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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2014. június 24-én 17 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Csertő István
Mucsi László és
Rácz Izabella képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
G. Kovács Gábor őrsparancsnok
Turán György körzeti megbízott
Vízhányó Anita Klára családgondozó
Karó Zoltánné szoc. ügyintéző
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből 5 fő jelen van. Nyerges Zoltán és Tóth Mátyás képviselők jelezték
távolmaradásukat az ülésről.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csertő István 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 azzal a kiegészítéssel, hogy 8. napirendi pontként Kiskunmajsai Kistérségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. továbbműködéséről szóló napirend megtárgyalását javasolta.
Az utána következő napirendi pont sorszáma 9-esre módosul. A 10. napirendi pontban pedig
egy lakáskérelmet szeretne ismertetni. A 11. napirendi pont lesz az egyéb kérdések. A
képviselők egyetértettek az új napirendi pontok felvételével, 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 község közbiztonságának helyzetéről
Előadó: G. Kovács Gábor őrsparancsnok
3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
Vízhányó Anita Klára családgondozó
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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5. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat vállalkozási tevékenység végzéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat alaptevékenységek kormányzati funkció
szerinti besorolásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Előterjesztés Szank Község Egészségtervéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. továbbműködéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Előterjesztés megyei kitüntetések adományozására javaslattételről
Előadó: Besesek Béla alpolgármester
10. Előterjesztés önkormányzati lakás iránti kérelemről
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
- május 30-án a pedagógusnap alkalmával az önkormányzat nevében köszöntöttük a
pedagógusokat, óvónőket, dajkákat.
- május 31-én póteboltás volt. Ki végezte?
Vincze Jánosné jegyző
Szankon nincs állatorvos, ezért a póteboltást Dr. Fülöp Gábor végezte Kiskunmajsáról, hogy a
lakosság eleget tudjon tenni jogszabályi kötelezettségének, és ne kelljen Kiskunmajsára
beszállítani az ebeket.
- május 31-én a Bugaci Tanyaszínház vendégszerepelt a Művelődési Házban. Ez az
amatőr színjátszás nagyon pozitív kezdeményezés.
- június 3-án módosításra került az I. számú szavazókör helye, átkerült a Közösségi
Házból a Művelődési Házba. Az önkormányzati választás napján mindenkinek a
Művelődési Házba kell menni szavazni. A nemzetiségi választás szintén a Művelődési
Házban lesz, így ott 3 szavazatszámláló bizottság fog működni 3 külön helyiségben.
Vincze Jánosné jegyző
A könyvtár kicsinek bizonyult a Szavazatszámláló Bizottságnak. A Szavazatszámláló
Bizottság tagjai kérték, ha lehetséges, akkor nagyobb helyen legyen legközelebb a szavazás.
- június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján a világháborús emlékműnél tartottunk
megemlékezést.
- június 12-én a napelemes beruházás átadó ünnepsége volt az iskolánál. A református
egyház 100 %-ban támogatott pályázatot nyert, amelyből az iskola és az óvoda
energiaellátására napelemes beruházás valósult meg.
- június 17-én kistérségi egészségpályázattal kapcsolatos megbeszélés volt. A térségben
a program kapcsán több szűrés fog megvalósulni, amelyben a szanki háziorvosok is
részt vesznek.
- június 18-án e-anyakönyvi képzésen vett részt az anyakönyvvezető és jegyző asszony.
Július 1-jétől megszűnnek a papír alapú anyakönyvek, elektronikus anyakönyvek
lesznek. Gépi nyilvántartás lesz központi rendszerben.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.
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NAPIREND
2. Beszámoló Szank község közbiztonságának helyzetéről
Előadó: G. Kovács Gábor őrsparancsnok
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte G. Kovács Gábort a Kiskunmajsai Rendőrőrs őrsparancsnokát és Turán György
körzeti megbízottat. Az önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát jónak ítélte. Elmondta, hogy
a képviselő-testület az elmúlt két évben egyhangúlag megszavazta a rendőrségnek az 1-1
millió forintot a rendőrök túlmunkájának a biztosítására, amit itt Szankon végeznek. A
kamerarendszer kiépült, a képviselő-testület szerepvállalása fontos a közbiztonság javítása
érdekében. Fontosnak tartja azt is, hogy elismerést adhatott át a rendőrnapon a település
körzeti megbízottainak, munkájuk elismeréseképpen. Átadta a szót G. Kovács Gábor úrnak.
G. Kovács Gábor őrsparancsnok
Köszöntötte a képviselőket. A kapitány úr is szeretett volna részt venni az ülésen, de közbejött
egy értekezlet, ezért nem tudott eljönni.
Megköszönte az önkormányzat támogatását, amely az országban az első helyen van. A
kamerarendszer nagyon jó, ebben is élen jár a település. Itt helyben nagyon sokat tesznek a
bűnmegelőzés érdekében, amelynek meg is van az eredménye. A bűncselekmények száma
jelentősen csökkent. Korábban történtek bűncselekmények, amelyek felderítésre kerültek, az
elkövető börtönben van. Szankon a legnagyobb gondot az ittas vezetés jelenti, de ez nem csak
itt gond, a megyében is az első helyen szerepel a probléma. Elvárható az is, hogy a helyi
körzeti megbízottak helyben legyenek szolgálatban. Felismerték ennek jelentőségét
országosan is, ezért központilag plusz túlórakeretet biztosítanak, amelyet a rendőrnek
helyben, a településen kell ledolgoznia.
Mucsi László képviselő
Ha Szankra beköltözik egy új, bűnöző család, akkor arról a rendőrségnek van-e tudomása?
G. Kovács Gábor őrsparancsnok
Azt, hogy bűnözők-e, nem tudjuk. A körzeti megbízottak dolga, hogy a beköltöző új családról
rövid időn belül tudomást szerezzenek. Odafigyelnek, ha valami történik a településen, tartják
a kapcsolatot a polgárőrséggel, jó a sok közös szolgálat, megbeszélik az információkat.
Besesek Béla alpolgármester
Van-e információ a közelmúltban történt bolti betörésekkel kapcsolatban?
G. Kovács Gábor őrsparancsnok
Ezek a betörések egy betöréssorozatba illenek bele. A nyomozás nem hozzájuk tartozik, nem
tud az ügy állásáról.
Olyan bűncselekmény a közelmúltban nem volt, amely az emberek biztonságát közvetlenül
veszélyezteti.
Varga Ferencné alpolgármester
Van-e lehetőség rendszeres igazoltatással, ellenőrzéssel arra késztetni azokat az embereket,
akik tartósan itt tartózkodnak, de nem Szankhoz tartoznak, hogy hagyják el a települést?
G. Kovács Gábor őrsparancsnok
Meg kell indokolni, hogy miért történik az igazoltatás, nem lehet indok nélkül zaklatni senkit.
Varga Ferencné alpolgármester
Kérte, hogy a helyi körzeti megbízottak annyit legyenek jelen a településen, amennyit csak
lehet.
Patkós Zsolt polgármester
Elhangzott, hogy sok az ittas vezető. Aki a közrendet, közbiztonságot veszélyezteti, az ellen
fel kell lépni. Reméli, hogy egyre inkább szabálykövetőek lesznek az emberek. Úgy látja,
hogyha a rendőr szóban figyelmeztet valakit, az is hatásos lehet.
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G. Kovács Gábor őrsparancsnok
Kevesebb a helyszíni bírság, az őrsön a felére esett vissza, azonban nagyon szigorúan
fellépnek a biztonsági öv, biztonsági gyerekülés, bukósisak nem használata és az ittas
vezetéssel szemben.
Patkós Zsolt polgármester
Megköszönte a körzeti megbízottak közreműködését, amit a fiatalok közösség ellenes
magatartásakor tanúsítottak. A szórakozóhelyek üzemeltetőitől kértük, hogy az ittas
embereket ne szolgálják ki, mert az – következményeit tekintve - senkinek sem jó. Azt
mondták, nem ott isznak a fiatalok. Fokozott figyelmet kért a drogfogyasztás visszaszorítása
érdekében.
G. Kovács Gábor őrsparancsnok
Szoktak ellenőrzéseket tartani, pszichoaktív anyagot találtak, amely nem minősül
kábítószernek, a büntetési tétele egészen más, nem olyan szigorú, mint a kábítószernél.
Szankon még nem olyan nagy a baj, kevés van, de ezeket a fiatalokat folyamatosan
ellenőrizni kell.
Patkós Zsolt polgármester
Megköszönte G. Kovács Gábor parancsnok úrnak és Turán György körzeti megbízottnak a
beszámolót, kérte továbbra is az együttműködést.
Több 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:
43/2014.(VI.24.) ÖH.
Szank község közbiztonságának
helyzetéről szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8. § (4) bekezdése alapján Szank község közbiztonságának helyzetéről szóló
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
G. Kovács Gábor és Turán György távoztak az ülésről.

NAPIREND
3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
Vízhányó Anita Klára családgondozó
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
Az írásbeli beszámolóhoz nem volt kiegészítése. A családgondozóval zökkenőmentes a
kapcsolat. A polgármesteri hivatalban kevesebb a gyermekvédelmi feladat, mint korábban,
mert a védelembe vétel átkerült járási hatáskörbe.
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Patkós Zsolt polgármester
Vízhányó Anita most már kinevezett dolgozó, jól ismeri a települést, segíti a problémák
megoldását, jó kezekben vannak a segítségre szoruló családok, fiatalok. Deményi Ernő
intézményvezető is ezt erősítette meg.
Varga Ferencné alpolgármester
Tapasztalata szerint a családgondozó diszkréten, gyorsan intézi az ügyeket, megoldást talál a
problémákra.
Patkós Zsolt polgármester
Mennyi idő telik el a jelzéstől a döntésig védelembe vétel esetén?
Vízhányó Anita családgondozó
Korábban volt probléma, mert kevés volt az ügyintéző, most már a 30 napos ügyintézési
határidőn belül meghozzák a döntést. A védelembe vétel egy évig tart, akkor felül kell
vizsgálni, és ha szükséges, további egy évre meghosszabbítható. Ha hosszabb ideig szükség
van a kiemelt figyelemre, akkor átmeneti nevelésbe kerül a gyermek. Egy gyermek átmeneti
nevelésben van, bármikor visszakerülhet a családba, ha a körülmények úgy alakulnak.
Varga Ferencné alpolgármester
Az óvodai étkezésért 84-ből 26-an fizetnek, a többiek ingyen étkeznek. Az óvodáztatási
támogatás igénybevétele miatt szorgalmasan viszik a szülők az óvodába a gyermekeket
nyáron is.
Karó Zoltánné szoc. ügyintéző
Az óvodáztatási támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötött. Egy évben
kétszer 10 e Ft támogatást jelent gyerekenként.
Patkós Zsolt polgármester
Kötelező adni, az állam által 100 %-ban megtérített szociális támogatásról van szó.
Mucsi László képviselő
A gyerekeknek jó, a törvényalkotónak az volt a célja, hogy minél több időt töltsenek el a
gyerekek az óvodában, a jó környezetben.
Patkós Zsolt polgármester
Megköszönte a munkát, legalább ekkora figyelmet kérünk a jövőben is.
Több 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:
44/2014.(VI.24.) ÖH.
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján a 2013. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vincze Jánosné jegyző
Karó Zoltánné és Vízhányó Anita távoztak az ülésteremből.
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NAPIREND
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A Kormányhivataltól törvényességi jelzés érkezett, az előző év rendeletalkotási gyakorlata
idén már nem helytálló. Elkészült az új rendelet, a mellékletek változatlanok.
Nagy Klára főtanácsos
A költségvetési rendelet egységesen összevontan tartalmazza az önkormányzatra és a
polgármesteri hivatalra vonatkozó rendelkezéseket. Tartalmi változás nem történt.
Vincze Jánosné jegyző
Továbbra is külön elemi költségvetése van az önkormányzatnak és a polgármesteri
hivatalnak, azonban a rendelkezéseket egy rendeletbe kell foglalni.
Varga Ferencné alpolgármester
A törvényességi felhívás nem hátrányos a településnek?
Vincze Jánosné jegyző
Nem. Határidőt kaptunk, amely időpontig a képviselő-testület az új rendeletet elfogadja és a
régi rendeleteket hatályon kívül helyezi, ezzel a hiba kijavítása megtörténik. Erről a megadott
határidőig tájékoztatjuk a Kormányhivatalt.
Nagy Klára főtanácsos
A főkönyvi könyvelés megváltozott, az egész költségvetést újból ki kellett dolgozni, nem volt
egyszerű az idei költségvetés elkészítése.
Besesek Béla alpolgármester
A 4. § (1) bekezdésében az van, hogy önként vállalt feladatot az önkormányzat nem
engedélyez. A településőr és a Kisbíró újság nem önként vállalt feladat?
Vincze Jánosné jegyző
Helyi önkormányzati közfeladat a település közbiztonságának biztosításában való
közreműködés és a nyilvánosság biztosítása is. Az új önkormányzati törvény nagyon sok
feladattal kibővítette az önkormányzatok feladatkörét.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a polgármester 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
Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014.(VI.25.)
önkormányzati rendeletet.
A 11/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

NAPIREND
5. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat vállalkozási tevékenység végzéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az Ízek Háza működtetése indokolja az önkormányzat vállalkozási tevékenységeinek
meghatározását, amely az SZMSZ 6. sz. függeléke. Javasolta a határozat-tervezetek
elfogadását.
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Besesek Béla alpolgármester
Javasolta a 3. pont kiegészítését a következők szerint:
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozási tevékenység összegének
felső határát az önkormányzati költségvetési rendelet módosított előirányzatának 10 %-ában
határozza meg.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester a módosítással együtt 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 – minősített többséggel a következő
határozatot hozták:
45/2014.(VI.24.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat
vállalkozási tevékenységéről
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank
Községi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet végezzen.
2. A vállalkozási tevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:
900090

Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

A vállalkozási tevékenység megnevezése: Ízek Háza Rendezvényház
A vállalkozási tevékenység végzésének helye: Ízek Háza 6131 Szank, Rákóczi u. 21.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozási tevékenység
összegének felső határát az önkormányzati költségvetési rendelet módosított
előirányzatának 10 %-ában határozza meg.
Határidő: 3 nap
Felelős: Vincze Jánosné – jegyző
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő
határozatot hozták:
46/2014.(VI.24.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat
vállalkozási tevékenység kormányzati funkciók szerinti besorolása
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat
vállalkozási tevékenységének 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 Szabályzat 6. számú függelékébe illeszti:
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Önkormányzat által vállalkozási tevékenységként ellátott tevékenységek kormányzati
funkció szerinti besorolása:
900090

Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozási tevékenység
összegének felső határát az önkormányzati költségvetési rendelet módosított
előirányzatának 10 %-ában határozza meg.
Határidő: 3 nap
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző

NAPIREND
6. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat alaptevékenységek kormányzati funkció
szerinti besorolásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Szükség van az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolásának kiegészítésére.
Javasolta a határozat-tervezetek elfogadását.
Vincze Jánosné jegyző
Teljesen elkülönítettük egymástól az alaptevékenységeket a vállalkozási tevékenységektől.
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 – minősített többséggel a következő
határozatot hozták:
47/2014.(VI.24.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat
Alaptevékenységek 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 függelékét
az alábbi, alaptevékenységek ellátásához kapcsolódó kormányzati funkciókkal egészíti ki:
Önkormányzat által alaptevékenységként ellátott tevékenységek kormányzati funkció
szerinti besorolás kiegészítése:
047320
074031
082092
082094

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
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041231
041232
041233
041236
041237

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram

Határidő: 3 nap
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő
határozatot hozták:
48/2014.(VI.24.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat
Alaptevékenységek 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
Ízek Háza Szank, Rákóczi F. u. 21.
Sportpálya és Tekecsarnok Szank, Halasi u. 26.
Önkormányzat által alaptevékenységként ellátott tevékenységek kormányzati funkció
szerinti besorolása:
011130
011130
013210
013350
041140

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
11

045160
051040
052020
063010
063020
064010
066010
066020
074054
081030
082042
082044
082063
082064
083030
101270
047320
074031
082092
082094
041231
041232
041233
041236
041237

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
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram

Határidő: 3 nap
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző

NAPIREND
7. Előterjesztés Szank Község Egészségtervéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
TÁMOP pályázat keretei között készítette el egy szakmai szervezet az egészségtervet. A
TÁMOP 6.1.2. program keretében a településen minden korosztálynak egészségfejlesztés
programsorozatot valósítunk meg. Tapasztalatok szerint a 16-30 éves korosztály nem jelenik
meg a háziorvos előtt. Az iskola kereteiből kikerülve a fiatalokat nem látja orvos, bár számos
betegség megelőzése érdekében a megjelenés fontos lenne. A program egészségtudatos
életmódról, a betegségek megelőzéséről szól.
Elkészül a térség egészségfejlesztési terve, ennek része településünk is. A helyi háziorvosok is
részt vesznek a szűrések elvégzésében. A program keretein belül 20 hónapon keresztül
sportnapok, egészséges táplálkozás, életmódprogramok valósulnak meg.
Csertő István képviselő
A szűrést olyan rendezvény helyszínére lehetne kihelyezni, ahol sok fiatal jelenik meg.
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Besesek Béla alpolgármester
Az infrastrukturális részt javasolja kiegészíteni, nem szerepel az anyagban például a képtár.
Nincs szó a tekepályáról és a BMX pályáról sem. Hiányos a társadalmi szervezetek
felsorolása.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy az ügyintézővel nézze át alpolgármester úr az anyagot és a szükséges
módosításokat tegyék meg.
Több 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:
49/2014.(VI.24.) ÖH.
Szank Község Egészségtervéről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1570 pályázat
keretében elkészült Szank Község Egészségtervét az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
8. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. továbbműködéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
A Nonprofit Kft. továbbműködésével kapcsolatos döntéseket ügyvédnő elkészítette. A
Cégbírósághoz kell a Nonprofit Kft-nek benyújtania. 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:
50/2014.(VI.24.) ÖH.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
továbbműködésével kapcsolatos döntések
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738,
székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban továbbműködjön. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a Ptk. rendelkezéseivel
összhangban álló továbbműködésről szóló határozati javaslatot elfogadja.
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2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.
03-09-116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) taggyűlésén a társasági
szerződés - a társaság nonprofit jellegével és közhasznú jogállásával kapcsolatos módosításának tervezetét az előterjesztés szerint elfogadja, valamint a Társasági
Szerződés módosítását, és az egységes szerkezetben foglalt Társasági Szerződést Szank
Községi Önkormányzat tag képviseletében aláírja.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738,
székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) könyvvizsgálója - az erről szóló taggyűlési
határozat meghozatalától 2016. május 31. napjáig szóló határozott időtartamra - Juhász
Imréné (a.n.: Dobi Ilona) 6100 Kiskunfélegyháza, Fűzfa u. 18. szám alatti lakos legyen.
A könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002168.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
9. Előterjesztés megyei kitüntetések adományozására javaslattételről
Előadó: Besesek Béla alpolgármester
Ezt a napirendi pontot a képviselő-testület a Möt. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján
zárt ülésen tárgyalta.
NAPIREND
10. Előterjesztés önkormányzati lakás iránti kérelemről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Egy szanki lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy részére biztosítson lakást.
Kérését azzal indokolta, hogy a DÉMÁSZ az áramot kikapcsolta, nincs a lakásban áram,
addig kéri a lakás, lakhatás biztosítását, amíg vissza nem kötik a villanyt.
Besesek Béla alpolgármester
Személyesen utánajárt az ügynek, beszélt az érintettekkel. Kérelmező lakhatása biztosított.
Nem javasolja a lakás biztosítását.
Varga Ferencné alpolgármester
Nem javasolja a kérelem támogatását, ez a helyzetét nem oldja meg.
Rácz Izabella képviselő
Szintén nem javasolja lakás biztosítását, nem ez a probléma.
Csertő István képviselő
Nem javasolja a kérelem támogatását. Kevés az információ.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy a képviselő-testület kérjen hiánypótlást, a kérelmező csatolja be a szolgáltató
árajánlatát az áram bekötésére vonatkozóan, tájékoztasson arról, mennyi idő alatt tud
megvalósulni az elektromos áram bekötése, továbbá szolgáltasson adatot az áramdíj
hátralékának mértékéről.
A képviselők egyetértettek a hiánypótlási felhívással. A polgármester megbízta Vincze
Jánosné jegyzőt a szükséges információk és írásos dokumentumok beszerzésével.
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NAPIREND
11. Egyéb kérdések
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a hét végén lesz a Méz- és Meggyfesztivál, amelyre
mindenkit szeretettel vár. Július 4-én Semmelweis napon köszönthetjük a szociális szférában
dolgozókat, a konyhai dolgozókat. Az ünnepségre várjuk a képviselőket is.
Július 1-vel lesz vezetője a Művelődési Háznak. A megépült sóbarlang működtetése is a
művelődési ház feladata lesz.
Varga Ferencné alpolgármester
Most zajlik a foci vb. a Művelődési Házban meg lehetne szervezni, hogy kivetítőn lehessen
nézni. Szerinte lenne rá érdeklődés.
Vincze Jánosné jegyző
Van ilyen szervezés.
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatást adott a közelmúlt értékteremtő építkezéseiről, továbbá a tervezett programokról:
Elkészült az iskola melletti külső vécé a játszótérhez. Elkészült az iskola melletti járda
aszfaltozása, valamint az iskola előtt leállósáv lett kialakítva. Járdakapcsolatot építettünk ki az
Arany János utcán a Szegfű utcánál. Leálló sávot építettünk a piactér mellett.
Nyáron lesz a Művelődési Házban kézműves, dráma, sport tábor. A fafaragó tábor augusztus
1-10-ig valósul meg.
Készül a Rákóczi utcán a térkövezés, megvalósul a járdakapcsolat az Arany János és a Móra
Ferenc utcák között. Térkövezés történt a Hunyadi utcán az orvosi rendelő mellett. Átépítésre
kerül a polgármesteri hivatal kerítése, a kerítéselemeket tavaly már megvettük.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 21 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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