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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2014. október 27-én 8 órakor megtartott alakuló üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Hachbold Gábor
Mucsi László
Szabó-Mikor Éva
Tabajdi Gábor
Tóth Mátyás és
Varga Ferencné képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Lovas János HVB elnök
Karó Zoltánné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből mind a 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hachbold Gábor és Tabajdi Gábor képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását
javasolta.
Tabajdi Gábor képviselő
Megkérdezte, hogy miért csak a Pénzügyi Bizottság létrehozása szerepel a napirendek között.
Más bizottság nem lesz?
Patkós Zsolt polgármester
Pénzügyi Bizottságot létre kell hozni, mert kötelező az önkormányzati törvény szerint. Más
bizottság létrehozását nem tartja szükségesnek, a polgármesteri program ismertetésénél
részletesen kitér, miért nem tett javaslatot egyéb bizottság létrehozására.
Tabajdi Gábor képviselő
Kérte, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot kapják meg a képviselők.
Vincze Jánosné jegyző
A jelenlegi SZMSZ nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, sok új rendelkezés lépett
életbe a választás napjával. Teljesen új SZMSZ-t szeretne a képviselők rendelkezésére
bocsátani, amely a Pénzügyi Bizottság javaslata után kerül a képviselő-testület elé.
Patkós Zsolt polgármester
A 7. napirend nem az SZMSZ elfogadásáról szól, hanem felhatalmazásról, hogy a jegyző
készítse elő a Pénzügyi Bizottsággal együtt az SZMSZ felülvizsgálatát.
A polgármester szavazásra tette fel a napirendet a meghívó szerint.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
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NAPIREND
1. Önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Lovas János a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. A polgármester eskütétele
Előadó: Lovas János a Helyi Választási Bizottság elnöke
3. A polgármester személyi juttatásainak megállapítása
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
4. Alpolgármester választása, eskütétele, személyi illetményének megállapítása
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Előterjesztés Pénzügyi Bizottsági tagok megválasztására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Előterjesztés Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Lovas János a Helyi Választási Bizottság elnöke
Patkós Zsolt polgármester
Tisztelettel köszöntötte Lovas Jánost a Helyi Választási Bizottság elnökét és felkérte, hogy a
képviselői eskü előmondásával segítse a képviselői feladatok megvalósulását.
Lovas János HVB elnök
Felkérte a képviselőket, hogy az eskütételhez álljanak fel, és mondják utána az eskü szövegét.
A képviselő-testület tagjai az alábbi szövegű esküt tették le:
„Én ………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szank fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(A megválasztott önkormányzati képviselő meggyőződése szerint: Isten engem úgy
segéljen!)”
NAPIREND
2. A polgármester eskütétele
Előadó: Lovas János a Helyi Választási Bizottság elnöke
Lovas János HVB elnök
Felkérte a polgármestert az eskütételre.
Patkós Zsolt polgármester az alábbi szövegű esküt tette le:
„Én Patkós Zsolt becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szank fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy
segéljen!”
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Lovas János HVB elnök
Gratulált az elért eredményekhez, mindenkinek jó munkát kívánt.
Patkós Zsolt polgármester
Megköszönte a Helyi Választási Bizottságnak a választáson és a választást követően végzett
munkáját.
Lovas János távozott az ülésteremből.
Patkós Zsolt polgármester
Az esküokmányok aláírására az ülés végén kerül sor.
NAPIREND
3. A polgármester személyi juttatásainak megállapítása
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
Elmondta, hogy a polgármester illetményét összegszerűen kell meghatározni a törvény
rendelkezése alapján. Az illetmény összege tekintetében a testületnek nincs mérlegelési
lehetősége. Az illetmény közérdekű adat. Nyilvános ülésen kell tárgyalni, határozatot hozni
egyszerű szótöbbséggel kell. Településünkön a megválasztott polgármester főállásban látja el
feladatát. A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere
illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra, mely 60 %-a az 1501-10 000 fő
lakosságszámú település polgármestere esetében. Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése alapján a polgármester 2014. október
12. napjától 448.726,-Ft illetményre jogosult. A főállású polgármester költségtérítésre
jogosult, amely az illetményének 15 %-ában meghatározott összeg, így havonta 67.309,-Ft
költségtérítésre jogosult. A határozatban két pontban kerültek ezek az összegek
meghatározásra. Ezek az adatok nyilvánosak, nyilvánosságra kell hozni.
Tabajdi Gábor képviselő
Ha törvény határozza meg az illetményt és a költségtérítést, miért van szükség a határozatra?
Vincze Jánosné jegyző
A képviselő-testület határozata szükséges a polgármester úr munkaügyi irataihoz, valamint a
határozat tartalmazza konkrétan, hogy a polgármester főállásban látja el a feladatot, és
konkrétan a törvényi szabályozás alapján összegszerűen mennyi a bére, és a költségtérítése.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
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66/2014.(X.27.) ÖH.
Polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4)
bekezdése alapján – Patkós Zsolt főállású polgármester részére 2014. október 12.
napjától havi 448.726,-Ft illetményt állapít meg.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Mötv. 71. § (6) bekezdése
alapján – Patkós Zsolt főállású polgármester részére 2014. október 12. napjától havi
67.309,-Ft költségtérítést állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Vincze Jánosné jegyző
NAPIREND
4. Alpolgármester választása, eskütétele, személyi illetményének megállapítása
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. Egy
alpolgármester megválasztása az önkormányzati képviselők közül a Mötv. értelmében
kötelező.
Felkérte Varga Ferencné képviselőasszonyt, hogy alpolgármesterként továbbra is segítse a
munkáját. Alpolgármesterként végzett munkája, tevékenysége alapozza meg az
alpolgármesteri előterjesztését. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja szintén
törvényi automatizmuson alapszik, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja
70-90 %-a közötti összeg. A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester
illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy az alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának 70 %-ában, azaz 157.054,-Ft összegben kerüljön meghatározásra. A
legalacsonyabb mértékű kötelezettségvállalásra tesz javaslatot. Egy alpolgármestert kíván
jelölni. Költségtérítésre jogosult, a havi tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegre,
amely 23.558,-Ft. Ismertette a határozat-tervezetet.
Varga Ferencné elfogadta a jelölést, és nem kérte zárt ülés tartását.
Patkós Zsolt polgármester
A titkos szavazás lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottság létrehozása szükséges.
A Szavazatszámláló Bizottság elnökének Mucsi Lászlót, tagjainak Tabajdi Gábort és SzabóMikor Éva képviselőket kérte fel.
Mucsi László, Tabajdi Gábor és Szabó-Mikor Éva vállalták a megbízatást, nem kérték zárt
ülés tartását.
Polgármester szavazásra tette fel a Szavazatszámláló Bizottság létrehozására tett javaslatát.
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő
határozatot hozták:
67/2014.(X.27.) ÖH.
Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos
szavazásának lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.
Bizottság elnöke: Mucsi László képviselő
Bizottság tagjai: Tabajdi Gábor és
Szabó-Mikor Éva képviselők.

A szavazás idejére a polgármester szünetet rendelet el.
Ezután titkos szavazás következett. A Szavazatszámláló Bizottság leellenőrizte az urnát, amely
üres volt és lezárta. Ezután a képviselő-testület tagjai egyenként, a jegyzőkönyv mellékletét
képező szavazólapon szavaztak. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készült, amely e
jegyzőkönyv melléklete.
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte Mucsi Lászlót, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás
eredményét.
Mucsi László Szavazatszámláló Bizottság elnöke
Elmondta, hogy az urnában 7 szavazólapot talált, amelyből 5 érvényes volt, 2 érvénytelen.
5 igen szavazattal Varga Ferencnét a képviselő-testület megválasztotta társadalmi
megbízatású alpolgármesternek.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők titkos
szavazással 5 igen szavazattal – 2 nem szavazattal - minősített többséggel a következő
határozatot hozták:
68/2014.(X.27.) ÖH.
Alpolgármester választásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 74. § (1) bekezdésében biztosított
jogánál fogva – Varga Ferencné képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek
megválasztja.
Varga Ferencé alpolgármester
Megköszönte a képviselők bizalmát.
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte Varga Ferencnét az alpolgármesteri eskü letételére.
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Varga Ferencné alpolgármester az alábbi szövegű esküt tette le:
„Én Varga Ferencné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szank fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy
segéljen!”
Patkós Zsolt polgármester
Javaslatot tett a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjára, amelynek összegét a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-a közötti összegben állapíthatja
meg a képviselő-testület. A 70 %-os mértéket, vagyis 157.054,-Ft összegű tiszteletdíj
megállapítását javasolta. Az alpolgármester továbbá költségtérítésre jogosult, amely a
tiszteletdíjának 15 %-a, azaz 23.558,-Ft. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
69/2014.(X.27.) ÖH.
Alpolgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80. § (2)
bekezdésében biztosított jogánál fogva – Varga Ferencné társadalmi megbízatású
alpolgármester részére 2014. október 27. napjától havi 157.054,-Ft tiszteletdíjat állapít
meg.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Mötv. 80. § (3) bekezdésében
biztosított jogánál fogva – Varga Ferencné társadalmi megbízatású alpolgármester
részére 2014. október 27. napjától havi 23.558,-Ft költségtérítést állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
5. Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy az önkormányzati alapfeladatok megváltoztak, az alapfokú oktatás nem
tartozik ide, állami feladat lett, az óvodai nevelés megmaradt. A szociális intézmények
tekintetében az alapellátás önkormányzati feladat, a bentlakásos otthon állami feladat.
Lehetőség van arra, hogy járóbeteg-szakellátót tartsanak fenn az önkormányzatok, vannak
akik lemondtak erről a lehetőségről, ott állami fenntartásba kerültek az intézmények. Az
önkormányzat 2012-ben egyházi fenntartásba adta az oktatást. Az önkormányzat vállalta az
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oktatási intézmény és a szociális intézmény átadása kapcsán, hogyha az állami normatíva már
kevés, az önkormányzat segíteni fogja a feladatellátást. Nagy segítség az egyházi fenntartás az
intézmények megtartása tekintetében. Az intézményrendszer jól működik.
Az önkormányzati feladatellátás kis része feladat- és hatáskör tekintetében átkerült a járási
hivatalhoz, később egyes feladatok visszakerültek. Kettős feladatellátások vannak, a feladatok
igénylik a létszámot itt is, a járási hivatalnál is. A kormányzati szándék a bürokrácia
csökkentését vetíti előre az államigazgatásban, itt helyben is szűkülni fognak a lehetőségek.
Az országos szintű lehetőségekhez, tervekhez alkalmazkodnunk kell.
Az önkormányzatnak legfontosabb feladata a munkahelyteremtés, befektetőbarát gondolatok
megvalósítása, ösztönző lehetőségek megteremtése a gazdaságfejlesztésre. Térségi
együttműködésre van szükség.
A turisztikai lehetőségek tekintetében is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a járási
együttműködésre.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásnak a munkahelyteremtés, befektetés ösztönzés
kiemelt feladata kell, hogy legyen. Egymást kell segíteni mind a hat településnek. Ehhez a
célhoz partnert találunk Kiskunfélegyháza térségében is.
A termálvíz és a mezőgazdasági adottságok kihasználása fontos cél.
Elő kell segíteni, hogy a helyi kis- és közepes vállalkozók, a helyi üzemek tudjanak a
pályázati lehetőségekről, ismerjék meg, hogy milyen típusú fejlesztési források fognak
rendelkezésre állni, hogyan tudják legjobban kihasználni azokat, amelyek a fejlődésüket
szolgálják.
Létre kell hozni térségi gazdaságfejlesztési és befektetés ösztönzési programot, amelyben
Szank vonatkozásában hangsúlyt helyez a termálvíz hasznosítására, mezőgazdaságra,
zöldhulladékra, feldolgozó iparra a növénytermesztés vonatkozásában.
Össze kell gyűjtenünk, ki kell ajánlanunk a befektetőknek a befektetési lehetőségeket (pld.
gyümölcsaszaló, zöldségfeldolgozó vagy konzervipari üzem létrehozása). Az állattenyésztés
ágazatban a baromfi, szárnyasok, szarvasmarha tenyésztés jelentős Szankon, lehetőséget lát
erre épülő feldolgozóipar megvalósítására (pld. sajtüzem).
A felújított utcák, terek, épületek, játszótér látványberuházásnak mondott, de nagyon fontos
dolgok az infrastrukturális fejlesztések, mert megtartó erőt képviselnek. Az ilyen beruházások
az elkövetkező időben már nem lesznek finanszírozhatóak. Akik nem használták ki ezeket az
EU-s forrásokat, erre már nem lesz lehetőségük.
A működési költségeket minimalizálni kell, a megújuló energiaforrásokat ki kell használni. A
napelemek, napelemes rendszerek megvalósulása nagyon fontos az energia költségek
csökkentése miatt. A napelempark megvalósulásával a közvilágítás költsége megszűnik, a
zöldenergia átvételéből bevétele lehet az önkormányzatnak.
A térségi együttműködésben lehetőségek vannak a szakipari munkák, gépi munkák
tekintetében is, azonban ugyanilyen fontos a kulturális együttműködés is. Kiemelt turisztikai
projekt a Kiskun emlékhely megvalósítása, amelyre már a részletes megvalósíthatósági
tanulmány is elkészült. Cél, hogy a termálfürdőbe érkező turistáknak érdemes legyen
ellátogatni Szankra. Térségi szintű turisztikai együttműködésre van szükség.
Szeretné erősíteni a képviselők felelősségét, nem valamilyen bizottság mögé bújva, hanem a
személyes felelősség hangsúlyozásával. Személyes megbeszélést szorgalmaz a képviselőkkel,
átgondolást, hogy az elkövetkező öt évben ki hogyan szeretné a képviselői feladatait ellátni,
egy-egy részterületnek hogyan tudna gazdája lenni. Ahhoz, hogy az ügyeket megfelelően
tudjuk vinni, a képviselői felelősséget előtérbe kell helyezni.
Az elkövetkező időszakban megpróbálunk a lehető legtöbb pályázati lehetőséget bevonni a
célok eléréséhez.
Nyitott a képviselői gondolatokra, törekedni fog arra, hogy megfelelő felkészültséggel
mindenki lássa és értse az önkormányzati költségvetést, a rendszerekhez történő igazodást. A
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keretek szűkek, pici beleszólásunk van. Előtérbe helyezi az együttműködést, a jó partneri
szándékot az önkormányzati munkában. Ezért nem javasolja a kötelező bizottságon túl más
bizottság létrehozását, a képviselőktől várja a segítő gondolatokat. Az elkövetkező öt év ismét
sikeres időszaka lehet a településnek. Sikeres település sikeres önkormányzati képviselőjének
lenni jó dolog. Mindenkinek jó egészséget kívánt ehhez.
Majd a részleges gazdasági program a prioritásokon túli konkrét megvalósítási lehetőségeket
is tartalmazni fog. Látni kell azt, hogy milyen nagy rendszert átalakító változások
következnek be az elkövetkező időben.
NAPIREND
6. Előterjesztés Pénzügyi Bizottsági tagok megválasztására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A Pénzügyi Bizottságot az Mötv. alapján kötelező létrehozni. Az SZMSZ alapján 3 fős
Pénzügyi Bizottság megválasztását javasolta, 2 fő képviselő és 1 fő külső tag bevonásával. A
bizottság feladata jogi és pénzügyi tartalmú előterjesztések esetében az előkészítés,
javaslattétel. Javasolta a Pénzügyi Bizottság tagjainak Hachbold Gábor, Tóth Mátyás
képviselőket, kültagjának Rékasiné Dr. Oláh Gizellát.
Hachbold Gábor és Tóth Mátyás vállalták a jelölést, és nem kérték zárt ülés tartását.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella előzetesen jelezte, hogy vállalja a bizottsági tagságot, nem kérte
zárt ülés tartását.
Tabajdi Gábor képviselő
Megkérdezte, hogy kit javasol polgármester úr a bizottság elnökének.
Patkós Zsolt polgármester
Hachbold Gábort javasolta a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Tóth Mátyás képviselő
Ebben az esetben nem vállalja a bizottsági tagságot.
Patkós Zsolt polgármester
Tóth Mátyást javasolta a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Tóth Mátyás képviselő
Vállalta a megbízatást.
Mucsi László képviselő
A Pénzügyi Bizottság tagjának Tabajdi Gábort javasolta.
Varga Ferencné alpolgármester
Hachbold Gábort javasolta a bizottság tagjának.
Patkós Zsolt polgármester
A képviselőknek jogában áll részt venni a bizottsági ülésen tanácskozási joggal, szavazni nem
szavazhatnak.
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Mucsi László képviselő
Javasolta, hogy 5 tagú legyen a Pénzügyi Bizottság, mérlegképes könyvelői végzettségű
szakembert is javasol a bizottságba.
Patkós Zsolt polgármester
Fenntartja a 3 tagú bizottsági javaslatát. SZMSZ módosítás szükséges az 5 tagú bizottság
létrehozásához. Amennyiben kompromisszum születik és meglesz a külsős személy, aki
elfogadja a bizottsági tagságra vonatkozó felkérést, akkor a következő rendes testületi ülésen
újra tárgyalhatja a képviselő-testület. Továbbra is úgy gondolja, hogy elégséges a három tagú
bizottság, két képviselő részvételével egy jogásszal kiegészítve.
Tabajdi Gábor képviselő
Úgy érzi, hogy a képessége és képzettsége is megvan hozzá, hogy a Pénzügyi Bizottság tagja
lehessen.
Mucsi László képviselő
Továbbra is fenntartja az 5 tagú Pénzügyi Bizottságra vonatkozó javaslatát.
Vincze Jánosné jegyző
Az SZMSZ-ben jelenleg 3 tagú Pénzügyi Bizottság szerepel.
Patkós Zsolt polgármester
Ahhoz, hogy 5 tagú lehessen a bizottság, előbb SZMSZ-t kell módosítani. Ezért most ezzel
ezen a képviselő-testületi ülésen nem tudunk érdemben foglalkozni. A következő rendes
képviselő-testületi ülésen sor kerül az SZMSZ módosítására, ha létrejön az 5 fős Pénzügyi
Bizottsági struktúra, akkor a Pénzügyi Bizottságot ki lehet egészíteni.
Tabajdi Gábor elfogadta a jelölést, és nem kérte zárt ülés tartását.
Most tehát 4 jelölt van.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kifogása a nyílt szavazás ellen. Nem volt.
Szavazásra tette fel egyesével a Pénzügyi Bizottság tagjait.
Szavazásra tette fel Hachbold Gábor pénzügyi bizottsági tagságát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a Pénzügyi Bizottság
tagjának Hachbold Gábor képviselőt megválasztotta.
Szavazásra tette fel Tóth Mátyás pénzügyi bizottsági tagságát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a Pénzügyi Bizottság tagjának Tóth
Mátyás képviselőt megválasztotta.
Szavazásra tette fel Rékasiné Dr. Oláh Gizella pénzügyi bizottsági tagságát.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a Pénzügyi Bizottság tagjának
Rékasiné Dr. Oláh Gizellát megválasztotta.
Szavazásra tette fel Tabajdi Gábor pénzügyi bizottsági tagságát.
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a Pénzügyi Bizottság
tagjának Tabajdi Gábor képviselőt nem választotta meg.
Szavazásra tette fel Tóth Mátyás megbízását a Pénzügyi Bizottság elnökének.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a Pénzügyi Bizottság elnökének
Tóth Mátyás képviselőt megválasztotta.
A képviselő-testület a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozta:
70/2014.(X.27.) ÖH.
Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – Szank Községi Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatának 58. § (1) bekezdése, és a 61. § (1) bekezdése alapján – a
Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:
Pénzügyi Bizottság
Elnöke: Tóth Mátyás képviselő
Tagja:
Hachbold Gábor képviselő
Kültagja: Rékasiné Dr. Oláh Gizella (6400 Kiskunhalas, Radnóti u. 8.)
NAPIREND
7. Előterjesztés Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Az SZMSZ-t szükséges átdolgozni egyrészt törvényi változás miatt, másrészt, hogy a
képviselő-testület elképzelése szerint át tudjon alakulni.
Javasolta, hogy a képviselő-testület kérje fel jegyző asszonyt az SZMSZ átdolgozására.
Vincze Jánosné jegyző
Az önkormányzati törvény 53. §-a felsorolja azokat a kötelező tartalmi elemeket, amelyeket a
rendeletben le kell szabályozni. A képviselő-testületi ülések időpontjára, a bizottsági
összetételre kért javaslatot.
Patkós Zsolt polgármester
Kérte, hogy minden képviselő péntekig írásban nyújtsa be jegyző asszonyhoz az SZMSZ
módosítására vonatkozó javaslatait.
Vincze Jánosné jegyző
A jelenleg hatályos SZMSZ egységes szerkezetben a honlapon elérhető.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a jegyző
felhatalmazását az SZMSZ átdolgozására.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
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71/2014.(X.27.) ÖH.
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Vincze Jánosné jegyzőt a
Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálatára.
2. A rendelet-tervezet a képviselő-testület soron következő rendes ülésén kerül
előterjesztésre a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérése után.
Határidő: KT következő rendes ülése
Felelős: Vincze Jánosné jegyző

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 945 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Hachbold Gábor
jkv. hitelesítő

Tabajdi Gábor
jkv. hitelesítő
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