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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2015. május 4-én 9 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak:  Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Hachbold Gábor 
 Mucsi László és 
 Szabó-Mikor Éva 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 5 fő jelen van. Tabajdi Gábor és Tóth Mátyás képviselők igazoltan vannak távol. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mucsi László 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 kötelezettségvállalásról (zárt ülés) 
     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
2.   Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
3.  Előterjesztés ipari terület kialakítására 
     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
4.  Előterjesztés helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
     rendeletre 
     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
1.  Előterjesztés kötelezettségvállalásról (zárt ülés) 
     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy a napirend pénzügyi része nyílt ülésen legyen, a tárgyalás zárt ülés, mert 
személyi ügy tárgyalásáról van szó és az érintett nincs jelen. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett a napirendi pont részben 
nyílt ülésen történő tárgyalásával. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte Dr. Nagy Péter ügyvéd urat. Felkérte, hogy indokolja a határozat-tervezetet. 
Dr. Nagy Péter ügyvéd 
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a folyamatban lévő munkaügyi per másodfokú, 
ezáltal a bíróság jogerős döntése megszületett, amely az önkormányzat számára kedvezőtlen. 
Javasolta, mivel jogerős és végrehajtható döntést hozott a megismételt eljárás során a 
másodfokú bírói testület, az önkormányzat fizesse meg az ítéletben szereplő valamennyi 
tételt, mivel a jogvesztő határidő letelte után (15 nap) végrehajthatóvá válik, amely 
végrehajtás jelentős többletköltségeket eredményezte az önkormányzat számára.  
Jogi véleménye szerint a megismételt eljárás kapcsán mind az elsőfokú, mind a másodfokú 
bíróság eljárásjogi hibát vétve jogszerűtlen döntést hozott, ezért az önkormányzat érdekeire is 
tekintettel javasolta a képviselő-testületnek, hogy rendkívüli jogorvoslati eljárást 
kezdeményezzen mind a Kúria irányába, ahová felülvizsgálati kérelmet kell beterjeszteni, 
mind az Alkotmánybíróság felé, ahová alkotmányjogi panasszal lehet élni. 
Tájékoztatott arról, hogy álláspontját egyeztette más jogásszal is, aki osztotta véleményét és 
az általa elmondott rendkívüli jogorvoslati eljárás kezdeményezését is támogatta. 
Tájékoztatott továbbá arról, hogy a fellebbviteli eljárások során az önkormányzat teljes 
illetékmentességgel rendelkezik, mivel a pertárgy érték eléri a 3 millió forintot, ezért 
felülvizsgálati kérelem benyújtható. Amennyiben az önkormányzat pert veszítene, a 
fellebbviteli fórumok előtt, csak a másik fél jogi képviselőjének költségét kell megtérítenie. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság tagját, hogy ismertesse a 
bizottság javaslatát. 
Hachbold Gábor PB tag 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, hiszen jelenleg nincs más jó döntés. Tekintettel 
arra, hogy a képviselő-testület mérlegelési jogköre jelenleg csak abban merül ki, hogy kifizeti, 
vagy nem fizeti ki a jogerős döntéssel megállapított összegeket. Ha fizet, akkor nincs 
végrehajtás az önkormányzattal szemben, ha nem fizet, akkor az ítélet alapján behajtható. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A képviselők 5 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
27/2015.(V.4.) ÖH. 
Ruskó Sándor volt közalkalmazott 
munkaügyi ítéletének végrehajtása 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ruskó Sándor 6120 Kiskunmajsa, 
Szabó Ervin u. 15. szám alatti lakos felperes és Szank Községi Önkormányzat alperes 
ellen közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése és egyéb igények iránt 
indított perében a Kecskeméti Törvényszék 3.M.239/2014/7. számú, és a 
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3.Mf.20.042/2015/3. számú ítéletekben szereplő kötelezettségek teljesítése érdekében 
az alábbi bruttó összegek kifizetését engedélyezi: 
2.715.749,- Ft elmaradt illetmény + kamatai 
2.261.493,- Ft átlagbér - kártérítés 
     20.195,- Ft átlagkereset különbözete 
     46.160,- Ft végkielégítés különbözete  
   140.566,- Ft túlóradíj + kamatai 
   417.808,- Ft elmaradt illetmény + kamatai 
   220.000,- Ft perköltség 
     76.200,- Ft perköltség 
 

2. A képviselő-testület elrendeli, hogy az 1. pontban felsorolt marasztalási összeg, nettó 
5.064.512,-Ft Ruskó Sándor felperes részére a kiskunmajsai FÓKUSZ 
Takarékszövetkezetnél nyitott 51700076-10020470 számú számlájára 2015. május 4-
én kerüljön átutalásra. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
 
 
Ezután a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen 
folytatta munkáját. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy a zárt ülésen Dr. Nagy Péter ügyvéd úr a teljes ügy vonatkozásában részletes 
tájékoztatást nyújtott arról, hogy az első és másodfokú bírósági döntések hogyan, milyen 
körülmények között és milyen tartalommal születtek. Tájékoztatást adott arról is, hogy jogi 
véleménye nem ingott meg egy pillanatig sem abban, hogy mind a másodfokú, mind a 
megismételt első és másodfokú eljárás nem hozott megfelelő jogi döntést, ezért 
mindenképpen javasolja az önkormányzat érdekeire tekintettel a jogorvoslati eljárások 
kezdeményezését. 
Javasolta, hogy az önkormányzat alkotmányjogi panaszt nyújtson be az 
Alkotmánybírósághoz, és felülvizsgálati kérelmet a Kúriához. 
 
A polgármester szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A képviselők 4 igen szavazattal – 1 
ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
28/2015.(V.4.) ÖH. 
Ruskó Sándor volt közalkalmazott 
munkaügyi ítéletére jogorvoslati eljárás kezdeményezése 
 

HATÁROZAT 
 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskeméti Törvényszék 

3.M.239/2014/7. számú, és a 3.Mf.20.042/2015/3. számú ítélete kapcsán rendkívüli 
jogorvoslati eljárást kezdeményez. 
a) Felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Kúria felé a vonatkozó ügyben. 
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b) Alkotmányjogi panaszt nyújt be az Alkotmánybíróság felé, hivatkozott ügy tárgyában. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel 

összefüggő tevékenységeket tegyék meg. 
 
Határidő: 2015. június 15. 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 Vincze Jánosné jegyző 
 
Nagy Péter ügyvéd távozott az ülésről. 
 
 
NAPIREND  
2.   Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy  

- április 16-17-én polgármesterek szakmai fóruma volt Tiszakécskén, ahol többek között 
a PI technológiás növénytermesztés részleteiről és a szociális szövetkezetekről is szó 
volt. 

- április 18-án gördeszkás és BMX verseny volt. 
- április 20-án Kiskun Önkormányzatok Szövetsége tartott ülést Kiskunfélegyházán a 

III. Kun világtalálkozóval kapcsolatban. 
- április 22-én megbeszélésen vett részt, amelyen arról volt szó, hogy érdemes lenne a 

Szanki Kézműves Konyakmeggyet felterjeszteni a Magyar Termék Nagydíjra. Az 
állandó minőséget tudja garantálni. A pályázat előkészítése folyamatban van.  

- április 24-én a Vízközmű Kft. taggyűlése volt Kisteleken. A Kft-ben az önkormányzat 
tulajdonos. A Kft. megszüntetése folyamatban van. Nincs költségünk, nem fizetünk 
fenntartási, működési költséget. 

- április 25-én VII. alkalommal rendezte meg az Olajbányász Sportegyesület a Csepregi 
Imre emlékversenyt. 

- április 25-26-án településünket is érintette a Bugaci bajnokság. Látjuk, hogy ilyen 
tereprallyt nem szabad beengedni a földutakra. Sok bejelentés érkezett, hogy a 
lakosság nem tudta az utakat rendeltetésszerűen használni. Hétfő reggel megtörtént az 
utak bejárása, hétfőn délben elkezdtük a javítást, kedden délre elkészült. Arról volt 
szó, hogy a szervezők végeztetik el a munkát, de majd csak szerdán akarták. Jobban 
meg kell fontolni ezt a jövőben. 

Mucsi László képviselő 
Szárazság volt, nagyon fellazították az Izsáki utat. 
Patkós Zsolt polgármester 
 április 30-án menetrendi egyeztető tárgyalás volt, amelyen jegyző asszony vett részt. 
Vincze Jánosné jegyző 
A menetrenddel kapcsolatban az intézményeket, a fiatalokat megkérdeztük, több javaslat 
érkezett, amelyeket továbbítottunk. A javaslatokat megvizsgálják és értesítenek bennünket 
arról, hogy mit tudnak megvalósítani. Olyan kérés is felmerült, hogy legyen buszmegálló 
Kiskunmajsán a vasútállomásnál mindkét oldalon. 
Patkós Zsolt polgármester 
A változásokról tájékoztatni fogjuk az érintetteket. 
Hachbold Gábor képviselő 
A vasútállomásnál a síneken hivatalosan át sem lehetne menni. Körbe kell menni. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Tudják. 
 május 2-án a települések vetélkedője volt Jászszentlászlón „A betyárját!” címmel , 
ahol alpolgármester asszony vett részt egy szanki csapattal. 
 május 3-án községi anyák napi ünnepség volt, alpolgármester asszony szervezésével. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Szombaton főzés, sorversenyek voltak, játékos vetélkedés. A szanki csapat elhozta az I. 
helyezettnek járó vándorkupát. 
Az anyák napi ünnepség jól sikerült, vendégművészek emelték a fényét. Plébános úr és 
tiszteletes úr is áldását adta a babákra és a családokra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND  
3.  Előterjesztés ipari terület kialakítására 
     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Ipari terület kialakítása miatt szükség van további terület megvásárlására. A 086/11 hrsz-ú 
ingatlan a korábban megvásárolt terület mellett van. A tulajdonos a 3 ha 3525 m2 területet 
3.687.750,-Ft-os áron adja el, és ragaszkodik a lucerna mezei leltár szerinti értékének 
megtérítéséhez, amelynek összege 740.000,-Ft. 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság tagját, hogy ismertesse a 
bizottság javaslatát. 
Hachbold Gábor PB tag 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
Mucsi László képviselő 
Elég magas az ár, de az önkormányzatnak szüksége van a területre, jó helyen van, ezt pedig 
meg kell fizetni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A képviselők 5 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
29/2015.(V.4.) ÖH. 
Szántó ingatlan vásárlásáról (086/11 hrsz.) 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Károly 6120 Kiskunmajsa 

Iparhegyi u. 15. szám alatti lakos tulajdonát képező szanki 086/11 hrsz-ú 3 ha 3525 m2 
alapterületű szántó művelési ágú ingatlant 3.687.750,- Ft, azaz Hárommillió-
hatszáznyolcvanhétezer-hétszázötven forint vételáron megvásárolja ipari terület 
kialakítása céljából. Képviselő-testület az ingatlanon lévő lucernát a mezei leltár szerinti 
értéken 740.000,- Ft, azaz Hétszáznegyvenezer forintért megvásárolja az eladótól. 
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2. Az ingatlan vételára Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében  a 2015. 
évi többlet bevételek terhére kerül kifizetésre. 
A képviselő-testület elrendeli, hogy Szank Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében 3.687.750,- Ft előirányzat kerüljön megtervezésre a vételár 
megfizetésére.  

 
3. A képviselő-testület 740.000,- Ft-ot a lucerna vételárának kifizetését 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  
4.  Előterjesztés helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
     rendeletre 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy kívánja-e 
az előterjesztést kiegészíteni. 
Vincze Jánosné jegyző 
Nem kívánta az írásban kiadott előterjesztést kiegészíteni. Javasolta a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság tagját, hogy ismertesse a 
bizottság javaslatát. 
Hachbold Gábor PB tag 
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 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 
szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a 
11/2015.(V.5.) önkormányzati rendeletet a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendeletet. 
 
A 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A meghívóban nem szerepelnek az egyéb kérdések. Megkérdezte, hogy van-e egyéb kérdés. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Jelezte, hogy lesz egyéb kérdése. 
Patkós Zsolt polgármester 
Szavazásra tette fel az egyéb kérdések napirendre történő felvételét. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag felvette naprendre az egyéb 
kérdéseket. 
 
NAPIREND 
5. Egyéb kérdések 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Bócsán eladtak egy tanyát és felajánlottak 2 db kétajtós szekrényt. Kérte, hogy hozzuk el, jó 
lesz a tájházba. 
Szabó-Mikor Éva képviselő 
Kérte, hogy gyűjtsük össze a képtárban a helytörténeti kiállításhoz, ami van, ott folyik a 
restaurálás, ne utasítsunk el semmilyen felajánlást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 10 óra 30 perckor bezárta az ülést.  
 
 
 

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

Mucsi László 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 


