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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2015. június 17-én 14 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Művelődési Ház konferencia terme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Hachbold Gábor
Szabó-Mikor Éva
Tabajdi Gábor és
Tóth Mátyás képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató
Csóti Péterné intézményvezető helyettes
Rokolya Szilvia családgondozó
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
sajtó képviselője
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből 6 fő jelen van, Mucsi László jelezte távolmaradását.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tabajdi Gábor 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. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató
rendszerben Szank településen 2014-ben végzett munkájáról
Előadó: Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató
3. Tájékoztató az alap és szakosított szociális feladatok 2014. évi ellátásáról
Előadó: Halász Sándorné intézményvezető
4. Tájékoztató a családsegítő szolgálat 2014. évi munkájáról
Előadó: Deményi Ernő intézményvezető
5. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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6. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2014. évi működéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás 3. számú módosítására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Előterjesztés védőnői pályázat kiírására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Előterjesztés Magyarországi Református Egyház részére előfinanszírozás biztosítása
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
11. Előterjesztés számlavezetési díjkompenzáció költségeire
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
12. Előterjesztés VAKÁCIÓ KFT. üzletrész értékesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
13. Előterjesztés Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
14. Előterjesztés a Szanki Talentum Alapítvány támogatási kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
15. Egyéb kérdések
16. Előterjesztés „Szank Községért” emlékérem 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, nem kívánta kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
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:
41/2015.(VI.17.) ÖH.
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2015.(V.4.) ÖH. és a 35/2015.(V.26.)
ÖH. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés
szerint elfogadja.
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Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:
Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy az utolsó rendes képviselő-testületi ülés május 26-án volt.
- Május 27-én a Magyar Közút igazgatójával folytatott megbeszélést a Kiskunmajsa felé
vezető út padkájának rendbetételéről, hogy ott babakocsival is lehessen közlekedni az
út mellett. Utána a Fókusz Takarékszövetkezettel is megbeszél volt a
számlarendezésről. Majd Kiskunok Vidékéért Egyesület ülésén vett részt. Nem tudjuk
még, hogy mennyi forrása lesz az Egyesületnek, egyelőre nagyon kevésnek látszik.
- Május 28-án a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás ülése volt, ahol többek
között szó volt a befektetés ösztönző anyagról, valamint arról, hogy keret
megállapodást szeretnénk kötni egy geodéziai céggel, amely földkimérésekkel
foglalkozik, nagyon kedvező áron tudnánk kiméretni az önkormányzati dűlőutakat,
ahol erre szükség van.
- Május 28-án a Bács-Kiskun Megyei Levéltár ellenőrzést tartott. Ellenőrizte az
irattárat, iratkezelést. Az iratkezelési szabályzatot kell felülvizsgálnunk.
- Május 28-án megtörtént a napelemes beruházás próbaüzeme. Most a DÉMÁSZ-t
várjuk, hogy lecseréljék a villanyórát.
- Május 29-én katasztrófavédelmi gyakorlat volt. Majd az országos teke közgyűlésen
vett részt.
- Május 30-án Törökkanizsán elismerést vett át az IPA pályázat kapcsán. Négy projekt
került elismerésre a határon átnyúló együttműködéssel kapcsolatban, köztük a miénk,
amelyet Móricgát és Bácsfeketehegy településekkel együtt valósítottunk meg.
- Június 1-4-ig lomtalanítás volt településünkön. Kértük a szolgáltatót, hogy 1 nap alatt
valósítsa meg a jövőben.
- Június 3-án a Magyar Államkincstár 4 megvalósított projektet ellenőrzött, mindent
rendben találtak.
- Június 4-én tartott megemlékezésen alpolgármester asszony gondolatait hallgathattuk
meg. Után közmeghallgatás volt, amelyen a képviselő-testület teljes létszámmal részt
vett.
- Június 13-án volt az általános iskolai ballagás.
- Június 16-án a Kereskedelemi és Iparkamara tartotta jubileumi ülését.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.
NAPIREND
2. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató
rendszerben Szank településen 2014-ben végzett munkájáról
Előadó: Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Tisztelettel köszöntötte Ramháb Máriát a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
igazgatóját.
Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató
Beszélt a megyei könyvtárellátási szolgáltató rendszer kiépítéséről, a megyei könyvtár által
nyújtott szolgáltatásokról, szakmai továbbképzésről, eszközbeszerzésekről és az
eredményekről, amelyeket az írásban leadott beszámoló részletesen tartalmaz. Megköszönte
az önkormányzat támogató együttműködését, a könyvtár fenntartását, hogy gondos gazdája a
szolgáltatásnak. Reméli, hogy a képviselő-testület is úgy ítéli meg, hogy gyümölcsöző a
kapcsolat.
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Szabó-Mikor Éva képviselő
Elmondta, hogy ő a könyvtáros. 2012-ben nagyon sokan tartottak attól, hogy rosszabb lesz, ha
bekerül a szanki könyvtár egy ilyen nagy rendszerbe. Azonban minden ígéretet teljesítettek, a
könyvtárközi kölcsönzés valóban megérkezik két napon belül, és itt minden ingyen van, nincs
beiratkozási díj. Nagyon jó a kollégákkal is a kapcsolat, reméli, hogy így marad a
továbbiakban is. A tapasztalatok nagyon pozitívak.
Patkós Zsolt polgármester
Örömmel látja a megújulást. A szakmai háttér biztosított, amelyre támaszkodni lehet, jó és
zökkenőmentes működést tud biztosítani. Nálunk összenőtt a könyvtár a képtárral és ennek is
vannak előnyei.
Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató
Van még néhány Bács-Kiskun megyei település, ahol még nem ért meg a csatlakozási
szándék. A visszaigazolás a munkájukat érintően jó.
Patkós Zsolt polgármester
Elismeréssel szólt az elmúlt időszak munkájáról, és megköszönte a beszámolót.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A képviselők 6 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
42/2015.(VI.17.) ÖH.
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben
Szank településen 2014-ben végzett munkájáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Katona József
Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben Szank településen 2014-ben végzett
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
Ramháb Mária távozott az ülésről.

NAPIREND
3. Tájékoztató az alap és szakosított szociális feladatok 2014. évi ellátásáról
Előadó: Halász Sándorné intézményvezető
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Tisztelettel köszöntötte Csóti Péternét, aki Halász Sándorné helyett képviseli az Orgona
Református Egyesített Szociális Intézményt.
Csóti Péterné intézményvezető helyettes
Az írásos tájékoztató szól az idősek otthona, idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi
gondozás, tanyagondnoki szolgáltatás és a jelzőrendszeres házi gondozás feladatellátásokról.
A tájékoztató melléklete az intézményi térítési díjak 2015. április 1. napjától történő emelése,
amelyet részletesen ismertetett. Elmondta, hogy az idősek bentlakásos otthonában

6

folyamatosan emelkedik a súlyosan demens és fokozott felügyeletet igénylők száma, amely
magas szintű munkát vár el az ápolóktól.
Varga Ferencné alpolgármester
Többször járt az intézményekben, nagyon szép munkát végeznek a dolgozók. Lelkileg nagyon
erős emberek dolgoznak ott, megköszönte a munkájukat. A nappali klubban szintén nagyon
szépen szervezik a programokat az időseknek. Megköszönte, hogy a tanyagondnokok a
bodoglári gyerekeket behordják az iskolába, óvodába, ebben is a segítségünkre voltak.
Csóti Péterné intézményvezető helyettes
A dolgozók szívvel-lélekkel végzik a munkájukat, nagyon szépen megköszönte az elismerést.
Patkós Zsolt polgármester
A szociális ellátás korábban is jól működött, az Orgona Református Intézmény keretein belül
is jól tud működni. A bentlakásos otthonba kérte, hogy továbbra is vegyék fel a szanki
embereket, amikor erre lehetőség van. Tudjuk, hogy sorban állás van a bekerülés tekintetében.
Örömmel látjuk, hogy megújul Kiskunmajsán a bentlakásos otthon. Szankon a bentlakásos
otthon mellett van egy szabad önkormányzati terület, ha pályázati lehetőség lesz, az épület
fejlesztésével a 27 főt jelentősen meg lehet növelni, akár a duplájára is. Bízunk a további jó
együttműködésben.
Csóti Péterné intézményvezető helyettes
Reméli hamarosan megvalósul Kiskunmajsán a fogyatékosok nappali intézménye, ahová
Szankról is be lehet vinni 3 éves kortól ellátottakat, a tavaszi, nyári szünetben ellátást tudnak
biztosítani szakemberek, ezzel is segítve a fogyatékkal élők családjait, hogy napközben
néhány órára felügyelet tudnak biztosítani.
Patkós Zsolt polgármester
Az együttműködés fejlődést hoz, az itt élők életminőségét növeli. Megköszönte munkájukat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.
Csóti Péterné távozott az ülésről.
Tóth Mátyás távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 5 fő.

NAPIREND
4. Tájékoztató a családsegítő szolgálat 2014. évi munkájáról
Előadó: Deményi Ernő intézményvezető
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Deményi Ernő a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény igazgatója nem
tudott eljönni a mai ülésre. Tisztelettel köszöntötte Rokolya Szilvia családgondozót. A
Családsegítő Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló tájékoztatót mindenki megkapta.
Megkérdezte, hogy kívánja-e kiegészíteni.
Rokolya Szilvia családgondozó
A tájékoztatóhoz nem volt kiegészítése.
Patkós Zsolt polgármester
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Védőnői Szolgálat és az önkormányzat között
az elmúlt időszakban nagyon jó együttműködés alakult ki. Megköszönte Rokolya Szilvia
munkáját.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.
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NAPIREND
5. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 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 – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –, minősített többséggel elfogadták a
14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendeletet a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A 14/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

NAPIREND
6. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 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.
Tabajdi Gábor képviselő
Az egyéb működési bevételekbe mi tartozik bele?
Nagy Klára főtanácsos
A tornacsarnok biztosítási összege, lakbérek, bérleti díjak, viharkár biztosítási összeg, egyéb
bevételek.
Tabajdi Gábor képviselő
A tartalékok csökkentek.
Nagy Klára főtanácsos
A tartalék összegek felhasználásra kerültek.
Tabajdi Gábor képviselő
Az általános igazgatási tevékenység összege 10 millióval nőtt.
Nagy Klára főtanácsos
Itt szerepelnek a személyi juttatások, a bírósági per költsége is, amely majdnem bruttó 7
millió forint.
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Tabajdi Gábor képviselő
A beruházásoknál több tétel megszüntetésre került, például a járdafelújítás, Művelődési Ház
udvarán játszótér létrehozása, kamerarendszer bővítése, egészségház tervezése. Megszorítás
látszik.
Nagy Klára főtanácsos
A beruházások átcsoportosításra kerültek.
Patkós Zsolt polgármester
Nem megszorításról van szó, inkább növeltük a keretet.
Tabajdi Gábor képviselő
Komoly átcsoportosítás történt a tekecsarnok javára.
Nagy Klára főtanácsos
A Művelődési Házhoz elektromos kisautókat vásároltunk, konditermet létesítettünk, amely a
Művelődési Házban új szolgáltatás. A térfigyelő kamerák bővítését más formában oldottuk
meg, ezért a tervezett összeg 50 %-ára van szükség. Azon feladatoknál, amelyek kikerültek a
költségvetésből, nem törlést jelent, hanem átcsoportosítást a 2016-éos költségvetési évre.
Tabajdi Gábor képviselő
Az Ízek Háza bérbeadásából megtakarítás keletkezett.
Nagy Klára főtanácsos
Az Ízek Háza április 1-jétől más feladatra került átcsoportosításra.
Tabajdi Gábor képviselő
Megbízási díjat ki kap?
Nagy Klára főtanácsos
Az IKSZT működtetése kapcsán és a TÁMOP egészségprogram pályázat megvalósításakor az
előadók megbízási díjai szerepelnek itt.
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 4 igen
szavazattal – 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül –, minősített többséggel
elfogadták a 15/2015.(VI.18.) önkormányzati rendeletet a Szank Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A 15/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

NAPIREND
7. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2014. évi működéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
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:
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43/2015.(VI.17.) ÖH.
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás beszámolójáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
8. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás 3. számú módosítására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
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 – minősített többséggel a következő határozatot
hozták:
44/2015.(VI.17.) ÖH.
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3. számú
módosításának elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza:
A Képviselő testület elfogadja az előterjesztés szerinti Társulási Tanács, Felügyelő Bizottság
valamint a Tanács helyettes tagjait, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás ez irányú
módosítása miatt a Társulási megállapodás 3. számú módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
9. Előterjesztés védőnői pályázat kiírására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. A védőnői pályázat kiírása az 1-es körzetre vonatkozik.
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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:
45/2015.(VI.17.) ÖH.
Védőnői pályázat kiírásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet
Szank község I. 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.
Az önkormányzat igény esetén önkormányzati bérlakást biztosít.
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:
- 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. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30 nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Vincze Jánosné jegyző, a
77/595-040 telefonszámon.
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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
10. Előterjesztés Magyarországi Református Egyház részére előfinanszírozás biztosítása
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 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.
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:
46/2015.(VI.17.) ÖH.
TKT részére felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról
HATÁROZAT
(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa azon javaslatát, melyben a Magyarországi
Református Egyház részére átadandó 2015. évi 12.000,0 e Ft-os, valamint 1.500,0 e Ft
2016. évi megelőlegezés felhalmozási célú támogatása terhére – mely az érintett
tagönkormányzatok pénzeszköz átadásából származik - az Orgona Református Egyesített
Szociális Intézmény (Kiskunmajsa, Fő u. 2.) hő központjának beruházását kívánja
megvalósíttatni a 2015-ös költségvetési évben.
(2) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 154. e Ft erejéig a 2016. évi támogatási
keret terhére az idei költségvetési évre történő megelőlegezést támogatja, melynek
fedezete Szank Községi Önkormányzat általános tartaléka.
(3) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Többcélú Kistérségi Társulással a Támogatási Szerződést aláírja az alábbi feltételekkel,
melyek az Orgona Református Egyesített Szociális Intézménnyel kötött támogatási
szerződésben szerepelni fognak:
Támogatás célja: Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény (Kiskunmajsa, Fő
u.2.) hő központjának beruházása 13.500. e Ft összegben a 2015-ös költségvetési évben.
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A támogatás elszámolásának módja: a támogatás felhasználását igazoló számlák,
dokumentumok eredeti példányát, az elszámolást átvevő, támogató által meghatározott
személynek kell záradékolnia, a záradékolt dokumentumokat fénymásolni, a
fénymásolatokat pedig hitelesíteni. A bizonylatok alapján összesített pénzügyi elszámolást
kell készíteni, melynek tartalmaznia kell hitelt érdemlően a támogatási összeg cél szerinti
felhasználását és az azt igazoló dokumentumok (számla, számviteli bizonylat,) másolatait.
Amennyiben a számlák nem az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény
(Kiskunmajsa, Fő u.2.), mint vevő nevére szólnak, hanem a Magyarországi Református
Egyház, mint támogatott nevére, akkor a bizonylatból egyértelműen megállapíthatónak
kell lennie a felhasználás támogatott helyének.
A támogatás felhasználásához kapcsolódóan támogatott szöveges beszámolót készít
legalább egy oldal terjedelemben.
Az elszámolás határideje. az Egyház az átvett pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb
2016. január 31-ig köteles a pénzügyi elszámolást megküldeni a támogatónak.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester
NAPIREND
11. Előterjesztés számlavezetési díjkompenzáció költségeire
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 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.
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:
47/2015.(VI.17.) ÖH.
TKT részére működési célú pénzeszköz átadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézményben alkalmazott dolgozók
számlavezetéséhez kapcsolódó díjkompenzáció megfizetésének 24.700,- Ft nagyságú
lakosságszám arányos összegét működési célú támogatásként megállapodás ellenében,
elszámolási kötelezettséggel biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulás részére Szank Községi
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből az általános tartalék terhére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
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NAPIREND
12. Előterjesztés VAKÁCIÓ KFT. üzletrész értékesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezetek a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A határozat-tervezeteket mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
A határozat-tervezeteket a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, felkérte a bizottság tagját, hogy
ismertesse a bizottság javaslatát.
Hachbold Gábor PB tag
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezeteket egyhangúlag
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozattervezeteket.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A képviselők 5 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:

48/2015.(VI.17.) ÖH.
VAKÁCIÓ KFT-ben lévő üzletrész értékesítéséről szóló
határozat visszavonásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VAKÁCIÓ KFT-ben lévő üzletrész
értékesítéséről szóló 3/2014.(I.20.) ÖH. Számú önkormányzati határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A képviselők 5 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
49/2015.(VI.17.) ÖH.
VAKÁCIÓ KFT-ben lévő üzletrész értékesítéséről
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VAKÁCIÓ KFT-ben lévő 3,4 %os 102.000,- Ft törzsbetétének megfelelő üzletrészét névértéken értékesíteni kívánja
elsősorban a Kft-ben lévő önkormányzatok számára.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester
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NAPIREND
13. Előterjesztés Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 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.
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:
50/2015.(VI.17.)ÖH.
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság (6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.) tulajdonát képező MGW-347 frsz-ú
szolgálati személygépkocsi szerviz költségeihez egyszeri 454.979,- Ft támogatást biztosít
Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből a 2015. évi többlet bevételek
terhére.
2. A képviselő-testület elrendeli, hogy a támogatási szerződés az alábbi rendelkezést
tartalmazza:
Adományozó kiköti, Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy az MGW-347
frsz-ú szolgálati személygépkocsit a településen szolgálatot biztosító rendőrök
üzemeltetik.
3. A képviselő-testület a támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
14. Előterjesztés a Szanki Talentum Alapítvány támogatási kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Kérelem a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
A kérelmet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, felkérte a bizottság tagját, hogy ismertesse a
bizottság javaslatát.
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Hachbold Gábor PB tag
A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a kérelem 150 ezer forintos támogatását.
Varga Ferencné alpolgármester
Javasolta, hogy az intézmények, egyesületek működésével kapcsolatos támogatási kérelmeket
rendszeresen tárgyalja meg a képviselő-testület és egyedileg bírálja el.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy az éves költségvetési rendelet ne tartalmazzon előirányzatot az alapítványok,
egyesületek támogatására. Egyedi kérelmek alapján minden esetben a kérelem beérkezését
követően a képviselő-testület határozattal döntsön a támogatás mértékéről.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a kérelem támogatását
a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A képviselők 5 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
51/2015.(VI.17.) ÖH.
Talentum Alapítvány támogatásáról
HATÁROZAT
1.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szanki Talentum
Alapítvány kérelmét. Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a többlet
bevételek terhére a tanulók jutalmazására és a kérelemben szereplő sporteszközök
vásárlására 150.000,-Ft egyszeri támogatást biztosít.
A képviselő-testület a támogatási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
15. Egyéb kérdések
Tabajdi Gábor képviselő
A képviselő-testület döntött a Református Egyház támogatásáról az általános tartalék terhére,
de ezen a soron már nincs összeg.
Nagy Klára főtanácsos
Már beépítésre került a költségvetési rendelet módosításába, amely a mai ülésen került
megtárgyalásra.
Tabajdi Gábor képviselő
Pintér Tamás kérte az Izsáki út még hiányzó szakaszán a közvilágítás kiépítését.
Patkós Zsolt polgármester
A közvilágítást az önkormányzat kötelezően belterületen telepít. Megvizsgáljuk a kérés
teljesítésének lehetőségét.
Tabajdi Gábor képviselő
Ezen az Izsáki úton az ivóvíz ágvezeték összekötésére van-e lehetőség?
Patkós Zsolt polgármester
Volt rá árajánlat. Jelenleg nincs rá lehetőség, a fejlesztések között nem szerepel.
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Szabó-Mikor Éva képviselő
A tájház ügye hol tart? Jelenleg a felajánlott tárgyakat behordják a képtárba.
Patkós Zsolt polgármester
Az olasz hatóságok késlekednek kiadni a közjegyzői hitelesítést. Reméljük, hogy e hónap
végéig megtörténik a meghatalmazás. E nélkül nem tudunk tulajdonba kerülni. A
felajánlásokat a megnyitón megköszönjük, addig kérte, hogy gyűjtsük össze az anyagot, a
felajánlók nevét.
Vincze Jánosné jegyző
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Állami Számvevőszék a Szanki Polgármesteri
Hivatalnál jogi és pénzügyi ellenőrzést tartott. Az ellenőrzést a 2014. évi választásokra terjedt
ki. Az ellenőrzés közel fél évig tartott, mely dokumentumok bekérésével és több napos
helyszíni ellenőrzéssel történt. Az ellenőri jelentés a napokban érkezett meg, mely
megállapította, hogy a hivatalnál hiányosságot, hibát nem találtak, ezért megfelelő minősítést
kaptunk. Országosan 26 önkormányzatot ellenőriztek, amelyből 8 település kapott megfelelő
minősítést és mi köztük vagyunk.
Tabajdi Gábor képviselő
Az önkormányzat ellen folyik-e hatósági ellenőrzés vagy vizsgálat?
Nagy Klára főtanácsos
A pályázatokat rendszeresen ellenőrzik.
Vincze Jánosné jegyző
Munkaügyi ellenőrzés is volt, amely nem volt előre bejelentve, hibát nem tártak fel.
Patkós Zsolt polgármester
Más ellenőrzés nem volt.

NAPIREND
16. Előterjesztés „Szank Községért” emlékérem kitüntetés adományozásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Ezt a napirendet a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 15 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Tabajdi Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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