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Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás módosításáról
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62/2015.(IX.16.) ÖH.
Szanki 685 hrsz-ú ingatlan megosztásának jóváhagyásáról
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2015. szeptember 16-án 8 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
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 Tóth Mátyás képviselőt 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 Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés vízmű ingatlan megosztásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés a VAKÁCIÓ KFT-ben lévő üzletrész értékesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról (zárt ülés)
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
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NAPIREND
1. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Társulási Megállapodásban a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény
címe változik meg, más módosítás nincs. Kérte a határozat-tervezet elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő
határozatot hozták:
61/2015.(IX.16.) ÖH.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás munkaszervezete által előkészített, módosításokkal egységes szerkezetű
Társulási Megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
2. Előterjesztés vízmű ingatlan megosztásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A vízmű területéből a régi épületet és azt a telekrészt, amelyre az üzemeltetőnek a feladatai
ellátásához nincs szüksége, az önkormányzat szeretné használni. Ennek érdekében elkészült a
változási vázrajz az ingatlan megosztásáról, amely az üzemeltetővel egyeztetve van. Kérte a
határozat-tervezet elfogadását.

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:
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62/2015.(IX.16.) ÖH.
Szanki 685 hrsz-ú ingatlan
megosztásának jóváhagyásáról
HATÁROZAT
1.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat
tulajdonát képező szanki 685 hrsz-ú 5.966 m2 alapterületű ingatlan megosztását a Prizma
Geodézia Kft. (6400 Kiskunhalas, Imreh Mária u. 13. munkaszám: 0407/2015.) által
készített változási vázrajz alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
változás utáni állapot: 685/1 vízmű 506 m2
685/2 vízmű 3731 m2
685/3 vízmű 1729 m2
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz aláírására.

Határidő: 2015. szeptember 25.
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
3. Előterjesztés a VAKÁCIÓ KFT-ben lévő üzletrész értékesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Önkormányzatunk már többször tárgyalt a VAKÁCIÓ KFT-ben lévő üzletrészünk
értékesítéséről. Kiskunhalas Város Önkormányzata úgy döntött, hogy meg kívánja vásárolni
üzletrészünket névértéken. A táborok tulajdonba kerülése ügyében továbbra sincs előre
mozdulás, csak az üzemeltetési költség terheli évről évre az önkormányzatokat. Javasolta az
értékesítést.
Mucsi László képviselő
Ha eladjuk üzletrészünket, utána hogyan lehet tábort szervezni Balatonakalira vagy
Sikondára?
Patkós Zsolt polgármester
Az igénybevétel hasonlóan fog történni, ahogy eddig is volt, a táborszervezőt lehet igény
esetén megkeresni. Szerinte inkább a gyerekek konkrét táborozását támogassa az
önkormányzat, mint a táborok fenntartását.

Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A képviselők 4 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
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63/2015.(IX.16.) ÖH.
VAKÁCIÓ Kft-ben lévő
üzletrész értékesítéséről
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit
Kft-ben lévő üzletrészét 102.000,-Ft névértéken értékesíti Kiskunhalas Város
Önkormányzata részére.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés és az ehhez kapcsolódó egyéb dokumentumok aláírására.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat 2002 óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat támogatásához a megyei önkormányzat már évek óta
nem tesz hozzá, azonban az önkormányzat által nyújtott támogatás összegét a felsőoktatási
intézmény megduplázza. A határozat-tervezet tartalmazza a pályázathoz történő csatlakozást,
és azt, hogy a 2016. évi költségvetésében e célra 1 millió forint összegű előirányzatot
biztosítson az önkormányzat. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.

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:
64/2015.(IX.16.) ÖH.
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozásról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2016. évi fordulójához.
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2. Szank Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben
rögzíti.
3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az elektronikus
adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírásával.
4. A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójára Szank Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a
működési kiadások között összesen 1.000.000,-Ft összegű előirányzatot biztosít.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
5. Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról (zárt ülés)
Előadó: Vincze Jánosné jegyző

Ezt a napirendet a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.

Egyebek

Vincze Jánosné jegyző
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a következő rendes ülés szeptember 30-án lesz.
Reggel 8 órakor a vízműnél kezdene a képviselő-testület, be van jelentve az Alföldvíz Zrt-nél
a látogatás.
Mucsi László képviselő
Több lakos is jelezte, hogy a víz vegyszer szagú és ízű, nem tudják meginni, kénytelenek
ásványvizet venni, korábban jó volt Szankon a víz.
Patkós Zsolt polgármester
A hivatalban jegyző asszonynak is többen jelezték a problémát. Más településen is
jelentkezett hasonló gond. Az biztos, hogy a víz egészséges, egészségre ártalmas anyagot nem
tartalmaz. Az, hogy vegyszer szaga és íze van, hamarosan el fog múlni. egészségre nem
veszélyes, azonban a víz élvezeti értékét jelentősen rontja. A próbaüzem lezárult. Ezt
követően is monitorozni szükséges a víz minőségét, a mintavételezés folyamatos.
Mucsi László képviselő
Reméljük megoldódik a probléma.
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Szabó-Mikor Éva képviselő
Nyugdíjasok jelezték, hogy magas költséggel járó gázóra csere lesz, kérte a lakosság
tájékoztatását, hogy mi igaz ebből.
Vincze Jánosné jegyző
A katasztrófavédelem elrendelte, hogy a kéménysepréssel együtt a szakembernek be kell
vizsgálnia a gázkészülékeket is, és ha szénmonoxid szivárgást tapasztal, akkor az
ingatlantulajdonosnak saját érdekében meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, hogy a
gázkészülékeket biztonságosan lehessen üzemeltetni. Esetenként változó, hogy ez költséggel
jár-e, és mennyivel. Erről lehet szó. A szolgáltatóktól beszerzett tájékoztatót a helyi újságban
közzétesszük.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 9 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Tóth Mátyás
jegyzőkönyv hitelesítő
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