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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2015. április 14-én 9 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Művelődési Ház  
Jelen vannak:  Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Hachbold Gábor 
 Mucsi László 
 Szabó-Mikor Éva 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 6 fő jelen van. Tabajdi Gábor jelezte távolmaradását. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mucsi László képviselőt javasolta. 
 
A képviselő-testület 6 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Előterjesztés a gazdasági programról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Előterjesztés védőnői pályázat kiírásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Előterjesztés ipari terület kialakítására 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Előterjesztés önkormányzati dűlőút kialakítására 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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8. Előterjesztés kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése céljából új gépjármű 
    beszerzésére pályázat benyújtásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Előterjesztés Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft. létrehozásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND  
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy  

- 2015. március 23-án 
volt a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás ülése, amelyen a társulást és az 
önkormányzatokat érintő döntéseket hoztak. Tárgyalt a horgásztóhoz vezető út 
ügyében a földtulajdonosokkal. 

- 2015. március 26-án 
Kiskunmajsán a Családsegítő Szolgálatnál a térségi jelzőrend értékelésén vett részt. 

- 2015. március 31-én a 
költészet napján versmondó verseny volt. Az iskola és az óvoda tekintetében is 
színvonalas és sikeres rendezvény volt, megköszönte a szervezőknek. 

- 2015. április 1-jén az 
óvodások versmondó versenye szintén jól sikerült. 

- 2015. április 2-án 
Kiskunmajsán a kulturális közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatót hallgatott meg, 
valamint Kiskunfélegyházán a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége ülésén vett részt. 

- 2015. április 9-én 4 
újszülöttet köszöntöttek. 

- 2015. április 10-én a 
PI technológiás növénytermesztéssel kapcsolatos tájékoztatón vett részt, Vakulya 
István gazdaságában tettek látogatást. Csátalja, Fülöpjakab, Szank tekintetében a 
feldolgozói pont létrehozása lesz fontos. A PI vizet előállító gépet egy évre megkaptuk 
térítésmentesen, egyre több érdeklődő van. Hamarosan át fogjuk helyezni a 
gyakorlókertbe. 

Szabó-Mikor Éva képviselő 
Egy mongol kutató olvasott a Holdújévet köszöntő ünnepségünkről és azzal kereste meg, 
hogy szanki földtulajdonos, felvegyük-e vele a kapcsolatot? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, vegyük fel vele a kapcsolatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
NAPIREND  
2. Előterjesztés a gazdasági programról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
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A gazdasági program elkészítését törvény írja elő, a fejlesztési célokat, irányokat tartalmazza. 
Mucsi László képviselő 
Átolvasta, a helyzetelemzés jó részletes, sok helyen kicsit általános. Településfejlesztés, 
településrendezés, a lényeges dolgok megtalálhatók benne, a műhelymunka eredményeit 
tartalmazza. Nagyon fontos stratégiailag a feldolgozóipar, a biogáz kiserőmű megvalósítása. 
Szabó-Mikor Éva képviselő 
Szépen felépített, korrekt anyag. 
Patkós Zsolt polgármester 
A biogáz kiserőmű pályázat előkészítése kapcsán kérte Mucsi László képviselő úr segítségét. 
Tóth Mátyás képviselő 
A napelem park nincs benne. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kormányzati vita van róla, hogy engedélyezzék-e a külön napelem parkokat, mint bevételt 
termelő beruházást. 
Tóth Mátyás képviselő 
Az üvegházas projekttel mi a helyzet? 
Patkós Zsolt polgármester 
A hulladék hőre épülő üvegházas rendszer megvalósulhat. A megvásárolt ipari terület melletti 
föld tulajdonosával beszélt erről, hűtőház tekintetében megfontolja a lehetőséget. 
Varga Ferencné alpolgármester 
A sajtüzemmel kapcsolatban van valami hír? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nincs előrelépés. 
Az iparterületet bővíteni kell, ha megindul a biogáz üzem tervezése. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A képviselők 6 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
18/2015.(IV.14.) ÖH. 
Gazdasági program elfogadásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (4) bekezdésében biztosított jogánál fogva az 
előterjesztés szerint elfogadja a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014-
2019. évekre vonatkozó gazdasági programját. 
 
 
NAPIREND  
3. 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. A vállalkozási tevékenység visszaemeléséről 
szól a rendelet-módosítás, javasolta elfogadását. 
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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 egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
Mucsi László képviselő 
Az előterjesztésben szerepel a HEMOTRADE Kft. mint a BCS PI kertészeti és szántóföldi 
növénytermesztési technológia tulajdonosa. Mit jelent a BCS? 
Nagy Klára főtanácsos 
Bio Controll System. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez a technológia elnevezése. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a 
9/2015.(IV.15.) önkormányzati rendeletet a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A 9/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND  
4. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Nem volt kiegészítése. Javasolta a rendelet-
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 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 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a 
10/2015.(IV.15.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
A 10/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND  
5. Előterjesztés védőnői pályázat kiírásáról 
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    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A jelenleg táppénzen lévő védőnő jogviszonyát meg kellett szüntetni, ezért meg kell hirdetni a 
védőnői álláshelyet. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
Mucsi László képviselő 
Tudunk-e neki lakást biztosítani? 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha igényli, igen. 
Tóth Mátyás képviselő 
Kötelező volt megszüntetni a védőnő jogviszonyát? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A képviselők 6 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
19/2015.(IV.14.) ÖH. 
Védőnői pályázat kiírása 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján 

pályázatot hirdet 
Szank község II. körzet területi és iskola  

védőnői munkakör  betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6131 Szank, Kossuth utca 18. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott 
védőnői feladatok. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezési az irányadók. 
Pályázati feltételek: 

- főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy ezzel 
egyenértékűnek elismert oklevél, 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet 
- MESZK tagság 
- működési nyilvántartás 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- helyismeret 
- jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
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- szakmai önéletrajz, 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
- az Egészségügyi szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes 

igazolvány másolata. 
A munkakör betöltésének időpontja: 2015. június 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15 nap 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Vincze Jánosné jegyző, a 
77/595-040 telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Szank Községi Önkormányzat címére történő megküldésével 
(6131 Szank, Béke u. 33.), vagy személyesen Patkós Zsolt polgármesternél. 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 nap 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beérkezett pályázatokról a polgármester - mint munkáltató - dönt. A sikertelenül vagy 
eredménytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
www.kozigallas.gov.hu 
www.szankinfo.hu 
 
 
NAPIREND  
6. Előterjesztés ipari terület kialakítására 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Elírást szükséges javítani az előterjesztésben a 084/47 hrsz. szántó 3 ha helyett 2,5 ha, a 
határozat 1. pontjában 3 ha helyett 2,5 ha.  
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, a határozat-tervezetet a módosítással 
együtt egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a módosított 
határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A képviselők 6 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
20/2015.(IV.14.) ÖH. 
Szántó és út ingatlan vásárlásáról (084/21 hrsz.) 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Fülöp Gábor 6120 
Kiskunmajsa, Fő u. 63. szám alatti lakos tulajdonát képező szanki 084/21 hrsz-ú 
ingatlanból 9186 m2 területű út és 2,5 ha szántó művelési ágú ingatlanrészt 3.900.000,- Ft, 
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azaz Hárommillió-kilencszázezer forint vételáron megvásárolja ipari terület kialakítása 
céljából. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a megvásárlásra kerülő területrészek az 
ingatlan megosztása után az alábbi helyrajzi számok lesznek: 
- út művelési ágú terület 084/46 hrsz., 
- szántó művelési ágú terület 084/47 hrsz. 

 
2. Az ingatlan vételára Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az 

alábbiak szerint kerül kifizetésre: 
- beruházások előirányzat terhére 2.500.000,- Ft,  
- a 2015. évi többlet bevételek terhére 1.400.000,- Ft. 
 A képviselő-testület elrendeli, hogy Szank Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében 1.400.000,- Ft előirányzat kerüljön megtervezésre a vételár 
megfizetésére.  

 
3. A képviselő-testület a földrészlet megosztásával kapcsolatos (földhivatali 

adatszolgáltatási díj, változási vázrajz, földhivatali engedélyeztetési eljárás) költségeket, 
ügyvédi költséget Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a dologi 
kiadások terhére biztosítja. 

 
4. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
 
 
NAPIREND  
7. Előterjesztés önkormányzati dűlőút kialakítására 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta, amelyhez három határozat-tervezet tartozik. 
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 mindhárom határozat-tervezetet 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-
tervezeteket. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A képviselők 6 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
21/2015.(IV.14.) ÖH. 
Önkormányzati dűlőút kialakítása (026/8 hrsz.) 
 

HATÁROZAT 
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1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szanki horgásztóhoz vezető út 
kialakítása érdekében Péter-Szabó Balázsné 6131 Szank, Arany János utca 34. szám 
alatti lakos tulajdonát képező szanki 026/8 hrsz-ú csatorna, legelő szántó művelési 
ágú ingatlanból 494 m2 területű földrészletet 50,- Ft/m2 áron, összesen 24.700,- Ft-ért 
megvásárolja. 
 

2. A képviselő-testület az ingatlan vételárát Szank Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a 2015. évi többletbevételek terhére biztosítja.  
 

3. A képviselő-testület elrendeli, hogy Szank Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében 24.700,- Ft előirányzat kerüljön megtervezésre a vételár kifizetésére. 
 

4. A képviselő-testület a földrészlet megosztásával kapcsolatos (földhivatali 
adatszolgáltatási díj, változási vázrajz, földhivatali engedélyeztetési eljárás) 
költségeket, ügyvédi költséget Szank Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a dologi kiadások előirányzat terhére biztosítja. 
 

5. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
adásvételi szerződés aláírására.  

 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A képviselők 6 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
22/2015.(IV.14.) ÖH. 
Önkormányzati dűlőút kialakítása (026/5 hrsz.) 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a szanki 
horgásztóhoz vezető út kialakítása érdekében a tulajdonát képező szanki 026/5 hrsz-ú 
horgásztó, legelő, g.ép.udv. művelési ágú ingatlanból 615 m2 területű földrészlet út 
művelési ágú ingatlanként kerüljön átvezetésre az ingatlan-nyilvántartásban. A 
képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a megosztás után a 615 m2 területű 
földrészlet része lesz a 026/21 hrsz-ú út művelési ágú területnek 
 

2. A képviselő-testület a földrészlet megosztásával kapcsolatos (földhivatali 
adatszolgáltatási díj, változási vázrajz, földhivatali engedélyeztetési eljárás) 
költségeket, ügyvédi költséget Szank Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a dologi kiadások előirányzat terhére biztosítja. 
 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
változási vázrajz aláírására.  

 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A képviselők 6 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
23/2015.(IV.14.) ÖH. 
Ajándékozási szerződés megkötéséről 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a szanki horgásztóhoz vezető út 
kialakítása érdekében - az alábbi felajánlott ingatlanok megosztásával kapcsolatos 
(földhivatali adatszolgáltatási díj, változási vázrajz, földhivatali engedélyeztetési 
eljárás) költségeket, ügyvédi költséget Szank Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a dologi kiadások előirányzat terhére biztosítja: 
 
026/6 hrsz. csatorna, szántó művelési ágú ingatlanból 392 m2 terület, 
026/7 hrsz. csatorna, legelő, szántó művelési ágú ingatlanból 345 m2 terület, 
026/9 hrsz. csatorna, szántó, legelő művelési ágú ingatanból 961 m2 terület,  
026/10 hrsz. szántó, rét, csatorna művelési ágú ingatlanból 97 m2 terület, 
 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
ajándékozási szerződés aláírására.  

 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
 
NAPIREND  
8. Előterjesztés kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése céljából új gépjármű 
    beszerzésére pályázat benyújtásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta 8 fős kisbusz beszerzésére pályázat benyújtását. 
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, 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 képviselők 6 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
24/2015.(IV.14.) ÖH. 
Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése céljából  
új gépjármű beszerzésére pályázat benyújtásáról 
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HATÁROZAT 
 
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja továbbra is az 

önkormányzat kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztését, egyéb közösségi 
szolgáltatásainak fejlesztése céljából.  

2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete különös tekintettel a következő 
közösségi szolgáltatások fejlesztését tartja indokoltnak: 

 a. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése 
 b. A szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése 
 c. A közoktatáshoz történő hozzájutás segítés 
 d. A közszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése 
 e. A foglalkoztatás elősegítése 
 f. Közösségi és szociális információhoz való hozzájutás segítése 
 g. Közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése 
 h. Közreműködés önkormányzati feladatok ellátásában 
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vidéki gazdaság és a lakosság 

számára nyújtott egyéb közösségi szolgáltatás szakmai programját az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 

4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezek alapján hozzájárul ahhoz, hogy 
Szank Községi Önkormányzat pályázatot nyújtson be az Európai Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 
céljából új gépjármű beszerzésére.  

5.) A pályázat keretében megvalósuló beruházás bruttó összköltsége 9 672 850 Ft, amelyből 
az elnyerhető támogatás összege 7 677 777 Ft, az önkormányzati sajáterő összege 
1 995 073 Ft. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
pályázathoz szükséges önrészt, 1 995 073 Ft összeget Szank Községi Önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatán, a többlet 
működési bevételek terhére biztosítja.  

6.) A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a 
polgármestert.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND  
9. Előterjesztés Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft. létrehozásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Módosítási javaslata van a kiadott előterjesztéshez, határozat-tervezethez. A Kft. neve nem 
Térségfejlesztési hanem Térségfejlesztő, ezt javítani szükséges, mert a megbízott ügyvéd a 
cégbíróságon már lefoglalta a Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. nevet. A jövőben ez a Kft. 
pályázati segítségnyújtással foglalkozik piaci alapon, írja az önkormányzat pályázatait és 
elvégzi az ezzel összefüggő feladatokat, valamint a térség önkormányzataival összefogva 
(Kiskunmajsát kivéve) minden településen végez feladatokat. A Kft. a pályázatok mellett az 
iparterületek kiajánlásával, befektetés ösztönzéssel is foglalkozik. Arra kell törekedni, hogy 
önfenntartó legyen. Amíg nem lesz bevétele, addig a költségeket minimalizáljuk, nem lesz 
főállású alkalmazottja. Az 5 település közreműködésével jön létre. Nagy Klára lesz a vezetője, 
amíg nem nő túl nagyra a munka, a meglévő munkaviszonya mellett látná el a Kft. vezetését. 
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Kiskunmajsa is létrehozott önálló Gazdaságfejlesztési Kft-t, amellyel az együttműködés 
szükséges lesz. 
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, a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, 
1 nem szavazat mellett elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
Patkós Zsolt polgármester 
A társasági szerződés egy minta, amelynek végleges formáját postázni fogjuk a 
képviselőknek. A felügyelő bizottság mandátumának lejártát 2019. december 31-ig javasolta 
meghatározni. A cégbefizetést házipénztár helyett bankszámlára lehet majd befizetni. 
Mucsi László képviselő 
Hány fő szakember tudná ellátni ezt a tevékenységet? 
Patkós Zsolt polgármester 
Jelenleg főállású alkalmazott nem lesz, csak megbízási díjjal foglalkoztatott 1 fő. 
Mucsi László képviselő 
Szükségesnek látja a Kft. létrehozását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A képviselők 5 igen szavazattal – 1 
ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
25/2015.(IV.14.) ÖH. 
Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. létrehozása 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete létre kívánja hozni a Dél-Alföldi 

Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot.  
 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
alapításhoz szükséges 950.00,- Ft törzstőke hozzájárulást Szank Községi 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből a 2015. évi többletbevételek terhére 
biztosítja. 
 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
alapító okirat aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
NAPIREND  
10. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
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A határozat-tervezetet mindenki megkapta, nem kívánta kiegészíteni. 
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, a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett 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 képviselők 5 igen szavazattal – 1 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
26/2015.(IV.14.) ÖH. 
Szank, Kossuth u. 20/A. szám alatti 
önkormányzati ingatlanra bérlő kijelöléséről 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet 19. § (1) 
bekezdésében biztosított jogánál fogva a Szank, Kossuth u. 20/A. szám alatti 40 m2 
alapterületű komfortos önkormányzati lakást 2015. április 15-től 2016. április 15. napjáig 
határozott időtartamra Jaksa Melinda részére bérbe adja. 

 
2. A bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő köteles saját költségén a lakhatásáról 

gondoskodni, a bérbeadót cserelakás biztosítási kötelezettség nem terheli. A bérbeadó a 
lakásbérleti jog folytatását kizárja.  

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND  
11. Egyéb kérdések 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Jelezték, hogy az Árpád utca bal oldalán, Siposék előtt rossz a járda, kérik a javítását.  
Csorba Imre bácsi kovács műhelyét meg kellene tartani a falunak. Megbeszéli a családdal, 
hogy mennyiért adnák el. Szerencsés lenne megvásárolni azt az ingatlant. Ennél hitelesebb 
helytörténeti műhelyt nem tudunk létrehozni. A közeljövőben, 1-2 éven belül az 
önkormányzatnak figyelemmel kell kísérnie az ingatlan sorsát, javasolta, hogy vegyük meg, 
ha megfelelő összeggel állnak elő. 
 
Mucsi László képviselő 
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A lakosok kérték a fő utcán a járda és a kövesút közötti átjáró járdák felújítását, pld. Folberth 
doktornál. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az egyik oldalról a másik oldalra vezető régi járdáknál nincs kijelölt gyalogátkelőhely, 
balesetveszélyesek.  
 
Mucsi László képviselő 
Az orvosi rendelő tetejére napelemet az önkormányzat vagy a doktor úr szereltet? 
Patkós Zsolt polgármester 
A Polgármesteri Hivatal, Közösségi Ház, Gondozási Központ és a Művelődési Ház tetejére 
fognak felkerülni napelemek, ezekre pályáztunk. Ez nem érinti az orvosi rendelőt. Az 
önkormányzati intézményekre energetikai audit készült, csak akkor lehetett pályázni, ha 
igazolt a rövidtávú megtérülés a beruházásnál. 
 
Szabó-Mikor Éva képviselő 
Javasolta, hogy a Kisbíróban jelenjen meg, hogy mikor van képviselő-testületi ülés vagy az, 
hogy hol olvasható. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megírjuk, hogy a hirdetőtáblán közzétesszük, a honlapon is megjelentetjük. 
 
Tóth Mátyás képviselő 
Az Árpád utcai önkormányzati lakás bérlője peres ügyében mikor várható döntés? 
Patkós Zsolt polgármester 
Április végén. 
 
Tóth Mátyás képviselő 
Javasolta, hogy hozzunk létre testvér önkormányzati kapcsolatokat. Lehetne ötletelni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselő-testületek? 
Tóth Mátyás képviselő 
Igen, évente egyszer 1-1 látogatást tehetnénk egymásnál. 
Patkós Zsolt polgármester 
Van konkrét javaslat? 
Tóth Mátyás képviselő 
Nincs. Elsősorban gazdasági szempontból gondolta. 
Tóth Mátyás képviselő 
Információkat kér, melyik településekkel vegyük fel a kapcsolatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 11 óra 30 perckor bezárta az ülést.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 
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Mucsi László 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 


