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JEGYZŐKÖNYV
a képviselő-testület 2015. június 25-én
megtartott rendkívüli üléséről

Határozatok száma: 54-56.
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TARTALOMJEGYZÉK

HATÁROZATOK:

54/2015.(VI.25.) ÖH.
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

4. oldal

55/2015.(VI.25.) ÖH.
LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja

6. oldal

56/2015.(VI.25.) ÖH.
Ingatlanok és kutak vásárlásáról

7. oldal
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2015. június 25-én 1115 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Hachbold Gábor
Mucsi László
Szabó-Mikor Éva
Tabajdi Gábor és
Tóth Mátyás képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Tóthné Horváth Emília vezető főtanácsos
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből mind a 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Ferencné alpolgármestert javasolta.
A képviselő-testület 7 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés Szank község Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programjára
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés ingatlanok és kutak vásárlására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta, szóbeli kiegészítése nem volt. Javasolta a
határozat-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A képviselők 7 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
54/2015.(VI.25.) ÖH.
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
HATÁROZAT
1.

2.
3.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ebktv. 31. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévente előírt
áttekintésének eleget tett.
A Képviselő-testület a 2013-2018 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot és
Intézkedési Tervet változatlan formában elfogadja.
A képviselő-testület elrendeli a határozat hep.tkki.hu szoftver dokumentumai közé
történő feltöltését.

Határidő: 2015. július 15.
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
2. Előterjesztés Szank község Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programjára
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődést Helyi Programját a képviselő-testület elé
terjesztette megtárgyalásra és társadalmi vitára bocsátásra.
Tabajdi Gábor képviselő
A 23. oldalon lévő SWOT analízisnél a 9. pontban az áll, hogy az általános iskola
felszereltsége elavult.
Patkós Zsolt polgármester
Köszönjük az észrevételt, javítjuk, ez a mondat régebbről maradt benne.
Tabajdi Gábor képviselő
A lakónépesség növelésénél a cél 2020-ig 3000 főre. Ha lehet, akkor kéri, hogy ezt a
mondatot vegyük ki, mert ez lehetetlen, illetve lehetséges betelepítéssel, de azt ne akarjuk.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolja, hogy a lakónépesség növelése maradjon benne, de a 2020-ig 3000 főre azt vegyük
ki.
Tabajdi Gábor képviselő
A 22. oldalon az iparűzési adó bevétel növelése 2020-ig 3 %-kal mennyire reális terv?
Patkós Zsolt polgármester
Jelenleg a MOL tervei arról szólnak, hogy 2035-ig biztosan megmarad az üzem, Üllés és
Forráskút környékén újabb fúrásokat kezdenek, az ott feltárt szénhidrogén ide fog érkezni
feldolgozásra. Azt prognosztizáljuk, hogy nem csökken a MOL-tól hozzánk befolyó iparűzési
adó. Azt is látjuk, hogy a termálvízből gazdasági potenciált kell képezni, munkahelyteremtő,
iparűzési adót termelő beruházások valósulhatnak meg. A +3 % 4 millió forinttal történő
növekedést jelent. Nem túl magas ez a szám.
Tabajdi Gábor képviselő
Az iparűzési adóból az állam elvonja a részét.
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Patkós Zsolt polgármester
Az elvárt adó ennek a negyede. A helyi iparűzési adó az önkormányzat saját bevétele még
akkor is, ha fizetünk belőle elvárt adót.
Tabajdi Gábor képviselő
A 29. oldalon a 4.1. pont elég általános.
Patkós Zsolt polgármester
Mit szeretne?
Tabajdi Gábor képviselő
Konkrétan, hogy miről szól. Különböző közösségek különböző feladatokat látnak el, hogy
lesz összehangolva, irányítva?
Patkós Zsolt polgármester
Eddig is úgy volt, hogy volt közmeghallgatás, sportegyesületi közgyűlés, művelődési ház által
szervezett fórumok. A különböző csoportok az őket érintő kérdésekben véleményt alkotnak
ezeken.
Tabajdi Gábor képviselő
Nagyon tág meghatározás. Úgy gondolja, hogy folyamatában fog eldőlni, hogyan működik.
Tóth Mátyás elnök
Olyan fórum is jó lenne, hogy a szanki munkaadókat, minden szanki kis- és közepes
vállalkozót összehívni, megbeszélni az elképzeléseket, ez is egy lépés lehetne.
Patkós Zsolt polgármester
Nem zárja ki ennek lehetőségét. Véleménye szerint a vállalkozók csak akkor jönnek el ilyen
fórumra, ha konkrétan tudják, látják annak tartalmát. Van értelme ilyen fórumokat tartani a
sportolóknak, különböző korosztályoknak, nyugdíjasoknak, különböző ismérvek alapján.
Általános helyi szokás, hogy amikor a különböző csoportokat érintő kérdések kerülnek
megtárgyalásra, megkérdezzük őket.
Tóth Mátyás elnök
Ha a munkahelyteremtésről beszélünk, meg kell kérdezni a munkáltatókat is.
A kisebbségi csoportok felzárkóztatásáról megkérdeztük őket, hogy akarnak-e felzárkózni?
Patkós Zsolt polgármester
Országunkban a többségi társadalomhoz történő integráció mind szokások, mind magatartás
forma, mind szabályrendszerek betartásában nem lehetőség, hanem kötelezettség. Nem
elszigetelten élünk, a közösségnek része mindenki.
Ezt a részt konkrétabban nem tudjuk meghatározni, szerinte nem kell módosítani.
Tabajdi Gábor képviselő
A 30. oldalon arról van szó a gazdálkodók hatékony támogatásánál, hogy akik kikerülnek a
munka világából, a gazdálkodóknál kellene foglalkoztatni?
Patkós Zsolt polgármester
Jelenleg is ez a helyzet. Munkanélküliek esetében a mezőgazdasági idénymunkára a
gazdálkodók el is vihetik a közfoglalkoztatottat. Kötelezettségünk a munkanélküliek munka
világába, elsősorban az elsődleges munkaerőpiacra történő beintegrálása.
Tabajdi Gábor képviselő
A 35. oldalon a környezeti szempontú feladatoknál a felelős a képviselő-testület. A legtöbb
helyen nem sok köze van hozzá a képviselő-testületnek, vannak erre szakemberek, például a
most alakult Dél-alföldi Térségfejlesztő Kft.
Varga Ferencné alpolgármester
Mégiscsak a képviselő-testület dönt a beruházásokról.
Patkós Zsolt polgármester
A szabályozások kialakítása a képviselő-testület jogköre, a képviselő-testület dönti el, hogy
mire pályázik a település, milyen irányban megy tovább. Jó lett volna személyre megbontani,
ha a képviselők vállaltak volna feladatokat. Pályázatfigyelés tekintetében be lehet írni a Dél5

alföldi Térségfejlesztő Kft-t. A fejlesztési utak meghatározásáért a képviselő-testület a felelős.
Ahol a képviselő-testület van megjelölve felelősként, ott egészítsük ki a felelősségi kört.
Tabajdi Gábor képviselő
Az önkormányzati törvény egyértelműen leírja a képviselők felelősségét, munkáját.
Képviselőnek egyéni felelősséget nem ír elő a törvény.
Patkós Zsolt polgármester
Egy-egy döntés vonatkozásában a képviselőknek is van egyéni felelőssége. Az anyagban a
képviselő-testületen túl kiegészítjük a felelősöket.
Annyit tudunk tenni, hogy a rendes képviselő-testületi ülésre meghívjuk a szervezeteket.
Vincze Jánosné jegyző
A honlapon, a hirdetőtáblán közzé tesszük a meghívót. Az SZMSZ-ben bővíteni lehet a
meghívottak körét.
Tabajdi Gábor képviselő
Egy-egy ügy kapcsán véleményt is lehetne mondani a honlapon.
Patkós Zsolt polgármester
Meg is lehetne újítani a honlapot, erre javaslatot vár.
Vincze Jánosné jegyző
Úgy szól az SZMSZ, hogy akkor kell meghívni a társadalmi szervezeteket a képviselő-testület
ülésére, ha a tárgyalt téma őket érinti.
Patkós Zsolt polgármester
Kérte, hogy minden szervezetnek kerüljön megküldésre a testületi ülések meghívója, tekintet
nélkül arra, hogy közvetlenül érinti-e az adott társadalmi szervezetet az ülés napirendje.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A képviselők 7 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
55/2015.(VI.25.) ÖH.
LOCAL AGENDA 21
Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szank Község LOCAL
AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját és az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal társadalmi vitára bocsátja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester

NAPIREND
3. Előterjesztés ingatlanok és kutak vásárlására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta, kiegészítése nem volt. A Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést.
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Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést 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 7 képviselő. A képviselők 4 igen szavazattal – 3
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
56/2015.(VI.25.) ÖH.
Ingatlanok és kutak vásárlásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság tulajdonát képező ingatlanokat és kutakat megvásárolja az alábbiak
szerint:
- A szanki 020/11 hrsz. alatt nyilvántartott „kivett, olajtermelő kút” megnevezésű, 2795
m2 alapterületű ingatlan vételára nettó 118.000,- Ft. A 31.860 Ft ÁFA összeget az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése)
pontja alapján a vevő fizeti meg. Az ingatlan vételára összesen bruttó 149.860 forint.
- A 020/11 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon található Szank-56 elnevezésű
kútberendezés vételára nettó 2.882.000,- Ft. A 778.140 Ft ÁFA összeget a vevő fizeti
meg. Az ingatlan vételára összesen bruttó 3.660.140 forint.
- A szanki 021/10 hrsz. alatt nyilvántartott „kivett, olajtermelő kút” megnevezésű 2877
m2 alapterületű ingatlan vételára nettó121.000,- Ft. A 32.670 Ft ÁFA összeget a vevő
fizeti meg. Az ingatlan vételára összesen bruttó153.670 forint.
- A 021/10 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon található Szank-69 elnevezésű
kútberendezés vételára nettó 2.879.000,- Ft. A 777.330 Ft ÁFA összeget a vevő fizeti
meg. Az ingatlan vételára összesen bruttó 3.656.330 forint.
2. A Képviselő-testület az ingatlanok és kutak vételárát összesen nettó 6.000.000,- Ft +
1.620.000 Ft ÁFA, mindösszesen bruttó 7.620.000 forint összeget Szank Községi
Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a többletbevételek terhére biztosítja.
Képviselő-testület elrendeli, hogy Szank Községi Önkormányzat 2015. évi
költségvetésében 7.620.000,- Ft kerüljön megtervezésre a vételár megfizetésére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződések
aláírására.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 11 óra 30 perckor bezárta az ülést.
K. m. f.
Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző
Varga Ferencné
jegyzőkönyv hitelesítő
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