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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2015. március 25-én 830 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak:  Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Hachbold Gábor 
 Szabó-Mikor Éva és 
 Tóth Mátyás képviselők 
 Vincze Jánosné jegyző 
 Nagy Klára főtanácsos 
 Karó Zoltánné jegyzőkönyvvezető 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 
képviselőből 5 fő jelen van. Tabajdi Gábor később érkezik, Mucsi László jelezte 
távolmaradását. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó-Mikor Éva képviselőt javasolta. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 
javasolta. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A polgármester szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendet. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Előterjesztés SZAFT fesztivál megrendezéséhez Nemzeti Kulturális Alap Kulturális 
    Fesztiválok Kollégiuma pályázat benyújtásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Előterjesztés ingatlan vásárlásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
3. Előterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás befektetői katalógus költségeire 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
4. Előterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás akkumulátoros megafon 
    beszerzésére 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND  
1. Előterjesztés SZAFT fesztivál megrendezéséhez Nemzeti Kulturális Alap Kulturális 
    Fesztiválok Kollégiuma pályázat benyújtásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A határozat-tervezetet írásban mindenki megkapta. Elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális 
Alap pályázatába csak a SZAFTFESZT kerülhet bele, erre lehet pályázatot benyújtani, a Méz- 
és Meggyfesztivál ebből a pályázati lehetőségből nem támogatható. Arra külön pályázatot 
fogunk benyújtani. 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse 
a bizottság javaslatát. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet többségi szavazással elfogadásra javasolta a 
képviselő-testületnek. 
 
Tabajdi Gábor képviselő megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 6 fő. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők közül 1 
képviselő nem szavazott. A képviselők 4 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot hozták: 
 
14/2015.(III.25.) ÖH. 
III. SZAFTFESZT  megrendezéséhez pályázat benyújtásáról 
 

HATÁROZAT 
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi 

Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok 
Kollégiuma pályázati kiírás 3707/208 altéma keretében, a III. SZAFTFESZT 
megrendezésének támogatására.  

 
2.) A pályázat keretében megvalósuló rendezvény bruttó összköltsége 6 043 000 Ft, amelyből 

az elnyerhető támogatás összege 4 532 250 Ft, az önkormányzati sajáterő összege 1 208 
600 Ft. 

 
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 

20 %-os önrészt, 1 208 600 Ft összeget Szank Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében az önkormányzat dologi kiadások előirányzatán, a többlet működési 
bevételek terhére biztosítja.  

 
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a rendezvény 

költségvetésének 5 %-át, 302 150 forintot a rendezvény bevételéből biztosítja. 
 
5.) A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a 

polgármestert.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND  
2. Előterjesztés ingatlan vásárlásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést az előző ülésen már részben véleményezte a Pénzügyi Bizottság, a 
képviselő-testület a költségvetés kapcsán tárgyalta. Az előző bizottsági ülésen az a javaslat 
született, hogy nézzük meg a házat kívülről és belülről is, ezt követően szülessen döntés. A 
házat megnéztük, tökéletesen alkalmas tájháznak. A ház teljesen száraz, nincs vizesedés, 
felázás. Belső átalakítás szinte nem szükséges, kívülről helyre kell hozni. A költségvetésben 
biztosított forrás vélhetően elég lesz. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet többségi 
szavazással elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők közül 1 
képviselő nem szavazott. A képviselők 4 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot hozták: 
 
15/2015.(III.25.) ÖH. 
Ingatlan vásárlásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Fontana Rozetta (I-
12037 Saluezzo Corso Itália) tulajdonát képező, Szank 132 hrsz-ú, Szank, Arany János 
utca 93. szám alatt lévő, 1323 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar művelési ágú 
ingatlant. 

2. A képviselő-testület az ingatlan vételárát 2.500.000,-Ft-ban határozza meg. Az ingatlan 
vásárlásához a vételárat Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 
beruházások előirányzat terhére biztosítja. 

3. A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésére a polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
Tabajdi Gábor képviselő 
Nem értette, hogy most kapta meg az anyagot, és most kellene ebben a pillanatban dönteni? 
Az SZMSZ szerint mikor kellett volna kiküldeni az anyagot? 
Vincze Jánosné jegyző 
Most rendkívüli ülés van. Az ülés előtt kiosztottuk az anyagot, lehetőséget biztosítottunk az 
áttanulmányozására. SZMSZ szerint rendkívüli esetben telefonon is össze lehet hívni a 
testületi ülést. 
Patkós Zsolt polgármester 
Szünetet rendelt el. 
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NAPIREND  
3. Előterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás befektetői katalógus költségeire 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Társulási Tanács támogatta a kistérségi befektetői katalógus költségét. Az összeget 
lakosságszám arányos befizetéssel kell biztosítani. 
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 határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
16/2015.(III.25.) ÖH. 
Befektetői katalógus költségeihez hozzájárulás biztosítása 
 

HATÁROZAT 
 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

kistérésig szintű befektetői katalógus nyomdai és fordítási költségeinek 24.000,-Ft-os 
lakosságszám arányos összegét egyéb államháztartáson belüli működési célú 
támogatásként biztosítja megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel a 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére Szank Községi Önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében az általános tartalék terhére. 
 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND  
4. Előterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás akkumulátoros megafon 
    beszerzésére 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
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 határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
17/2015.(III.25.) ÖH. 
Akkumulátoros megafon beszerzése 
 

HATÁROZAT 
 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 2 db 

akkumulátoros megafon beszerzésének 8.000,-Ft-os lakosságszám arányos összegét 
egyéb államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásként megállapodás ellenében, 
elszámolási kötelezettséggel biztosítja a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 
részére Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből az általános tatalék 
terhére. 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 9 órakor bezárta az ülést.  
 
 
 

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

Szabó-Mikor Éva 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 


