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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2015. február 26-án 10 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 
 Baranyi Tímea Irma RNÖ elnöke 
 Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 
 sajtó képviselői 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 
képviselőből mind a 7 fő jelen van.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Mátyás képviselőt javasolta. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 
javasolta azzal a módosítással, hogy 7. napirendként az egyéb kérdések megtárgyalását, majd 
8. napirendi pontként: Tájékoztató ipari terület vásárlásáról szóló napirendet és ezt követően 
9. napirendi pontként a kitüntetési javaslat megtárgyalását javasolta. A képviselők 
egyetértettek a módosításokkal. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A polgármester szavazásra tette fel a módosított napirendet. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

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

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Előterjesztés a települési támogatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati  
    rendeletről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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5. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  
    módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Egyéb kérdések 
8. Tájékoztató ipari terület vásárlásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Előterjesztés kitüntetés adományozásáról (zárt ülés) 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND  
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 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: 
 
4/2015.(II.26.) ÖH. 
Lejárt határidej ű határozatokról szóló beszámolóról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/78/79/80/82/2014.(XII.2.) ÖH. számú 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy a vízmű és a szennyvíz rendszer üzemeltetését január 1-jétől az Alföldvíz Zrt. 
látja el. Átalakulás alatt van a rendszer, az üzemeltető türelmet kér. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Meg lehet-e tekinteni a beruházási technológiát? 
Patkós Zsolt polgármester 
Van rá lehetőség, az üzemeltetővel kell egyeztetni. A képviselők az előző ciklus végén 
megtekintették, de vannak új képviselők, akik még nem látták. 
A Fejlesztési Iroda létrehozásáról a tárgyalások folyamatban vannak, döntés még nem 
született. 
A művelődési házban március 6-tól fogja vállalkozó üzemeltetni a büfé, amelyről az előző 
ülésén a képviselő-testület már tárgyalt. 
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Előterjesztette, hogy az Ízek Háza üzemeltetését is adja ki vállalkozónak üzemeltetésre az 
önkormányzat. Előkészítjük és a következő ülés témája lesz. 
Január közepén presbiteri gyűlés volt, amelyre a térségi polgármesterek is meghívást kaptak 
annak érdekében, hogy az önkormányzatok és az egyház együtt tudjon dolgozni, gondolkodni. 
Január 26-án Leader közgyűlés volt. Elhangzott, hogy 2015-ben nem lesznek Leader források, 
2016. év elején várható újabb, csökkenő mértékű támogatás. 
A Pi technológiás növénytermesztés érdekében a tervek szerint ide lenne telepítve egy Pi vizet 
előállító gép, ezt a Pi vizet térítésmentesen lehet majd alkalmazni. 
Mucsi László képviselő 
Mekkora kapacitása van a Pi vizet előállító gépnek? 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez kategóriájában a legnagyobb, 1000 ha ellátására alkalmas. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
NAPIREND  
2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 
     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta, szóbeli kiegészítése nem volt. A Pénzügyi 
Bizottság megtárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 
javaslatát. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet többségi 
szavazással elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Megkérdezte, hogy az előterjesztésben negatív előjellel szerepel több tétel (pld: 
lakásfenntartási támogatás -10 millió, egyéb működési célú támogatás -10 millió, Ízek Háza 
bevétel -300 ezer forint), ennek oka, hogy nem érkeztek meg ezek az összegek? 
Nagy Klára főtanácsos 
A bevételi struktúrán belül előirányzat átcsoportosításokat jelent. Az egyik előirányzatból 
átkerül a másikba egy összeg, az egyik helyen negatív előjellel, a másik helyen pluszként 
szerepel, illetve több helyre felosztásra kerül. Ez van soronként, részletesen kimutatva, hogy 
melyik feladat összege hogyan változik, nő vagy csökken és mennyivel. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A dologi kiadásoknál a szakmai tevékenységre kérdezett rá. 
Nagy Klára főtanácsos 
A dologi kiadáson belüli mozgásokat jelenti. 2014. évben új főkönyvi rendszer lépett életbe, 
sok volt a bizonytalanság a könyvelést illetően, így tudjuk rendezni, helyre tenni a nem 
megfelelő helyre könyvelt tételeket. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A megbízási díjra kérdezett rá. 
Nagy Klára főtanácsos 
Az egészségmegőrző programok szervezésével kapcsolatban külső előadóknak fizettünk 
megbízási díjat, amelynek összege a pályázatból 100 %-ban megtérült. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A 45. feladat: Ízek Házánál a víz- és csatornadíj egy évre vonatkozik? 
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Nagy Klára főtanácsos 
Igen, éves díj, az eredeti költségvetésből kimaradt, nem került tervezésre, ezért kerül most 
bele. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az 50. feladatban a tekepálya felújítására 1 millió forint szerepel, ez mire lett fordítva, ez is az 
épület felújítására? 
Nagy Klára főtanácsos 
Nem az épület, hanem a pályának a felújítására vonatkozik az összeg. 
Patkós Zsolt polgármester 
A tekepályát minősíttetni kellett. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A tekepálya fenntartása önkormányzati feladat? 
Nagy Klára főtanácsos 
A sport támogatása kötelező önkormányzati feladat. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Van sportegyesület, azt is támogatja az önkormányzat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Önkormányzati törvényből eredő kötelezettség a helyi sportélet támogatása. A sportot külön 
nem támogatja az állam, tavaly külön jogcím volt erre, idén nincs. Az állam minimális 
támogatást ad a sportéletre, művelődési ház működtetésére. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A törvény előírja a kötelezettséget, de a mértékét nem. 
Nagy Klára főtanácsos 
A sportegyesület támogatása sportélet szervezésére, sportolók szállítására kerül 
felhasználásra. Ezen felül van még az épület fenntartási költsége, villanyszámla, gázszámla. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az előterjesztésbe 37 milliós működési többlet szerepel, és ugyanez az összeg a felhalmozási 
hiány összege negatív előjellel. 
Nagy Klára főtanácsos 
Ez nagyon jó, mert a működési bevételeket nem kell teljes egészében működési kiadásokra 
felhasználni, lehetőség van felhalmozási kiadásokra fordítani. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A rendeletmódosítás 3. oldalán szereplő iparűzési adó bevétel reális, nem fog változni? 
Nagy Klára főtanácsos 
A teljesítés figyelembevételével került módosításra az összeg, könyvelt adat, pénzügyileg az 
önkormányzat számlájára került. Arról nincs ismeretünk, hogy május 31-ig történő elszámolás 
után lesz-e és milyen összegben helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettségünk. 
Tabajdi Gábor képviselő 
IKSZT működtetése ESZA pályázat mit jelent? 
Nagy Klára főtanácsos 
A Művelődési Ház integrált közösségi szolgáltató térként (IKSZT) működik, pályázatot 
nyertünk különböző programok megvalósítására, előadásokra, foglalkozások szervezésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
A pályázat 100 %-ban támogatott, részben utófinanszírozott. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A rendelet 8. oldalán szerepel 35. pontban a sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 
feladat kiadásai. 
Nagy Klára főtanácsos 
A sportlétesítmények működtetése, fejlesztése feladat kiadásai csökkennek, azért, mert a 
tekepályán elektromos technika felújítása előzetesen a karbantartások közé került 
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könyvelésre. Az év végi könyvelés rendezése során a jelentős összegű karbantartási költséget 
a felújítások közé helyeztük át, ezáltal az önkormányzati vagyon összege is növekedik. 
 
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 4 igen 
szavazattal – 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül –, minősített többséggel 
elfogadták a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet a Szank Községi Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 11/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
NAPIREND  
3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Elmondta, hogy csökkenő állami 
támogatásokkal kell számolnunk. Új helyi adók bevezetésére nem tett javaslatot. Egy helyi 
adó van településünkön, a helyi iparűzési adó, 2015-ben is ez az egy lesz.  
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérte a bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság javaslatát. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet többségi 
szavazással elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az előterjesztés első oldalán szerepel az a mondat, hogy munkahelyteremtésre, vállalkozások 
támogatására a 2015. évi költségvetésben pénzügyi forrás hiánya miatt nem tudtunk 
előirányzatot tervezni. Ennek a mondatnak nem kellene benne lennie a rendeletben is? 
Nagy Klára főtanácsos 
Ez a szöveges az előterjesztésbe tájékoztató jelleggel került bele, már több éve szerepel ez a 
mondat az előterjesztésben. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A 3. oldalon fent van az, hogy az iparűzési adóalap 0,5 %-át, 37 millió forintot be kell fizetni. 
Ezt az összeget kell az iparűzési adóból az államnak befizetni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, illetve ennyit nem kapunk meg, levonják az állami támogatás összegéből. 
Nagy Klára főtanácsos 
Ezt a beszámítás összegének hívják, ez egy kiközölt adat. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az előterjesztett költségvetés-tervezet kiegyensúlyozott működést tud biztosítani.  
A településen élők, különböző csoportok gyakran bérelnek buszt, ha lehetőség nyílik 
pályázatra, akkor javasolja egy 30 fős busz beszerzését. Összességében sokkal többe kerül 
bérelni, mintha az önkormányzat rendelkezne ilyen busszal. Fontoljuk meg ennek lehetőségét. 
Mucsi László képviselő 
Az előterjesztéshez kapcsolódóan elmondta véleményét. Hiányolta a korábbi gyakorlatot, nem 
volt a képviselőkkel előzetes megbeszélés a költségvetés tervezéséről. Nem volt szükség a 
képviselők véleményére az előkészítéshez. Polgármester úr beterjesztette a költségvetést a 
képviselők elé. Meglepő dolgokat talált a költségvetésben. Van jó pár tétel, ami szép, de ha 
nem lenne benne, akkor sem lenne túl nagy probléma. Nem ért egyet az előkészítéssel. 
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Patkós Zsolt polgármester 
2013-tól kezdve megváltozott az önkormányzat finanszírozása, már feladatfinanszírozás van. 
E költségvetés és az előző évi között nagy változás nincs. A 2014. évi költségvetés új 
feladatrendet határozott meg, sokkal részletesebb, sokkal átláthatóbb, alig van mozgástér, a 
működés feltételeit az állam rögzíti, meghatározza, hogy mire ad pénzt. A tervezés alapja az 
elmúlt év.  
Áprilisig tárgyalja a képviselő-testület a gazdasági programot, amely a következő időszakra 
vonatkozik. Lényegi kérdés, hogy nem akarunk új adókat bevezetni, átalakul a szociális 
ellátórendszer, csökkenő támogatásokkal kell számolni. 
Nagy Klára főtanácsos 
A költségvetés elkészítését szakmai egyeztetések előzték meg. 
Mucsi László képviselő 
Az a kis szabad mozgástér, ami még rendelkezésünkre áll, abba nem kerültek a képviselők 
bevonásra. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A személyi juttatások előirányzata kb. 20 %-kal magasabb. 
Nagy Klára főtanácsos 
A tavalyihoz képest 1 fővel többen vagyunk az igazgatáson, szükség van a plusz létszámra, 
mert a szabadságokat nem tudták kivenni a kollégák. A gazdálkodáson pedig egy 
személycsere történt, magasabb illetményű, képzettebb dolgozó került alkalmazásra. Ezen 
felül jegyző asszonynak lehetősége van a teljesítményértékelés kapcsán +20 %-kal eltéríteni a 
béreket. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A 14. oldalon a 26. pontban Kistérségi Start mintaprogram mezőgazdasági termelés címszó a 
méhészetet takarja? 
Patkós Zsolt polgármester 
Háromféle Kistérségi Start mintaprogram keretében történő közfoglalkoztatást terveztünk, 
közút javítása, mezőgazdasági termelés és földút javítása. A mezőgazdasági termelés 
programban dolgoznak majd a közmunkásaink a méhészetben. Az itt szereplő összeget 
igényeljük a Munkaügyi Központtól. 
Nagy Klára főtanácsos 
A költségvetésben ezen felül benne van a méhcsaládok és eszközök vásárlása. 
Tóth Mátyás képviselő 
Az Ízek Házában a csoki gyártás az önkormányzathoz tartozik? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzat a konyakmeggy gyártására vállalkozóval megállapodást kötött. 
Nagy Klára főtanácsos 
Az Ízek Házában vállalkozási tevékenységet végez az önkormányzat, ez a rendezvények 
szervezése részben önkormányzati események kapcsán, részben iskolásoknak, óvodásoknak, 
nyugdíjasoknak. 
Tóth Mátyás képviselő 
Ezt akarjuk vállalkozónak kiadni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Azt szeretnénk, ha a rendezvények ugyanúgy megmaradnának, de a vállalkozási tevékenység 
kikerülnek az önkormányzat költségvetéséből. 
Tóth Mátyás képviselő 
Az 5. oldalon a (2) pontban szerepel, hogy a polgármester saját hatáskörben átcsoportosíthat a 
költségvetésben 500 e Ft összeghatárig. Milyen esetekben fordulhat ez elő? 
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Vincze Jánosné jegyző 
Eseti, működést veszélyeztető esetekben, amikor képviselő-testületi ülés nincs kilátásban. 
Erről a következő ülésen tájékoztatni kell a képviselő-testületet és a következő költségvetési 
rendelet módosításával hagyja jóvá a képviselő-testület. Ez az összeg a tavalyi szinten lett 
tervezve. 
Nagy Klára főtanácsos 
Ez nem plusz pénz elköltését jelenti, hanem a meglévő kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítását. Konkrét példa erre tavaly év végén szükségessé vált köztemetés, amelyre 
már elfogyott az előirányzat és sürgősen intézkedni kellett. 
Tóth Mátyás képviselő 
7. oldalon (15) pontban a Református Egyháznak szerződésben meghatározott működési célú 
pénzeszköz átadása van. Itt miről van szó? 
Patkós Zsolt polgármester 
2014-től kezdve a képviselő-testület által jóváhagyott szerződésben meghatározott összegek 
átadásáról van szó. 
Nagy Klára főtanácsos 
A szociális alapellátások biztosításához az Orgona Egyesített Református Szociális Intézmény 
részére 300 ezer forint az ellátási szerződés alapján, további 500 ezer forint, amellyel a 
bentlakásos otthonban + 1 fő nővér személyi juttatásához járul hozzá az önkormányzat. A 
kistérségi együttműködésből adódóan ellátási szerződés alapján 1.212 e Ft pénzösszeget ad át 
az önkormányzat a református intézmény részére. Ezek az összegek beépülnek az Orgona 
Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe.  
Tabajdi Gábor képviselő 
Ez a kötelezettségvállalás hány évre szól? 
Patkós Zsolt polgármester 
2020-ig. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A 6. § (18) pontban a képviselő-testület korábban bérleti konstrukciók keretében vállalt 
kötelezettségek pénzügyi forrását biztosítja, mit jelent ez? 
Nagy Klára főtanácsos 
Az intézményekben világítás korszerűsítéséről van szó. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Szemünk Fénye Programban vett részt önkormányzatunk, az erről szóló megállapodást 
2008-ban fogadta el a képviselő-testület. Az intézményeinkben kicserélték az összes 
fényforrást energiatakarékosra, amelyet az így keletkező megtakarításokból lízingeltünk. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A 15. oldalon tekecsarnok felújítására ismét szerepel 1600 e Ft, a 2014. évi költségvetésben is 
szerepelt erre összeg. 
Nagy Klára főtanácsos 
A felújítás most folyik, a pályázatból nem finanszírozható kiadások fedezetére lett betervezve 
a költségvetésbe. 
Patkós Zsolt polgármester 
A tekepályát minősíttetni kell, panelpálya az előírás ahhoz, hogy itt 2015 szeptemberétől NB-
II-es tekemérkőzéseket lehessen rendezni. Nem szeretnénk, hogy a teke sport tekintetében a 
hagyomány megszakadjon, fejleszteni kell a meglévő pályát. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Meg kell vizsgálni, hogy mennyibe kerül. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Megvizsgáltuk, nagyon magas az összeg, amelyet nem tudunk finanszírozni, ha lehetőség 
nyílik pályázat benyújtására, ehhez az önerőre szükséges a költségvetésben tervezni. Jelenleg 
nincs ilyen tartalmú pályázati cél. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Inert hulladék lerakóhely engedélyekre 500 e Ft van tervezve. Eddig nem volt 
engedélyeztetve? 
Patkós Zsolt polgármester 
De volt működési engedélye, amely le fog járni, ennyibe kerül az újbóli engedélyeztetés. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A térfigyelő kamerarendszer az önkormányzat tulajdona? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, a karbantartás vállalkozó feladata. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az egészségház terv készítése mit takar? 
Patkós Zsolt polgármester 
A közmeghallgatáson elhangzott, hogy elő kell készíteni orvosi rendelők kialakítását, mert a 
településen az egyik háziorvos és a fogorvos is a magánpraxisát saját tulajdonú rendelőjében 
működteti. El kell, hogy kezdődjön az engedélyeztetés. Időben fel kell készülni arra, hogy 
egyszer majd biztosítanunk kell orvosi rendelőt. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Zöldterület kezelésre van tervezve 6,6 millió forint. 
Nagy Klára főtanácsos 
Kötelező önkormányzati feladat. A traktor üzemanyag felhasználása és karbantartásköltsége 
tartozik ide. A Start közmunkaprogram keretében tervezzük útszél karbantartó traktor 
beszerzését, de annak is az üzemanyag költsége már nem finanszírozható a pályázatból. 
Patkós Zsolt polgármester 
A közfoglalkoztatásra kapott lehetőségeink folyamatosan változnak. Eddig azt a tájékoztatást 
kaptuk, hogy 15 főt tudunk foglalkoztatni közel 100 %-os állami támogatással egy évig. A 
legutóbbi információk szerint csak 7 főt vehetünk fel március 1-től augusztus 31-ig és a 
támogatás 70 %-ra csökkent. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A 17. oldalon 2 millió forint van tervezve az Olajbányász Sportegyesületnek. Tavaly mennyi 
volt? 
Nagy Klára főtanácsos 
Tavaly 1,5 millió forint volt. Az emelés oka, hogy év végén már nem volt fedezet a sportolók 
szállítására, az önkormányzat költségvetéséből fizettük ki. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A Polgárőr Egyesület, a Sportegyesület és a Nyugdíjas Klub támogatása szerepel. Több civil 
szervezetünk van. 
Nagy Klára főtanácsos 
Más szervezet nem nyújtott be támogatási kérelmet. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Tájház vásárlását jónak tartja, de azt nem, hogy a képviselő-testület utólag kap információt, 
hogy melyik épületről van szó. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szerződés-tervezetet hozza a képviselő-testület elé. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A gokart pálya kialakításra 1 millió forint van tervezve. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Nagyon kicsi gokart pályáról van szó, amely a művelődési ház udvarán valósulna meg, és 
kisgyermekek tudják majd használni. 
Mucsi László képviselő 
A rendelet 6. §-ában szereplő 500 e Ft-os átcsoportosítási lehetőséggel a polgármester úr nem 
élhet hetenként, ezt is le kellene szabályozni. 
Vincze Jánosné jegyző 
A költségvetési rendeletben – a testület által elfogadott - kiemelt előirányzatok módosítására 
nincs lehetősége a polgármester úrnak. A kiemelt előirányzatok belül van lehetősége egy-egy 
feladat közötti átcsoportosításra. 
Nagy Klára főtanácsos 
Ezt jogszabály így határozza meg. Két ülés közötti átcsoportosításról van szó, amely a 
költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerül. Tavaly év végén volt ilyen eset, 
amikor köztemetést kellett finanszírozni, de ezen a soron már nem volt fedezet, viszont más 
szociális ellátásra volt még, onnan lett átcsoportosítva. 
Mucsi László képviselő 
Napelemes rendszer telepítésére 17,8 millió forint szerepel a költségvetésben a 10. oldalon. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez a teljes megítélt pályázati támogatás összege. 
Mucsi László képviselő 
A Start közmunkaprogramok milyen mértékben támogatottak? 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kistérségi Start mintaprogramok 100 %-ban támogatottak. Az ezeken kívüli 
közmunkaprogramnál csökkentették a létszámot, a foglalkoztatás időtartamát és a támogatás 
mértékét. 
Mucsi László képviselő 
Közművelődés, Ízek Háza is több soron szerepel a költségvetésben. 
Nagy Klára főtanácsos 
Egyrészt a foglalkoztatás megvan tervezve, másrészt fűtés, világítás, anyagok beszerzése. 
Fenntartási kötelezettségünk van, ugyanakkor ezekre a célokra nem kapunk külön állami 
támogatást. 
Mucsi László képviselő 
A művelődési házat TÁMOP pályázatból működtetjük? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzat által finanszírozott feladatellátást pályázati forrásokkal kiegészítjük. 
Mucsi László képviselő 
A Hungaricum pályázatból mit tervezünk megvalósítani? 
Nagy Klára főtanácsos 
Az Ízek Háza udvarán fedett szín építését tervezzük, a helyi értékek bemutatására.  
Mucsi László képviselő 
Korábban is vitatkozott a tekecsarnokra fordított nagymértékű kiadásokkal, 13-14 millió 
forintot költünk rá, ugyanakkor nincs pénzünk vállalkozásokat segítő, munkahelyteremtő 
támogatásokra. A falu élhetősége szempontjából pozitív hatása lenne, ha inkább utat 
építenénk, földet vásárolnánk. Kicsit lejt a pálya. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzatnak nincs földterülete, a földosztáskor erre nem gondoltak. Ez az elmúlt 
időszak önkormányzati gyakorlatának hibája. Nem volt a horgászoknak 2008-ban területük, 
lejárt a szerződésük a horgásztóra, nem tudtak hová menni, segíteni kellett nekik. A 
sportolókkal is ugyanez a helyzet. Nem akarjuk, hogy tönkremenjen, ami már megvan, 
folyamatosan fejleszteni kell, költeni kell rá. Ez a településen lakók érdeke. 
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Fontos a mezőgazdasági utak építése is, az nagyobb rendszer része kell, hogy legyen. 
Nagy Klára főtanácsos 
A tekecsarnok, sportpálya 2 főnek ad munkahelyet a közfoglalkoztatásban. Ezen felül az 
ESZE a pályázatában pedig felvállalt még +1 fő foglalkoztatását. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az önkormányzat intézményeit sorban felújítottuk, eddig nem fordítottunk forrást a 
tekecsarnokra. Fontos a település lakóinak kiszolgálása. Az épület leromlása, ha az 
önkormányzat nem teszi rendbe, a sportélet megszűnéséhez vezet. Ezt nem akarjuk, örüljünk, 
hogy vannak sportolóink. 
Mucsi László képviselő 
Jogos a kritika, hogy a korábbi önkormányzatok nem vásároltak földet. Az volt az akkori 
vélemény, hogy az önkormányzat ne szóljon bele a privatizációba. Az önkormányzatnak csak 
távoli kevésbé értékes területek, kis töredék parcellák maradtak, amelyeket nem lehetett volna 
gazdaságosan használni, ezért később értékesítésre kerültek. 
A horgászok nagyon kedvezményesen bérelték a régi horgásztó területét, gondolniuk kellett 
volna a jövőre, időben lépéseket kellett volna tenni a terület megvásárlására. 
A tekecsarnokra ilyen nagy összeg fordítása ilyen kis falu életében, amely nemrég még 200 
milliós adóssággal rendelkezett, luxus kategória. Igaz, hogy némi hírnevet is szerez Szanknak 
a sportélet, az egészséghez hozzátartozik a sport, kikapcsolódást is biztosít, viszont a másik 
oldalon elmarad a gazdasági alap megteremtése ahhoz, hogy új munkahelyek létesüljenek, és 
ez fontosabb. 
Patkós Zsolt polgármester 
Igaz, hogy közel 200 milliós adósságunk volt, amelyet az állam átvállalt, viszont 1,4 
milliárdos fejlesztési pénzhez jutott hozzá településünk. Sokan kifogásolták az 
adósságállományt, amikor pedig az állam átvállalta, az volt a vélemény, hogy miért nem 
vettünk fel többet. A lehetőségeket maximálisan megpróbáltuk kihasználni. Választásunk nem 
volt, csak annyi, hogy benyújtjuk-e, megvalósítjuk-e a sikeres pályázatokat. Minden esetben 
többségi támogatást kaptak a projektek a képviselő-testületben. Próbáltunk arányt találni a 
település érdekében a pályázatok és anyagi lehetőségeink tekintetében. 
Mucsi László képviselő 
A település hosszú távú érdeke a népesség megtartása, a gazdaságfejlődés, ezt helyezi 
előtérbe, nem a kényelmi beruházásokat. Jólét! De miből? 
Tabajdi Gábor képviselő 
Jó, hogy több mint 1 milliárdos beruházások valósultak meg, de a végén már az 
önkormányzat működése került veszélybe. Ha nincs az a mentőöv, hogy az állam átvállalja az 
adósságot – amelyet nem ingyen tett, mert elvonja az iparűzési adóból – igen nagy problémák 
lennének most. Az iskola egyháznak történő átadásának is oka van, az akkori költségvetésben 
augusztusig volt megtervezve az iskola fenntartása. 
Patkós Zsolt polgármester 
2012. augusztusig volt megtervezve az oktatási intézmény költségvetése, mert nem volt 
értelme egész évre tervezni. A költségvetés tervezése előtt egy esztendővel megkezdődtek a 
tárgyalások a közoktatási intézmény egyháznak történő átadásáról. Előtte panaszkodtak a 
szülők a színvonal csökkenésére. A képviselő-testület Oktatási Bizottsága 2009-ben is 
tárgyalta a problémát, a közalkalmazott pedagógusok nem voltak motiváltak a változtatásra. 
Folyamatosan elvitték innen a gyerekeket, más településre íratták be őket a szülők, csökkent a 
gyereklétszám. Tudtuk persze azt is 2012-ben, hogy a következő évtől állami fenntartásba 
kerül az iskola, tehát az önkormányzatnál semmiképpen nem maradhatott volna a fenntartás. 
A jobbítás szándékával, ennél a helyzetnél jobb lehetőségeket kerestünk. Nagyon szerettük 
volna a Katolikus Egyháznak átadni az intézményt - mert a település lakóinak többsége 
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katolikus vallású -, sajnos ez a helyi egyházi vezetés ellenállása miatt nem valósulhatott meg. 
Többek között ezt Tabajdi Gábor képviselő úr sem támogatta az egyházi testületben. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Nem úgy volt, hogy nem támogatta, de voltak aggályai. 
Patkós Zsolt polgármester 
Vagy támogat valaki valamit, vagy nem. Végül a Református Egyház vette át a közoktatási 
intézmény fenntartását. Ez a döntés nem azért született, mert a pénzügyi kényszer ezt diktálta 
volna. A település költségvetésében nem csak az oktatás kiadásai voltak 8 hónapra tervezve, 
hanem a bevételei is. Úgy gondolja, hogy jól döntöttünk. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Mi történt volna, hogy az adósságállományt nem vállalta volna fel az állam, miből fizette 
volna ki az önkormányzat? 
Patkós Zsolt polgármester 
2012. májusában 75 millió forint volt a település hosszú távú hitelállománya. Megvolt az 
ütemezés, hogyan fizetjük vissza. Ha nem adtuk volna át egyházi fenntartásba az iskolát, 
akkor nem vállaltuk volna be a felújítására vonatkozó pályázatot, melynek önrésze több mint 
35 millió forint volt. Ugyanez vonatkozik a művelődési házra fejlesztésére is, hiszen ennek is 
több tízmillió forintos önrésze volt. A képviselő-testület akkor is megfelelően, 
megalapozottan döntött. Akkor már ismert volt az állami adósságkonszolidáció is. Az elmúlt 
8 esztendőben valósult meg a Vörösmarty utca szilárd burkolata, a Szank-Jászszentlászló 
összekötő út felújítása. Ezekre volt lehetőség. A 2014-2020 közötti időszakban ilyen 
lehetőségek, erre uniós támogatások már nem lesznek. Jó döntéseket hozott a képviselő-
testület, hogy ezek a beruházások megvalósulhattak. 2013. év óta a stabilitási törvénynek 
megfelelően a Kormány által jóváhagyottan, uniós beruházások önerejére lehet hitelt felvenni, 
ezt eddig nem vettük igénybe. Ezeket a dolgokat rendszer szintjén, települési feladatellátási 
szerkezetben kell áttekinteni, nem külön-külön. A beruházások haszonélvezője minden 
esetben a település, Szank polgárai. 
A költségvetésben 2015-ben benne van ipari terület vásárlása. Az előterjesztésben lévő 
mondat, hogy a munkahelyteremtésre, vállalkozások támogatására nincs forrás, azt jelenti, 
hogy dotálás nincs, tehát nem adunk senkinek közvetlenül önkormányzati támogatást, hogy 
valamilyen fejlesztést létrehozzon, munkahelyet teremtsen. Ilyet nem tudunk adni, viszont 
ipari park kialakítása céljára földterületet vásárolunk, amelyet kiajánlunk vállalkozóknak. 
Nagy Klára főtanácsos 
Közel 6 éve volt egy előkészített rendelet a vállalkozók munkahelyteremtésre vonatkozó 
közvetlen (500 e Ft-os) támogatásáról. Ez a rendelet nem lépett életbe, mert nem tudtunk rá 
forrást, és azóta sem, ezért van benne a rendelet előterjesztésében ez a mondat. 
Mucsi László képviselő 
Az ipari terület vásárlásával egyetért. 
Patkós Zsolt polgármester 
Mi az, amit hiányol képviselő úr? 
Mucsi László képviselő 
Az elszalasztott lehetőségeket. Volt lehetőség földvásárlásra, akkor nem tettük meg, most 
ugyanezt új tulajdonostól vesszük meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
Akkor nem volt meg rá a pénz. Hiába vettük volna meg akkor a földet, nem tudtunk volna 
belőle iparterületet létrehozni, hiszen nem elég elnevezni egy területet, arra ki kell építeni az 
ipari infrastruktúrát. 
Tabajdi Gábor képviselő 
3-4 millió forintért lehetne földterületet vásárolni, azon erdőt telepíteni, a közmunkásokkal 
megműveltetni, a szociális célra kb. 10 év múlva a fát felhasználni. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Örömmel venné, ha képviselő úr találna olyan tulajdonost, aki a földjét vagy erdejét reális 
áron eladná az önkormányzatnak.  
 
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 4 igen 
szavazattal – 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett –, minősített többséggel elfogadták 
a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet Szank Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről. 
 
A 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A napirendhez kapcsolódik a Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezése tárgyú 
határozat-tervezet. A stabilitási törvénynek megfelelően Szank Községi Önkormányzat 
középtávú tervezéséről határozatot kell hozni. 
 
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: 
 
5/2015.(II.26.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat Középtávú tervezéséről 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Stabilitási tv. 45.§. 
(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozza meg a 
2014-2016. évekre: 
 
           Ezer Ft-ban 

  Kötelezettségek     Bevételek   

Év Fejlesztési hitelek törlesztése  
Kötelezettség 

összesen   Helyi adó 
Bírság, 

pótlék, díj 
Bevétel 

összesen 

  Tőke Kamat            

2015. 0 0  0   123000 80 123080 

2016. 0 0  0   125000 100 125100 

2017. 0 0  0  125000 100 125100 
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2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10.§ (3) bekezdése 
szerint az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet 
futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját 
bevételeinek 50 %-át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
Polgármester úr szünetet rendelt el. 
Tóthné Horváth Emília megérkezett az ülésre. 
 
NAPIREND  
4. Előterjesztés a települési támogatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati  
    rendeletről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A szociális ellátásokról előzetesen egyeztetett a képviselő-testület. Az elkészült rendelet-
tervezetet a Kormányhivatal törvényességi referensének megküldtük. A konzultáció 
eredményeként a kiküldött rendelet-tervezetben módosításra van szükség. Kérte jegyző 
asszonytól a módosítás ismertetését. 
Vincze Jánosné jegyző 
A rendelet olyan ellátásokat tartalmazhat, amelyek szociális rászorultsághoz kötöttek. A 
születési támogatásnál nincs ilyen feltétel meghatározva, nem felel meg a szociális 
törvénynek, ezért ki kell venni a rendeletből és erről a támogatásról új rendeletet kell alkotni. 
Javítani szükséges még a 9. §-ban az (5) pontot is, mert nem temetési segély, hanem 
köztemetés a helyes kifejezés. A 9. § címében pedig törölni kell a „pénzbeli” szót, mert az 
ellátások adhatók természetben is.  
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a jegyző által ismertetett módosításokkal együtt. 
Javaslat volt még az 5. § 10) bekezdésének módosítása a következő szöveggel: 
Amennyiben - a védendő fogyasztó státuszú - ellátásban részesülő a szolgáltató jelzése 
alapján fizetési hátralékot halmoz fel, úgy az ellátást folyósító szerv előre fizető mérő 
felszerelésének kezdeményezését írja elő.  Az ellátásban részesülő negyedévente köteles 
bemutatni a közüzemi számlát a hátralék keletkezésének ellenőrzése céljából.  
 
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 
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet a települési támogatásokról és szociális 
ellátásokról. 
 
A 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Tóthné Horváth Emília távozott az ülésteremből. 
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NAPIREND  
5. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy van-e 
kiegészítése. 
Vincze Jánosné jegyző 
Nem kívánta az előterjesztést kiegészíteni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 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 az 
5/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
NAPIREND  
6. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  
    módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta, amely tartalmazza a módosításokat. 
 
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 – minősített többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
6/2015.(II.26.) ÖH. 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Megállapodásának módosításáról 
 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 2. számú mellékletében 
foglalt tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND  
7. Egyéb kérdések 
 
A) Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

 
Patkós Zsolt polgármester 
Jogszabály előírja, hogy a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia a polgármester 
szabadságának ütemezését. A 2014. évi szabadságát igénybe vette. 2015. évben összesen 41 
nap szabadságot vehet igénybe.  
 
A szabadsága tervezett ütemezését ismertette a határozat szerint. 
 
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: 
 
7/2015.(II.26.) ÖH. 
Polgármester 2015. évi szabadsága 
ütemezésének jóváhagyásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/C § (1)-(4) bekezdései alapján Patkós Zsolt polgármester 2015. évi 
szabadsága ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
2015. január 15-16.                            2 munkanap 
2015. január 30-február 13.              11 munkanap 
2015. július 6-29.                              18 munkanap 
2015. augusztus 24-szeptember 4.    10 munkanap 
Összes szabadság:                             41 munkanap 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző 
 
 
B) Földvásárlás 
 
Tabajdi Gábor képviselő 
Ha komolyan gondoljuk a földvásárlást, akkor az önkormányzatnak van lapja, abban meg kell 
hirdetni és jelentkezzen, aki földet akar eladni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Azzal a problémával találkozott, hogy amikor az önkormányzat földet akar vásárolni, az 
egekbe mennek fel az árak. Ha lenne eladó föld, megfizethető áron, itt a falu közelében, azt 
tudnánk hasznosítani. Ezzel kapcsolatban nincsenek jó tapasztalatai. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Így nem lesz elmozdulás ezen a téren. 
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Varga Ferencné alpolgármester 
Alpolgármester úr tavaly és tavalyelőtt is több soron szeretett volna tárgyalni földvásárlásról, 
de olyan drágán adták volna, ami megfizethetetlen. 
A szakorvosi rendelőintézetben a szemészeten, reumatológián, ultrahangon, bőrgyógyászaton 
több hónapos a várakozási idő. Kérte a közbenjárást a probléma megoldása érdekében. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy meghívót küldtünk a testvértelepülésekre a nyári 
tábor megszervezése kapcsán. 
Patkós Zsolt polgármester 
A következő ülésre meghívjuk a járóbeteg szakellátó ügyvezetőjét, megkérjük, nyújtson 
tájékoztatást arról, hogy milyen intézkedéseket tesznek a várólisták csökkentése érdekében. 
A nyári tábort megpróbáljuk pályázatból finanszírozni. 
Tóth Mátyás képviselő 
A földterület vásárlásához felmerült benne a gondolat, hogy vannak elhanyagolt területek, 
amelyeket nem művelnek. Művelési kötelezettség van, emiatt kicsit kényszerhelyzetbe lehet 
hozni a tulajdonost. 
Vincze Jánosné jegyző 
A Járási Földhivatal minden évben ellenőrzi a külterületi területeket, és a Kormányhivatal 
mezőgazdasági hivatalának helyrajzi szám tulajdonos megjelölésével jelenti a parlagfűvel 
fertőzött területeket. A mezőgazdasági hivatal bírság kiszabása mellett elrendeli a parlagfű-
mentesítést. A határozat kézbesítése úgy történik, hogy a polgármesteri hivatal 
hirdetőtáblájára kifüggesztésre kerül. Általában örökölt területekről van szó, vidéki 
tulajdonosokkal, legtöbbször osztatlan közös tulajdonban lévő területek ezek. 
Tóth Mátyás képviselő 
Ezekre a földterületekre is a szomszédnak elővásárlási joga van. 
Mucsi László képviselő 
Jelenleg 350-450-500 e Ft/ha áron kelnek el Szankon a szántó területek. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem javasolta, annak meghirdetését, hogy az önkormányzat földet szeretne vásárolni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta üzleti érdekekre tekintettel, hogy az ipari terület vásárlásáról szóló napirendi pontot 
a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja. 
 
Szavazásra tette fel zárt ülés elrendelését. 
 
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: 
 
8/2015.(II.26.) ÖH. 
Zárt ülés elrendeléséről 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ipari terület vásárlásáról szóló 
tájékoztatót Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja. 
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NAPIREND  
8. Tájékoztató ipari terület vásárlásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Ezt a napirendi pontot a képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
zárt ülésen tárgyalta. 
 
 
NAPIREND  
9. Előterjesztés kitüntetés adományozásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Ezt a napirendi pontot a képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
zárt ülésen tárgyalta. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 11 órakor bezárta az ülést.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 

Tóth Mátyás 
jegyzőkönyv hitelesítő 


