képviselők jelezték távolmaradásukat az ülésről.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mucsi László és Varga Ferencné 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. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat által 2013. évben államháztartáson kívül és
államháztartáson belül adott támogatások elszámolásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2013. évi zárszámadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Előadó: Nagy Klára főtanácsos
4. Beszámoló az önkormányzat 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Beszámoló a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi
beszámolójáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti besorolásáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, egyéb helyiségek és
eszközök bérletéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
által létesítmények üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárásban döntéshozatalról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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9. Előterjesztés falusi szálláshely és ifjúsági szálláshely építéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Előterjesztés a Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
11. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy április 30-án menetrenddel kapcsolatos megbeszélés volt. A reggeli járatot
szeptembertől visszaállítják, megoldódik Bodoglárról az iskolások bejutása. A hetes busz
mindennap van, csak vasárnap nincs, ezt kértük, ígérték, hogy próba jelleggel elindítják.
Rácz Izabella képviselő
Kérte annak is jelzését, hogy 18 óra után öt perccel érkezik Kiskunmajsára a vonat Budapest
felől és 18 óra előtt két perccel eljön a busz, 8-10 gyerekért járnak be a szülők kocsival.
Patkós Zsolt polgármester
Össze kell hangolni a MÁV és a busz menetrendeket. Módosítási javaslatot teszünk.
Május 4-én 830 órakor községi anyáknapi ünnepség volt. Esett az eső, sokan nem jöttek el.
Varga Ferencné alpolgármester
A plébános úr és a tiszteletes úr kérte ezt az időpontot, az eső szemerkélt, megtettük, amit
lehetett.
Patkós Zsolt polgármester
Védőnői megbeszélés is volt.
Vincze Jánosné jegyző
Elmondta, hogy két védőnői körzetünk van, egyik védőnő gyesen van, a másik védőnő pedig
betegség miatt tartósan távol van. A helyettesítést ideiglenesen két védőnő végzi, az I.
védőnői körzetben heti 8 órában Szatmáriné Bazsa Rózsa, a II. védőnői körzetben heti 20
órában Biró Katalin. A gyesen lévő védőnő helyettesítésére kiírt pályázatra két védőnő
jelentkezett, Kiskunfélegyházáról és Szegedről, mindketten pályakezdők, júliustól tudnának
kezdeni.
Patkós Zsolt polgármester
Beszámolt arról, hogy meglátogatta Szabó-Mikor Évával Kányádi Györgyöt, akit 85.
születésnapja alkalmából felköszöntöttek. Tervezik, hogy a közeljövőben 5 iskolással újból
meglátogatják.
Idén is megrendezésre került a Csepregi Imre emlékverseny.
Rácz Izabella képviselő
A verseny szervezésében közreműködők munkája kritikán aluli volt, és Csepregi Imre
nevéhez méltatlan. Nagyobb odafigyelést kért a jövőben.
Varga Ferencné alpolgármester
Amit el lehetett rontani, az elrontották.
Patkós Zsolt polgármester
Május 20-án Rippel Ferenc cirkuszművésszel tárgyalt. A Rippel Akadémia nyári tábora
Szankon valósul meg június 26-tól július 6-ig a szanki tornacsarnokban. Az önkormányzat 3
ügyes szanki gyereknek a nyári táborban történő részvételét tudná biztosítani ingyen. A Mézés Meggyfesztiválon is fellépnek, ezzel színesítik a programot.
Május 21-én Kihívás napja volt. Községünk a kategóriájában II. helyezést ért el.
A Homokhátsági Zrt. és Konzorcium ülésén az Erste Bankkal folytatott tárgyalásokról volt
szó, mert pótbiztosítékot kért, a Zrt-nek pedig nincs vagyona. Nem képződik annyi bevétel,
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nem látja biztosítottnak a hitel visszafizetését. A pályázathoz szükséges önerő biztosítására
felvett hitel törlesztő-részleteit folyamatosan, és pontosan fizetik.
Május 23-án a Kiskunhalasi Református Központi Iskola fennállásának 100 éves évfordulója
alkalmából ünnepség volt.
Ma a Nonprofit Kft. taggyűlésén kezdeményezte a várólisták felszámolását, kérte, hogy
számolják ki, mennyibe kerülne. A kistelepülések pótbefizetésekre nem kötelezhetőek.
Holnap pedagógusnap lesz, amelyben az önkormányzat is szerepet vállal.
Közmunkaprogram keretében javításra kerülnek a járdák a forgalmasabb helyeken. Megújul
az iskola melletti járda, és parkoló kiépítésére kerül sor. A zöldterületeken pótlásra kerülnek a
kipusztult fák. Piactér, zöldségbolt és MOFER mellett leállósáv kerül kialakításra. Készül a
sóbarlang, a kerítés.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.
NAPIREND
2. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat által 2013. évben államháztartáson kívül és
államháztartáson belül adott támogatások elszámolásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A beszámoló tartalmazza, hogy mely szervezetek, milyen összegű támogatást kaptak. A
támogatott szervezetek az átvett pénzeszköz felhasználásáról a támogatási szerződésben
foglaltak szerint határidőre elszámoltak, a támogatás cél szerinti felhasználása maradéktalanul
megtörtént.
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a 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:
31/2014.(V.29.) ÖH.
Támogatások, pénzeszköz átadások felhasználásáról szóló
beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 53. §-a alapján elfogadja a 2013. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz
átadások felhasználásáról szóló beszámolót.
NAPIREND
3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2013. évi zárszámadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Előadó: Nagy Klára főtanácsos
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy a gazdálkodás leterheltsége miatt nem készült el az április 30-i határidőig a
zárszámadás. A Kormányhivatalnak június 1-jéig a Minisztérium felé jelentési kötelezettsége
van. Ezért a rendeletet holnap meg kell küldenünk a Kormányhivatalnak.
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Nagy Klára főtanácsos
A folyamatos pénzellátás biztosított volt. Hitel felvételére nem került sor, az
önkormányzatnak hitelállománya nincs. Az IKSZT pályázat önrésze teljes egészében
visszafizetésre került.
Az előterjesztés összevontan tartalmazza az önkormányzatra és a polgármesteri hivatalra
vonatkozó megállapításokat. A mellékletként csatolt táblázatok külön-külön részletesen
kimutatják az előirányzatok teljesítését.
Az önkormányzatnak 20.039 e Ft pénzmaradványa keletkezett, amelynek nagy része
kötelezettséggel terhelt. A szabad pénzmaradvány összege 1.203 e Ft, amelynek
felhasználására külön határozat-tervezet tartalmaz javaslatot, amely a Polgármesteri
Hivatalnál az építményüzemeltetés feladat dologi többletkiadásainak fedezete.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, az alpolgármester szavazásra tette fel a
rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel elfogadták az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2014.(V.29.)
önkormányzati rendeletet.
A 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
A képviselők egyetértettek a szabad pénzmaradvány előterjesztés szerinti felhasználásával. A
polgármester szavazásra tette fel a 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:
32/2014.(V.29.) ÖH.
Szanki Polgármesteri Hivatal
2013. évi osztható pénzmaradvány felhasználásáról
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szanki Polgármesteri Hivatal
módosított pénzmaradványát 2.892 e Ft összegben fogadja el.
2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi
szabad osztható pénzmaradványát 1.203 e Ft összegben fogadja el.
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az osztható
pénzmaradvány 1.203 e Ft összege, a Szanki Polgármesteri Hivatal Építményüzemeltetés
feladat többlet dologi kiadásaira – Karbantartási kiadásokra kerüljön felhasználásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
4. Beszámoló az önkormányzat 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztésre.
Vincze Jánosné jegyző
Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2013. évben két belső ellenőrzés került
lefolytatásra. Egyrészt a pénzkezeléssel kapcsolatban, másrészt az iparűzési adóbevallások
kerültek ellenőrzésre. A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettség. Az ellenőrzések
elvégzésével a Vincent Auditor Kft-t bíztuk meg. Az ellenőrzések megtörténtek, a feltárt
hiányosságok pótlása megtörtént. Az iparűzési adó visszatérítési igények jogosnak
bizonyultak, a befizetett összegek visszautalása az adóalanyok részére megtörtént.
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a 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:
33/2014.(V.29.) ÖH.
Belső ellenőrzésről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzés
végrehajtásáról és tapasztalatairól szóló éves összefoglaló jelentést az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
5. Beszámoló a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi
beszámolójáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. megküldte a 2013. évi
beszámolóját. Önkormányzati támogatások nélkül tudta a működést biztosítani. A
beszámolóból megállapítható, hogy gazdálkodás vonatkozásában stabil az intézmény
működése.
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a 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:
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34/2014.(V.29.) ÖH.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2013. évi beszámolójáról
HATÁROZAT
A Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunmajsai Kistérségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a közhasznúsági
beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentését.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
6. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti besorolásáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
Szank Községi Önkormányzat kötelezően ellátandó és vállalt tevékenységeinek kormányzati
funkció szerinti besorolását a könyvelés miatt szükséges kiegészíteni a dőlt betűvel szedett
sorokkal. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a 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:
35/2014.(V.29.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat
kormányzati funkciók szerinti besorolása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat kormányzati
funkciók szerinti besorolását - 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
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Ízek Háza Szank, Rákóczi F. u. 21.
Sportpálya és Tekecsarnok Szank, Halasi u. 26.
Önkormányzat által kötelezően ellátandó és vállalt tevékenységeinek kormányzati
funkció szerinti besorolása:
011130
011130
013210
013350
041140
045160
051040
052020
063010
063020
064010
066010
066020
074054
081030
082042
082044
082063
082064
083030
101270
047320
074031
082092
082094
900090
041231
041232
041233
041236
041237

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Területfejlesztés igazgatása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Vízügy igazgatása
Víztermelés, -kezelés, - ellátás
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
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
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram

Határidő: 3 nap
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző
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NAPIREND
7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, egyéb helyiségek és
eszközök bérletéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Igény merült fel az Ízek Háza helyiségeinek és eszközeinek a bérletére, ezért javasolta bérleti
díjak meghatározását. A korábbi határozat változatlanul hagyása mellett kiegészítésre került
az Ízek Házára vonatkozó bérleti díjakkal, amelyet a határozat 4. pontja tartalmaz. Javasolta
az egységes szerkezetű határozat-tervezet elfogadását.
A képviselők egyetértettek a javasolt bérleti díjakkal. A polgármester szavazásra tette fel a
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:
36/2014.(V.29.) ÖH.
Önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek,
egyéb helyiségek és eszközök bérletéről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2013.(I.31.) ÖH. számú határozatát
2014. június 1. napjától módosítja, és egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv.
34. és 36. § alapján - a Szank Községi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
lakbérének és az önkormányzati helyiségek bérleti díjainak mértékét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.1. Komfortos lakás esetében
- belterületen
- külterületen
Komfort nélküli lakás esetében
- belterületen
- külterületen
1.2. Helyiségbérleti díjak
1.3. Garázsbérleti díjak

212,- Ft/m2/hó
152,- Ft/m2/hó
66,- Ft/m2/hó
46,- Ft/m2/hó
3.926,- Ft/m2/év + ÁFA
113,- Ft/m2/hó + ÁFA

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
helyiségek bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg:
Művelődési Ház
2.1. Termek bérleti díja:

1.500,-Ft/óra + ÁFA fűtési időszakban
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1.100,- Ft/óra + ÁFA fűtési időszakon kívül
Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység esetén a termek bérleti díja:
3.000,- Ft/óra + ÁFA fűtési időszakban
2.200,- Ft/óra + ÁFA fűtési időszakon kívül
2.2.Konferencia terem bérleti díj konyha- és eszközhasználattal együtt:
4.000,-Ft/óra + ÁFA fűtési időszakban
3.000,-Ft/óra + ÁFA fűtési időszakon kívül
Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység esetén a terem bérleti díja:
8.000,- Ft/óra + ÁFA fűtési időszakban
6.000,-Ft/óra + ÁFA fűtési időszakon kívül
Hangosító berendezés használati díja:
100,- Ft/óra
2.3. Konferencia terem bérleti díja konyha- és eszközhasználattal együtt
8 órát meghaladó rendezvény esetén: 35.000,-Ft+ÁFA/alkalom fűtési időszakban
25.000,-Ft+ÁFA/alkalom fűtési időszakon kívül
2.4. A képviselő-testület elrendeli, hogy a károkozó az eszközök pótlási díját számla
ellenében köteles megfizetni.
Bérbevevő a bérleti szerződés megkötése érdekében a terem igénybevétele előtt 5
munkanappal köteles felkeresni a közművelődési feladatokat ellátó személyt.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1-jétől az önkormányzat
tulajdonában lévő (Szank, Béke u. 73. szám alatt lévő raktárban tárolt) eszközök bérleti
díjait az alábbiak szerint határozza meg:
3.1. Kölcsönözhető eszközök bérleti díjai:
Megnevezés
Lapos és mély tányér
Desszert tányér
Tál (leveses,pörköltes,sültes)
Mokkás csésze
Likőröspohár
Üdítős pohár
Kancsó
Levesmerő kanál
Evőeszköz (kanál,villa,kés,mokkás)
Terítő (mosással)
Kompótos kistál
Sótartó (műanyag és üveg)
Váza
Kenyeres kosár
Fodros asztal drapéria (mosással)

Egységár Ft/db
25
20
150
25
20
25
50
70
25
500
20
10
50
20
500

3.2. Képviselő-testület meghatározza az eszközök pótlási díját, amelyaz eszközök bérleti
díjának tizenkétszerese.
Bérbevevő az eszközök igénybevétele előtt 5 munkanappal köteles felkeresni a
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási munkatársát.
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4. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ízek Háza helyiségeinek és
eszközeinek bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg:
4.1. Konyha és ebédlő berendezési tárgyainak (tűzhelyek, mosogató, konyhai gépek,
asztalok, székek) és eszközeinek (tányér, evőeszköz, pohár, edények, stb.) használata:
10.000,- Ft+ÁFA/alkalom fűtési időszakon kívül
15.000,- Ft!ÁFA/alkalom fűtési időszakban
4.2. Udvar használata berendezési tárgyakkal (asztalok, székek, padok):
5.000,-Ft+ÁFA/alkalom
4.3. Udvar használata konyhai eszközökkel (tányér, evőeszköz, pohár, edények, stb.) együtt
8.000,- Ft+ÁFA/alkalom
4.4. Udvar használata a konyha berendezési tárgyainak (tűzhelyek, mosogató, konyhai
gépek) és eszközeinek (tányér, evőeszköz, pohár, edények, stb.) igénybevételével együtt:
15.000,- F+ÁFA/alkalom
4.5. Kemence használata 5.000,- Ft+ÁFA/alkalom
5. A Képviselő-testület egyedi kérelemre – a rendezvény céljait, közhasznúságát, közösségi
jellegét figyelembe véve – méltánylást gyakorolhat e határozat 2. és 3. pontjában
meghatározott bérleti díjak esetén. A képviselő-testület ezt a jogát átruházza a
polgármesterre.
6. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a szanki
székhellyel rendelkező civil szervezetek az alapító okiratukban meghatározott
tevékenységekre a Művelődési Ház termeit térítésmentesen használják, előre egyeztetett
időpontban.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
NAPIREND
8. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
által létesítmények üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárásban döntéshozatalról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést nem kívánta kiegészíteni. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a 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:
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37/2014.(V.29.) ÖH.
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
létesítmények üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárásban döntéshozatalról

által

HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi döntést hozta:
1. Megállapítja, hogy a Szank Községi Önkormányzat ellátási körzetét érintő részre
ajánlatot benyújtó az ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, szakmai
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá ajánlatok érvényesek.
2. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján az 1. Rész tekintetében a közbeszerzési
eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
és a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették
ezen Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot.
3. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a 2. Rész tekintetében a közbeszerzési
eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
és a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették
ezen Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot.
4. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a 3. Rész tekintetében a közbeszerzési
eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
és a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös
ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen Részre az
összességében legelőnyösebb ajánlatot.
5. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szank Községi
Önkormányzat ellátási körzetét érintően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést – a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezés
ajánlattevők részére történő megküldését követően – a törvényben meghatározott
határidőn belül, a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítését követően a Szank
Községi Önkormányzat nevében megkösse.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
9. Előterjesztés falusi szálláshely és ifjúsági szálláshely építéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Az ESZE a tekecsarnok tetején 30 fő részére ifjúsági szálláshely megvalósítására 29 millió
forint támogatást nyert. A pályázat 100 %-ban támogatott, azonban utófinanszírozott.
Szintén pályázatot nyert Ritzelné Orbán Mária vállalkozó a Kossuth u. 18. szám alatti
Gondozási Központ tetőterében apartmanok kialakítására 23 millió forintot, amely a tetőtér
2/3 részének a beépítését jelenti. A pályázat 60 %-ban támogatott és utófinanszírozott.
Mindkét épület tulajdonosa az önkormányzat a beruházások megvalósítása önkormányzati
érdek, az önkormányzat helytállására szükség van.
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Varga Ferencné alpolgármester
A feladatfinanszírozású költségvetésből hogyan tudjuk biztosítani, hogy megvalósuljanak a
beruházások?
Patkós Zsolt polgármester
Nincs több ilyen Leader pályázat, mindenképpen meg kell valósítani. Javasolja az építéshez
szükséges hozzájáruló nyilatkozatok elfogadását. Az együttműködés részletes feltételeit ki
kell dolgozni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozattervezeteket.
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:
38/2014.(V.29.) ÖH.
Szank, Halasi u. 26. szám alatt
lévő ingatlanon ifjúsági szálláshely építése
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szank Községi
Önkormányzat tulajdonát képező Szank, Halasi u. 26. szám alatt lévő, 86 hrsz-ú ingatlanon a
meglévő épületen tetőtér beépítésével „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
2013-ban nyújtandó támogatás” című pályázat keretében az Együtt Szankért Egyesület
(Szank, Rákóczi u. 22.) ifjúsági szálláshely fejlesztést hajtson végre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester
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:
39/2014.(V.29.) ÖH.
Szank, Kossuth u. 18. szám alatt
lévő ingatlanon falusi szálláshely építése
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szank Községi
Önkormányzat tulajdonát képező Szank, Kossuth u. 18. szám alatt lévő, 483 hrsz-ú ingatlanon
a meglévő épületen tetőtér beépítéssel „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
2013-ban nyújtandó támogatás” című pályázat keretében Ritzelné Orbán Mária Kiskunmajsa,
Kőkút dűlő tanya 23. szám alatti lakos falusi szálláshely fejlesztést hajtson végre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester
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NAPIREND
10. Előterjesztés a Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Május 31-én szombaton 19 órakor lesz a Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület „Naftalin”
című előadása a Művelődési Házban. A Bugaci Tanyaszínház tavaly is nagy sikerrel mutatta
be színdarabját. Javasolta az egyesület 50 ezer forintos támogatását.
A képviselők egyetértettek a támogatással. A polgármester szavazásra tette fel a határozattervezetet.
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:
40/2014.(V.29.) ÖH.
Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület támogatásáról
HATÁROZAT
1.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági
Egyesület (6114 Bugac, Béke utca 27. képviseli: Tóth Mariann elnök, bírósági nyt. száma:
Pk. 60035/1998) részére 50.000,- Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséből a dologi kiadások előirányzat terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
NAPIREND
11. Egyéb kérdések
A) Előterjesztés támogatásokról
Patkós Zsolt polgármester
Kérte, hogy a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támogatásáról, illetve költségvetési
előirányzatok átcsoportosításáról döntsön a képviselő-testület. Az előzményeket a képviselők
ismerik.
A képviselők egyetértettek a határozat-tervezetekkel. A polgármester szavazásra tette fel a
határozat-tervezeteket.
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:
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41/2014.(V.29.) ÖH.
Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támogatása
HATÁROZAT
1.

2.

3.
4.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi
Önkormányzat a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány részére 593.309,-Ft összegű
támogatást nyújtson. A támogatás összege a kárpát-medencei magyar kulturális és
természeti örökségek népszerűsítésének kiadásaira használható fel.
A támogatás kiadási előirányzata Szank Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében az alábbi előirányzat átcsoportosítások végrehajtásával kerüljön
biztosításra:
a.) Az önkormányzati jogalkotás személyi juttatás kiemelt előirányzatokból 477.320,-Ft
kerüljön átcsoportosításra az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége feladat dologi kiadások kiemelt előirányzatra.
b.) Az önkormányzati jogalkotás munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatról
115.989,-Ft kerüljön átcsoportosításra az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége feladat dologi kiadások kiemelt
előirányzatra.
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Kárpátikum Közhasznú Alapítvánnyal Támogatási Szerződést kössön.
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az 593.309,-Ft
támogatás a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány (székhely: 3300 Eger, Kolozsvári utca
34. adószám: 18590070-1-10) 62800307-11032333 számú bankszámlájára kerüljön
átutalásra.

Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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:
42/2014.(V.29.) ÖH.
Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzat 2014. évi
költségvetésében az alábbi kiadási előirányzat átcsoportosítások kerüljenek végrehajtásra:
a.) Az önkormányzati jogalkotás személyi juttatás kiemelt előirányzatokból 113.050,-Ft
kerüljön átcsoportosításra az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége feladat dologi kiadások kiemelt előirányzatra.
b.) Az önkormányzati jogalkotás munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatokból
30.524,-Ft kerüljön átcsoportosításra az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége feladat dologi kiadások kiemelt
előirányzatra.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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Egyebek
Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy június 27-28-án Méz- és Meggyfesztivál lesz.
A tervek szerint június végére elkészül a sószoba is.
Július 5-én a Rippel Akadémia táborzáró rendezvényére kerül sor.
Júliusban fafaragó tábort is tervezünk, ahol elkészülnének a magyar történelem eseményei
képekben. Az iskola melletti Pongrátz Gergely téren jó helye lenne ennek a Kálváriának.
Az olajipar fennállásának 50. évfordulójára is tervezünk ünnepséget.
Augusztus 30-án megrendezésre kerül a SZAFT.
Tárgyalásokat folytat széndioxidból alga technológiával metán előállításra, amely magyar
szabadalom, és autóbuszokat, teherautókat is lehet vele működtetni.
Több munkahelyteremtő beruházás előkészített állapotban van, pályázati kiírásra várnak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Mucsi László
jkv. hitelesítő

Varga Ferencné
jkv. hitelesítő
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