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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2014. december 2-án 8 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak:  Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Hachbold Gábor 
 Mucsi László 
 Szabó-Mikor Éva 
 Tabajdi Gábor és 
 Tóth Mátyás 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 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. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A polgármester szavazásra tette fel a napirendet a meghívó szerint. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

2. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendeletre 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

3. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.)  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

4. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok  
    számának meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletre 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

5. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba  
    Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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6. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Kollégium Gy. Szabó Béla Általános Iskola  
    tornacsarnokának sportpadlóval történő burkolására pótelőirányzat engedélyezéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

7. Előterjesztés sportpálya, tekecsarnok felújítására pótelőirányzat engedélyezéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

8. Egyéb kérdések 
 
Tóth Mátyás PB elnök 
Bejelentette, hogy a képviselők kötelezettségüknek eleget tettek. A vagyonnyilatkozatát 
mindenki határidőben leadta. Minden képviselő bejelentkezett a NAV köztartozásmentes 
adatbázisába. Minden hó 10-ig frissítik az adatbázist, két képviselő december 10-én fog 
megjelenni az adatbázisban, a többieknek már ki van nyomtatva, és anyagához van csatolva 
az igazolás. 
 
NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót írásban mindenki megkapta, kiegészítése nem volt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
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: 
 
74/2014.(XII.2.) ÖH. 
Lejárt határidejű határozatról szóló beszámolóról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 64/2014.(IX.29.) ÖH. számú lejárt 
határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a Bursa 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról. 
Tóth Mátyás PB elnök 
Elmondta, hogy összesen 31 Bursa Hungarica pályázat érkezett be az önkormányzathoz. Az 1 
„B” típusú pályázatot a bizottság nem támogatta, mert ebben az esetben 3 évre előre kellett 
volna kötelezettséget vállalni. A pályázónak lesz lehetősége jövőre „A” típusú pályázat 
benyújtására. 
A 30 „A” típusú pályázatból mind a 30-at támogatta a bizottság. A rendelet értelmében havi 
3-5000 Ft ösztöndíjat lehet meghatározni. A bizottság 20 pályázónak havi 3.000,-Ft, 10 
pályázónak havi 4.000,-Ft ösztöndíjat határozott meg. A rendelkezésre álló 1 millió forintos 
keretet a bizottság felhasználta.  
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Patkós Zsolt polgármester 
Megköszönte a tájékoztatást. 
Elmondta, hogy  a képviselő-testület alakuló ülése napján, október 27-én megalakult a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat. Megalakulásukat segítették a Polgármesteri Hivatal dolgozói. A 
központi költségvetésből nagyon csekély mértékű támogatásra számíthatnak.  
- Október 29-én Bácsalmáson tettek látogatást, megnézték a közfoglalkoztatás egyik jó 
gyakorlatát. A szociális földprogram keretében szociális feldolgozó üzem és bolt nyílt. 
Egyértelmű, hogy önkormányzati föld nélkül ez nem működik. A földosztáskor erre nem 
gondoltak, nem maradtak az önkormányzatnak földterületei. 
- Az elmúlt időszakban több kistérségi ülés volt. Szó volt arról, hogy térségi szinten 
szeretnénk megvalósítani a kistérség-fejlesztési irodát, amelynek feladata a vállalkozók 
fejlesztési gondolatainak összegyűjtése, a megvalósítás segítése, információs bázis 
létrehozása. A projektötletek összegyűjtése jelenleg folyamatban van. A kistérség-fejlesztési 
irodában megfelelő végzettségű szakembereket fognak alkalmazni. További cél egy civil 
szervezet, egyesület létrehozása, amelynek megalakításához Kiskunmajsa térségében minden 
településről egy vállalkozó kerül felkérésre. Az egyesületen keresztül megvalósul a társadalmi 
párbeszéd.  
- November 7-én felvette a kapcsolatot Gál Csabával a MOL Magyarországi Kutatás-
Termelés igazgatójával. Előremutató innovációs gondolatok megvalósításáról tárgyaltak. 
- November 10-én a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának ülése 
volt, az elnök Szank község polgármestere Patkós Zsolt, az alelnök Kiskunmajsa város 
polgármestere Á. Fúrús András lett. Fontos a társulás számára, hogy információt, lehetőséget 
tudjanak biztosítani a vállalkozók, önkormányzatok, civil szervezetek számára. 
- November 11-én a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetőjével megbeszélést folytatott a 
település közbiztonsági helyzetéről, problémákról. A kapitány úr elmondta, hogy más 
településeknek is példa Szank hozzáállása, amelyet a közbiztonság javítása érdekében 
kifejtett. A térségben összehangoltan kell megvalósítani a kamerarendszer-bővítéseket. 
- November 23-án egyedi, példa nélküli Istentiszteleten vehettünk részt, ahol a képviselő-
testület munkájára kértek áldást, bölcsességet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
NAPIREND 
2. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendeletre 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy van-e az előterjesztéshez kiegészítése. 
Vincze Jánosné jegyző 
Az írásban kiadott előterjesztéshez képest módosító javaslata van. A 48. § (3) bekezdésében a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjénél javasolja módosítani a szerdai ügyfélfogadási 
időt délután 17 óra helyett 16 órára, mert a munkaidő 16 óráig tart, az ügyfélfogadási idő nem 
került ennek megfelelően javításra. A szerdai hosszabbított ügyfélfogadás négy évvel ezelőtt 
került bevezetésre, helyette a pénteki nyitva tartás volt egy órával rövidebb. A gyakorlatban 
nem volt erre igény, ezért javasolja az eredeti visszaállítását. 
Javasolta továbbá az 55. § (1) bekezdésének törlését, mert nincs törvényi felhatalmazás a 
költségvetési koncepció készítésére, ezért ezt a pontot ki kell venni a (2) bekezdés számozása 
(1)-re módosul. A mellékletekből is törölni kell a koncepciót. Ezt a törvényességi 
felügyelettel is egyeztette. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Az elmúlt évek gyakorlata nem indokolja a szerdai hosszabbított ügyfélfogadást. 
Megkérte Nagy Klárát, hogy mondja el, milyen típusú beszámolók vannak, amelyek a 
gazdálkodást érintik. 
Nagy Klára főtanácsos 
Többféle beszámolót kell megküldeni a Magyar Államkincstárnak. Havi beszámolót kell 
készíteni tárgyhót követő 20-ig negyedévente, a negyedévet követő 20-ig, zárszámadást 
április 30-ig, éves költségvetést február 15-ig. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tehát folyamatos ellenőrzés alatt áll a gazdálkodás. 
Mucsi László képviselő 
A képviselő-testület elé csak a költségvetés és a zárszámadás kerül? 
Vincze Jánosné jegyző 
Igen. Törölték az Államháztartási törvényből a féléves, háromnegyed-éves beszámolót és a 
koncepció-készítési kötelezettséget. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tekintettel arra, hogy feladatalapú finanszírozás van. 
Nagy Klára főtanácsos 
A korábbi időszakhoz képest sokkal szigorúbb ellenőrzés van. A főkönyvekben folyamatosan 
ellenőrzik az időarányos teljesítést. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A 8. § (4) bekezdésében a rendes ülés időpontja szerda reggel 8 óra. Kötelező ezt az időpontot 
betartani? Problémás lehet. 
Vincze Jánosné jegyző 
Az SZMSZ-ben meg kell határozni az ülések rendjét, konkrét időpontját. Természetesen a 
korábbi évek gyakorlatát követjük, és egyeztetni fogjuk az időpontot.  
Tabajdi Gábor képviselő 
A 9. §-ban a „veszi ki” kifejezés helyett más megfogalmazást javasolt. 
Vincze Jánosné jegyző 
Így volt a jogszabályban, de átfogalmazzuk a két mondatot úgy, hogy az esküt a Bizottság 
elnöke előtt „teszik le” és a polgármester előtt „teszik le”.  
Tabajdi Gábor képviselő 
A 27 § felvilágosítás-kérés nem interpelláció lenne? 
Vincze Jánosné jegyző 
Az más fogalom. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az előzetesen írásban beadott kérdésre ülés előtt a polgármester válaszol, és nincs róla 
szavazás. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az a kérése képviselő úrnak, hogy a képviselő-testületi ülésen lehessen interpellálni. Kérdés, 
hogy van-e értelme bevezetni. Ha felmerül egy kérdés, az megválaszolásra kerül, ha a 
képviselő nem kapott választ, benyújthatja írásban a kérdését. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A lehetőség biztosítását javasolja. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy az SZMSZ előkészítése kapcsán érkezett-e ilyen írásbeli 
javaslat. 
Vincze Jánosné jegyző 
Nem érkezett. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Nem volt előkészítve, nincs megszövegezve, most nem javasolja ilyen jellegű tartalmi 
változás belevevését.  
Tabajdi Gábor képviselő 
A 34. § (5) bekezdésébe időpont meghatározását javasolja, hogy a nyilvános képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyve hány napon belül jelenjen meg az önkormányzat hivatalos 
honlapján. 
Vincze Jánosné jegyző 
A jegyzőkönyveket 15 napon belül kell elkészíteni, aláírások után megküldjük a 
törvényességnek és a honlapra is. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem javasolja időpont meghatározását, mert ezt a mindenkori törvény határozza meg. 
Jelenleg 15 nap a határidő, de ez változhat a jövőben. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A vagyonnyilatkozat nyilvános. Javasolja, hogy a polgármester és a képviselők 
vagyonnyilatkozatai legyenek elérhetők az önkormányzat honlapján. Több településen ezt 
meg is tették. 
Patkós Zsolt polgármester 
Támogatja. A 41. § (18) pontjában kéri szövegszerűen megfogalmazni. 
Vincze Jánosné jegyző 
41. § (18) pont: A polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozata az átvételt követő 15 
napon belül az önkormányzat hivatalos honlapján megjelenik. 
Mucsi László képviselő 
A 17. § (3) bekezdés c) pontjában a rendzavarót a terem elhagyására szólítja fel a 
polgármester. A képzésen - ahol a képviselők részt vettek - elhangzott, hogy a képviselőt nem 
lehet kiutasítani a teremből. 
Vincze Jánosné jegyző 
Ez nem csak a képviselőkre vonatkozik, hanem bárkire, aki zavarja a rendet. Nyilvános ülésen 
bárki részt vehet.  
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy pontonként haladjon a képviselő-testület, a rendelet-tervezetben szereplő 
variációkat sorrendben döntse el. 
A rendkívüli ülés tekintetében a 11. § (2) bekezdésénél A és B változat szerepel. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 
Tóth Mátyás PB elnök 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag az A változat elfogadását 
javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a 11. § (2) 

bekezdésének A változatát. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül 
elfogadta a 11.§ (2) bekezdés A változatát. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A meghívó és az előterjesztések kiküldésével kapcsolatban a 13. § (4) bekezdésénél A és B 
változat szerepel. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 
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Tóth Mátyás PB elnök 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag az A változat elfogadását 
javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a 13. § (4) 

bekezdésének A változatát. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül 
elfogadta a 13.§ (4) bekezdés A változatát. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A jegyzőkönyv hitelesítéséről a 34. § (7) bekezdése A, B és C variációt tartalmaz. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 
Tóth Mátyás PB elnök 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és többségi szavazattal a B változat 
elfogadását javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a 34. § (7) 

bekezdésének B változatát. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül 
elfogadta a 34.§ (7) bekezdés B változatát. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselő-testület bizottságaival kapcsolatban a 38. § (1) bekezdésénél A és B variáció van. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 
Tóth Mátyás PB elnök 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és többségi szavazattal az A variáció 
elfogadását javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a 38. § (1) 

bekezdésének A variációját. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül 
elfogadta a 38.§ (1) bekezdés A variációját. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság tagjainak számáról a 41. § (1) bekezdése A és B variációt tartalmaz. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 
Tóth Mátyás PB elnök 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és többségi szavazattal a B variáció 
elfogadását javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a 41. § (1) 

bekezdésének B variációját. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 41.§ (1) bekezdés B 
variációját. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A 42. § oka fogyottá vált, ezért ezt törölni kell.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a fenti módosításokkal 

együtt egységes szerkezetben az SZMSZ-t. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 
szavazattal, 3 nem szavazat mellett – tartózkodás nélkül –, minősített többséggel 
elfogadták a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
14/2014.(XII.2.) önkormányzati rendeletet. 
 
A 14/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND 
3. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.)  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy mi indokolja a rendeletmódosítást. 
Vincze Jánosné jegyző 
A rendelet módosítását a jogszabályoknak történő megfelelés indokolja. Az írásban kiadott 
előterjesztést nem kívánta kiegészíteni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.  
Tóth Mátyás PB elnök 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a rendeletmódosítást egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel elfogadták a 
helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 15/2014.(XII.2.) önkormányzati rendeletet. 
 
A 15/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND 
4. Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok  
    számának meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletre 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztés indoklására. 
Vincze Jánosné jegyző 
Korábban az SZMSZ tartalmazta a helyi népszavazásra, népi kezdeményezésre vonatkozó 
rendelkezéseket. Új törvény van a szabályozásra, az SZMSZ-ből ki kellett venni, a helyi 
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népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról 
külön rendeletet kell alkotni, a népi kezdeményezés fogalma pedig teljesen megszűnt.  
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma korábban 20 % 
volt, ezt változatlanul hagyta, az új rendeletben is ez a javaslat. Javasolta a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.  
Tóth Mátyás PB elnök 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a rendelet-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel elfogadták a 
helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának 
meghatározásáról szóló 16/2014.(XII.2.) önkormányzati rendeletet. 
 
A 16/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND 
5. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba  
    Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést és a határozat tervezetet írásban mindenki megkapta. A képviselői 
mandátumok lejárta miatt szükség van új tisztségviselők választására. 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: 
 

75/2014.(XII.2.)ÖH. 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba 
Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálásáról 

HATÁROZAT 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába, Felügyelő Bizottságába 
valamint a Tanács helyettes tagságába az alábbi személyeket delegálja: 
 

Társulási Tanács: 
Fülöp Róbert Kiskunhalas Város polgármestere 
Ábrahám-Fúrús András Kiskunmajsa Város polgármestere 
Domonyi László Kiskőrös Város polgármestere 
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Felügyelő Bizottság: 
Haszilló Ferenc Kecel Város polgármestere  
 
Helyettes tag (Társulási Tanács): 
Baics Tamás Kiskunhalas Önkormányzata  

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a delegálásra vonatkozó döntését a 
Társulási Tanács soros következő ülésén képviselje. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 
 
NAPIREND 
6. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Kollégium Gy. Szabó Béla Általános Iskola  
    tornacsarnokának sportpadlóval történő burkolására pótelőirányzat engedélyezéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Az ivóvízminőség-javító program kapcsán elég sűrűn volt vízhiány. Egy ilyen alkalommal a 
tornacsarnok öltözőjében a gyerekek nyitva hagyták a vízcsapokat, később a víz folyását nem 
vették észre. A víz elárasztotta a tornacsarnokot, a parketta felpúposodott. Olyan mértékben 
károsodott, hogy nem lehetett visszarakni. Új parketta vagy sportpadló lehelyezése vált 
szükségessé. A tornacsarnok parkettázott felülete 546 m2 alapterületű. Az új parketta lerakása 
12-13 e Ft/m2 költséggel járna, ezért inkább a sportpadló melletti döntés született. 
A biztosító 3.806 e Ft-ot fog téríteni, ehhez még 2.506 e Ft pótelőirányzatra van szükség a 
sportpadló megvalósításához, amelyet a többletbevételek terhére biztosítunk. 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az iskola nem az egyházhoz tartozik? Ki kötötte a biztosítást? 
Patkós Zsolt polgármester 
Biztosítása az önkormányzatnak van a tornacsarnokra. Intézményfenntartó az egyház, az 
ingatlan tulajdonosa továbbra is az önkormányzat. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A képviselők a választás óta nem kaptak az önkormányzat anyai helyzetéről tájékoztatást, 
azon felül, hogy nézzék meg a honlapon a rendeletet. Most plusz kiadásokról van szó a 
többletbevételek terhére. Arról nincs információja, hogy van-e többletbevétel, és milyen 
összegű. 
Patkós Zsolt polgármester 
Vannak időközben megjelenő bevételek, amelyek a költségvetés elfogadása után befizetésre 
kerültek. A többletkiadások finanszírozása csak a saját bevételek terhére történhet, mert 
feladatalapú finanszírozás van. Saját bevételek a gépjárműadó, iparűzési adó bevételek. 
Nagy Klára főtanácsos 
Többletbevételként szerepel az IPA pályázat támogatása is, mert a költsége tavaly már 
elszámolásra került, a támogatás pedig idén érkezett meg. Előkészítés alatt áll a költségvetési 
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rendelet módosítása, amelyben tételesen fel lesznek sorolva az év közben jelentkező 
pénzmozgások.  
Tabajdi Gábor képviselő 
Óvatosan kell bánni az iparűzési adóval, mert az elszámoláskor visszafizetési kötelezettség is 
keletkezhet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Bízik abban, hogy képviselő úr nem azért fogalmazza meg kétkedő gondolatait, mert az ő 
gyerekei nem ebbe az iskolába járnak.  
Tabajdi Gábor képviselő 
Nem, nem erről van szó. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha az önkormányzat nem járul hozzá, akkor nem lesz a tornacsarnoknak sportpadlója és a 
gyermekek tornaórájának megtartása ellehetetlenül. 
Szabó-Mikor Éva képviselő 
Egyre hidegebb van, a gyerekek kint tornáznak, nem tudják a tornacsarnokot használni, 
sürgős megoldásra van szükség. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az oktatás kiemelten kezeli a testnevelést, a problémát meg kell oldani. Polgármester úr és a 
gazdasági vezető arról számolt be, hogy van rá fedezet, ezt elfogadja. 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetési rendelet módosítása még december hónapban a képviselő-testület elé kerül. 
Mucsi László képviselő 
Örül, hogy meg tud oldódni a tornacsarnok 30 éves parkettájának cseréje. A Református 
Egyház ebben részt tud-e vállalni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezt az önkormányzat a saját tulajdonán biztosítani tudja, ez felújítás, nem karbantartás. 
Tájékoztat arról is, hogy az önkormányzati rendezvényekhez a fenntartó térítésmentesen 
biztosítja a tornacsarnokot. 
Indokolta a pótelőirányzat szükségességét. 
 
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 6 igen 
szavazattal – 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
76/2014.(XII.2.) ÖH. 
Tornacsarnok aljzat burkolatának felújítására 
pótelőirányzat biztosítása 

HATÁROZAT 
 

1.  Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat 
2014. évi költségvetésében 2.506.000,-Ft kiadási pótelőirányzatot engedélyez a 
Kiskunhalasi Református Kollégium Gy. Szabó Béla Általános Iskola tornacsarnok aljzat 
burkolatának felújítására. 

2.  A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a pótelőirányzat Szank Községi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésében, az év közben jelentkező többletbevételek 
terhére, módosított kiadási előirányzatként, a felújítás kiemelt előirányzatok között kerüljön 
biztosításra. 

Határidő: 2014. december 31. 
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Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

NAPIREND 
7. Előterjesztés sportpálya, tekecsarnok felújítására pótelőirányzat engedélyezéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Az Együtt Szankért Egyesület Leader pályázaton 30 fős ifjúsági szálláshely megvalósítására 
23 millió forint támogatást nyert. A beruházás az önkormányzat tekecsarnok ingatlanának 
tetején valósul meg. Nem valósulhat meg a pályázatból, de szükség van a tekecsarnok 
földszintjének külső hőszigetelésére, fűtés korszerűsítésére, mert az F8-as konvektorok és a 
gázkazánnal hőlégbefúvós fűtési rendszer helyett radiátoros fűtés kialakítása szabályozható 
szelepekkel gazdaságosabb, csökkenne a gázfogyasztás. Kb. 600 m2 alapterületű beépítésről 
van szó, új tetőt kell készíteni az épületre. Februárra úgy meg kell valósítani a beruházást, 
hogy használatbavételi engedéllyel rendelkezzen. A szükséges fejlesztés elvégzése érdekében 
javasolta a többletbevételek terhére 10 millió forint pótelőirányzat engedélyezését. 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Most is az a kérdés, hogy miből biztosítjuk erre a pénzt. Az egyesület önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanra pályázatot nyert. Hogyan alakulnak majd a fenntartás költségei? 
Ma reggel megnézte az építkezést. Az alsó szint is tönkre fog menni, ha nem kerül rá 
sürgősen tető. Előre ez nem volt tudott? Ennyi csúszás volt, ilyen későre húzódott, hogy télen 
kell megvalósítani? 
Patkós Zsolt polgármester 
Azért pályázott az egyesület, mert így lehetett 100 %-os támogatást elérni. Az önkormányzat 
határozattal engedélyezte, tudomásul vette a saját tulajdonán végzett idegen beruházást. Az 
egyesület fogja aktiválni a fejlesztést idegen ingatlanon megvalósított beruházásként. Öt évig 
az ESZE-nek van fenntartási kötelezettsége. A táborszervezés az ESZE-nek a feladatai között 
szerepel. Az ilyen pályázatok megvalósítása nem új dolog. Korábban már több esetben 
előfordult, hogy a Sportegyesület pályázott a sportpályára, illetve a Horgászegyesület is 
pályázatott a horgásztó és pihenőpark kialakítására. Nem jelentkezett probléma az öt éves 
fenntartási időszak alatt. Az a jó, ha a civil szervezetek felelősséget vállalnak, ha jobb 
feltételekkel pályázhatnak, mint az önkormányzat. 
Mucsi László képviselő 
A tornacsarnok padlójának javítása vészhelyzet, mert gátolja az iskolát a feladatai ellátásában. 
Amikor a képviselő-testület hozzájárulását adta, hogy megvalósuljon a beruházás a 
tekecsarnokon, akkor szó sem volt erről a 10 milliós tételről. Ez nem létkérdés, más fontos 
pályázati lehetőségektől elveszi a pénzt. Véleménye szerint abból a pénzből fejezzük be, amit 
nyert az ESZE, a fűtés-korszerűsítésre pedig nyújtsunk be új pályázatot. Pályázzunk korszerű, 
megújuló energiával megvalósuló fűtésre.  
Korábban szóba került, hogy jönne ide vállalkozó, de nem tudunk neki adni 1 ha területet. 
Néhány éve az önkormányzat megalkudott egy területre (a biogáz kiserőmű kapcsán a Lippai 
féle földről van szó), de magánvállalkozó vette meg, ott nem mertünk rizikót vállalni.  
Tabajdi Gábor képviselő 
Hogy került magántulajdonba a terület? 
Patkós Zsolt polgármester 
A kérdésre választ a következő képviselő-testületi ülésre ígért. Térjünk vissza a napirendhez. 
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Tabajdi Gábor képviselő 
A civil szervezet hogyan fogja üzemeltetni a szálláshelyet? Előfordulhat, hogy nem lesz elég 
bevétele. Nem fordulhat elő, hogy jelzálogot raknak rá, mi történik, ha nem tudja fenntartani? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem lesz ilyen probléma, mint ahogy más beruházásoknál sincs, a Horgászegyesület esetében 
sem volt. 
Mucsi László képviselő 
Tudomása szerint a hozzátoldott rész (a II-es tekepálya) B 30-as téglából készült, arra nem 
lehet ráépíteni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Statikai tervek készültek, erre rá fog kérdezni. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Olyan horderejű ez a döntés, hogy név szerinti szavazást kért. 
Mucsi László képviselő 
Módosító javaslata van. A jelenlegi többletigényt vesse el a képviselő-testület, a szigetelésre, 
fűtéskorszerűsítésre nyújtsunk be új pályázatot és abból valósuljon meg. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel Mucsi László képviselő 

módosító indítványát. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem 
fogadta el a módosító indítványt. 
 
A polgármester szavazásra tette fel a név szerinti szavazás elrendelését. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 
szavazattal – 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 

77/2014.(XII.02.) ÖH. 
Név szerinti szavazás elrendeléséről 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportpályán tekecsarnok felújítására 
pótelőirányzat biztosításáról szóló döntéshozatalnál név szerinti szavazást rendel el. 
 

 

Vincze Jánosné jegyző név szerint megkérdezte a képviselőket, hogyan szavaznak a 

sportpályán tekecsarnok felújítására pótelőirányzat biztosításáról szóló előterjesztés szerinti 

határozat-tervezetre. 

 

Hachbold Gábor – igen 
Mucsi László – nem 
Szabó-Mikor Éva – igen 
Patkós Zsolt – igen 
Tabajdi Gábor – nem 
Tóth Mátyás – nem 
Varga Ferencné – igen 
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők név szerinti 
szavazással, 4 igen szavazattal – 3 nem szavazat mellett – egyszerű többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
78/2014.(XII.2.) ÖH. 
Sportpályán tekecsarnok felújítására  
pótelőirányzat biztosítása 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat 2014. 

évi költségvetésében 10.000.000,-Ft kiadási pótelőirányzatot engedélyez a sportpályán 
lévő tekecsarnok külső szigetelésének és a földszinti rész fűtéskorszerűsítésének a 
megvalósítására. 

2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a pótelőirányzat Szank Községi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésében, az év közben jelentkező többletbevételek 
terhére, módosított kiadási előirányzatként, a beruházás kiemelt előirányzatok között 
kerüljön biztosításra. 

 
Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 
 

NAPIREND 
8. Egyéb kérdések 
 

A) Mongol haiku című könyv kiadásának támogatásáról 
 

Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság egyik tagja, Rékasiné Dr. Oláh Gizella javasolta, mivel mongol 
testvértelepülése is van Szanknak, szeretnének megjelentetni egy verses könyvet Mongol 
haiku címmel. A könyv több nyelven íródna, az illusztrációkat Gy. Szabó Béla tanítványa 
Pápai Éva készíti el, akinek már volt kiállítása Szankon. Az önkormányzattól szeretnének 
ehhez támogatást kérni. 
Javasolja, hogy az önkormányzat 100 ezer forinttal támogassa a könyv megjelenését. A 
testvértelepülésünkre Mongóliába is eljut majd Szankról ez a könyv, mint egy világútlevél, 
olyan lehet számunkra. Az Ulánbátori Nagykövetség februárban nyílik meg, az avatójára 
szeretnénk, ha elkészülne a kiadvány. 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
határozat-tervezetet. 
 
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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79/2014.(XII.2.) ÖH. 
Mongol haiku című könyv kiadásának támogatására  
pótelőirányzat biztosítása 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat 2014. 
évi költségvetésében 100.000,-Ft kiadási pótelőirányzatot engedélyez a Mongol haiku 
című könyv kiadásának támogatására. 

2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a pótelőirányzat Szank Községi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésében, az év közben jelentkező többletbevételek 
terhére, módosított kiadási előirányzatként, a működési célú támogatásértékű kiadás 
kiemelt előirányzatok között kerüljön biztosításra. 

 
Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 
 

B) Jutalmazásra pótelőirányzat biztosításáról 
 

Vincze Jánosné jegyző 
A többletbevételek terhére 3.225 e Ft pótelőirányzatot kér arra, hogy egy havi jutalmat tudjon 
adni a köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak, a munka törvénykönyves dolgozóknak 
(összesen 24 főnek). Nyolc éve az illetményalap nem emelkedett, nyolc éve nem volt jutalom, 
megszűnt a ruházati hozzájárulás, a 13. havi jutalom. Többen vannak, akiknek a bére a 
minimálbért sem éri el, kiegészítést kapnak, hogy elérje. Nagyon sok munka volt ebben az 
évben is, választások, rendezvények voltak.  
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Senki nem vitatja az önkormányzati dolgozók áldozatos munkáját, a túlórát sem tudják nekik 
kifizetni. Van-e erre tervezve bér? 
Vincze Jánosné jegyző 
Két százalékos jutalomalap van tervezve, de ez erre nem elég, ezért kéri a 3.225 e Ft-ot. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Nem a céllal van a baj, azt senki nem vitatja. A mai ülésen már 15 millióról döntött úgy a 
képviselő-testület, hogy nincsen rálátása a költségvetésre. Mennyi az önkormányzati 
költségvetés főösszege?  
Patkós Zsolt polgármester 
Négyszáz millió. 
Nagy Klára főtanácsos 
A többletbevételek léteznek, a most előterjesztett pótelőirányzatok fedezete rendelkezésre áll. 
Mucsi László képviselő 
Nem vitatja, hogy el kell ismerni a többletmunkát. Tájékoztatásul elmondta, hogy az egyházi 
fenntartásba átvett oktatási intézményben a dolgozók az állam által biztosított bérezést kapják, 
karácsonyi pénz, Erzsébet utalvány nincs, viszont a munkahelyét mindenkinek megtartották. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket. 



 17 

 

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: 
 

80/2014.(XII.2.) ÖH. 
Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozóinak jutalmazására 
pótelőirányzat biztosításáról 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szanki 
Polgármesteri Hivatal és a Szank Községi Önkormányzat dolgozói 2014. decemberében 
plusz egy havi jutalomban részesüljenek.  

2. A képviselő-testület a Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében bruttó 
3.225.000,-Ft kiadási pótelőirányzatot engedélyez az év közben jelentkező 
többletbevételek terhére, módosított kiadási előirányzatként a személyi juttatások és a 
munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok között.  

 
Határidő: 2014. december 10. 

Felelős: Vincze Jánosné jegyző 

 

Tóth Mátyás PB elnök 
A hagyományok szerint, amikor az önkormányzati dolgozók kapnak jutalmat, akkor a 
képviselő-testület is szokott jutalmat adni a polgármester részére. Javasolta, hogy 
polgármester úr is megkaphassa az egy havi bérének megfelelő jutalmat.  
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja polgármester úr 
részére egy havi bérének megfelelő jutalom biztosítására bruttó 452 e Ft pótelőirányzat 
engedélyezését a többletbevételek terhére. 
Vincze Jánosné jegyző 
A polgármesteri hivatal, az önkormányzat dolgozóinak és a polgármester egy havi jutalmának 
biztosítására összesen 3 millió 677 ezer forint pótelőirányzatot kér. 
Patkós Zsolt polgármester 
Bejelentette személyes érintettségét. Átadta az ülés vezetését alpolgármester asszonynak. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Szavazásra kérte a képviselőket, hogy Patkós Zsolt polgármestert a jutalmazásáról szóló 
döntéshozatalból ne zárják ki. 
 

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: 
 

81/2014.(XII.2.) ÖH. 
Szavazásból történő kizárásról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Patkós Zsolt polgármestert a 
jutalmazásáról szóló döntéshozatalból nem zárja ki. 
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Az alpolgármester szavazásra tette fel Patkós Zsolt polgármester részére plusz egy havi 

jutalom biztosítását, e célra bruttó 452 e Ft pótelőirányzat engedélyezését a többletbevételek 

terhére. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 
szavazattal – 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 

82/2014.(XII.2.) ÖH. 
Polgármester jutalmazására  
pótelőirányzat biztosításáról 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Patkós Zsolt polgármestert 2014. 
évben végzett munkája elismeréseként 2014. decemberében plusz egy havi illetményének 
megfelelő jutalomban részesíti.  

2. A képviselő-testület a Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében bruttó 
452.000,-Ft kiadási pótelőirányzatot engedélyez az év közben jelentkező többletbevételek 
terhére, módosított kiadási előirányzatként a személyi juttatások és a munkaadókat 
terhelő járulékok kiemelt előirányzatok között.  

 
Határidő: 2014. december 10. 

Felelős: Vincze Jánosné jegyző 

 

Varga Ferencné alpolgármester 
Visszaadta az ülés vezetését a polgármesternek. 
 
Patkós Zsolt polgármester és Vincze Jánosné jegyző megköszönték a jutalom engedélyezését. 

 

Egyebek 
 
Szabó-Mikor Éva képviselő 
Kitüntetési javaslat előkészítését kérte. 
Patkós Zsolt polgármester 
Előkészítjük. 
 
Elmondta, hogy Romániából Gátalja település delegációja december 13-14-én községünkben 
tartózkodik. Sor kerül a testvér-települési szerződés aláírására. 
Mucsi László képviselő 
Kik és hogyan vették fel a kapcsolatot ezzel a településsel? 
Varga Ferencné alpolgármester 
Nyáron Olaszországban találkozott a szanki csoport Gátalja település küldötteivel. Jó, baráti 
kapcsolat alakult ki. Az utazásról, és a kapcsolatról Besesek Béla képviselő-testületi ülésen 
beszámolt. Gátalja képviselői kezdeményezték a testvér-települési kapcsolat létrehozását. 
Gátalján korábban nagy létszámú magyar élt, mára nagyon lecsökkent a magyarok száma. 
Meghívásra egy hónappal ezelőtt voltuk náluk, akkor is szó volt arról, hogy nagyon szeretnék 
a hagyományokat ápolni, a kapcsolatot településünkkel felvenni, és most kerül erre sor 
decemberben. 
Mucsi László képviselő 
Támogatja a két település közti kapcsolatot. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Lajkó Gábor jászszentlászlói lakos azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy 
óvodás gyermekeknek és kisiskolásoknak szóló verses kötete megjelenését támogassa. A mű 
500 példányban fog megjelenni, melynek költsége 700 e Ft, amelyben jelentős része már 
rendelkezésre áll, de még 150.000,-Ft hiányzik. Ehhez kér segítséget. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta, és egyhangúlag nem javasolja önkormányzati 
forrásból a verses kötet kiadásának támogatását. Más településen lakót nem szokott támogatni 
az önkormányzat. Javasolta, hogy a képviselők döntsék el, hogy saját forrásaikból egyénileg 
támogatják-e a verses kötet megjelenését.  
 
A képviselő-testület egyetértett a Pénzügyi Bizottság javaslatával, Lajkó Gábor 
jászszentlászlói lakos verses kötetének megjelenését Szank Községi Önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséből nem támogatja. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 10 órakor bezárta az ülést.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 Hachbold Gábor Tabajdi Gábor 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 
 
 


