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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2015. március 25-én 8 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: Tóth Mátyás elnök 
 Hachbold Gábor 
 Szabó-Mikor Éva 
 Rékasiné Dr. Oláh Gizella és 
 Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tagok 
 Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Vincze Jánosné jegyző 
 Nagy Klára főtanácsos 
 Karó Zoltánné jegyzőkönyvvezető 
 
Tóth Mátyás elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fő 
bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van 
 
Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Hachbold Gábor bizottsági tag legyen. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőjének 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 
javasolta. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendet. 
 
A bizottság 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.) 
 
Tóth Mátyás biz. elnök 
A határozat-tervezetet írásban mindenki megkapta. Megkérdezte polgármester urat, hogy 
kíván-e szólni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a jelenlévőket, 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. 
Tóth Mátyás biz. elnök 
A képviselő-testület a rendezvény költségvetésének 5 %-át a rendezvény bevételéből 
biztosítja. Miért 5 %-át? 
Patkós Zsolt polgármester 
A pályázat saját bevételt vár el, minimum 5 %-os bevétellel kell rendelkezni. Fizetőssé kell a 
belépést tenni. Minden bevétel ide tartozik, amit az árusok fizetnek az is. Nem lehet csak 
támogatásból megvalósítani a rendezvényt. Tavaly nem volt támogatásunk ebből a forrásból. 
A fesztivál csak abban az esetben kerül megrendezésre, ha támogatást kapunk rá. 
Tóth Mátyás biz. elnök 
Mekkora volt a látogatottsága a fesztiválnak? 
Vincze Jánosné jegyző 
Tavaly az árusokkal, fellépőkkel együtt több mint 2000 fő volt a rendezvényen. 
 
 
Tabajdi Gábor képviselő megérkezett az ülésre. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 4 
igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
17/2015.(III.25.) PBH. 
III. SZAFTFESZT  megrendezéséhez pályázat benyújtásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a III. SZAFTFESZT megrendezéséhez pályázat benyújtásáról 
szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 



 5 

NAPIREND  
2. Előterjesztés ingatlan vásárlásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás biz. elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Felkérte polgármester urat az előterjesztés 
indoklására. 
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. 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag 
Mekkora összeg szerepel a költségvetésben a felújításra? 
Patkós Zsolt polgármester 
1,5 millió forint. 
Tóth Mátyás biz. elnök 
Kívülről megnézte, véleménye szerint az egész tetőt le kell cserélni. Nádtetőt akarunk 
rátenni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, valószínűleg önkormányzati dolgozó fogja nádazni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 3 
igen szavazattal – 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
18/2015.(III.25.) PBH. 
Ingatlan vásárlásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az ingatlanvásárlásról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés 
szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
NAPIREND  
3. Előterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás befektetői katalógus költségeire 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tóth Mátyás biz. elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Felkérte polgármester urat az előterjesztés 
kiegészítésére. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A Társulási Tanács támogatta a kistérségi befektetői katalógus költségét. Az összeget 
lakosságszám arányos befizetéssel kell biztosítani. 
 
Tóth Mátyás biz. elnök 
Hol lehet hozzájutni a katalógushoz? 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A befektetői katalógus nem nekünk készül, hanem azoknak a vállalkozóknak, befektetőknek, 
akik lobbizni fognak, hogy vállalkozások jöjjenek ide. Az önkormányzatoknál lesz két-három 
példány. Több nyelven kerül kiadásra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5 
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
19/2015.(III.25.) PBH. 
Befektetői katalógus költségeihez hozzájárulás biztosítása 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a befektetői katalógus költségeihez hozzájárulás biztosításáról 
szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
NAPIREND  
 
4. Előterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás akkumulátoros megafon 
    beszerzésére 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Tóth Mátyás PB elnök 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.  
 
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5 
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
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20/2015.(III.25.) PBH. 
Akkumulátoros megafon beszerzése 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az akkumulátoros megafon beszerzéséről szóló határozat-
tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: a KT soron következő ülése 
Felelős: Tóth Mátyás elnök 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 830 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Tóth Mátyás Hachbold Gábor 
 biz. elnök biz. tag 
 
 


