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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2015. szeptember 30-án 9 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak:  Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Hachbold Gábor 
 Szabó-Mikor Éva és 
 Tabajdi Gábor 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, Mucsi László és Tóth Mátyás képviselők igazoltan vannak távol.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tabajdi Gábor 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. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Előterjesztés VÍZKÖZMŰ KFT-ben lévő üzletrész értékesítéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Előterjesztés kistérségi honlap üzemeltetéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Előterjesztés Szank Község LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi  
    Programjára 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Egyéb kérdések 
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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 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
66/2015.(IX.30.) ÖH. 
Lejárt határidej ű határozatokról szóló beszámolóról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2015.(III.25.), 
20/21/22/23/2015.(IV.14.), 29/2015.(V.4.), 46/47/2015.(VI.17.), 54/55/56/2015.(VI.25.), 
57/60/2015.(VIII.7.) ÖH. és a 64/2015.(IX.16.) ÖH. számú lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy az utolsó rendes képviselő-testületi ülés június 17-én volt. Azóta három 
rendkívüli ülés volt, amelyeken fontos témákban születtek döntések. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az 5 település polgármesterei, akik létrehozták a Dél-
alföldi Térségfejlesztő Kft-t, többször találkoztak, ahol többek között szó volt a fejlesztési 
elképzelésekről és a civil pályázatok tekintetében az elképzelések összehangolásáról.  
Részt vett a járási esélyegyenlőségi tervvel kapcsolatos megbeszélésen, amelyen a térségi, 
települési tervek megbeszélésre kerültek, a munkaanyag készülőben van. 
A tájház külső és belső megjelenésével kapcsolatban tartottak megbeszélést, Varga Ferencné 
alpolgármester asszony lett a felelőse. Kérte, hogy aki segíteni tud, Varga Ferencnét keresse. 
Az Inwatech Kft. saját költségén és kockázatán vállalta, hogy megtervezteti a biogáz üzemet. 
Korábban már felmértük azokat az állattartókat és növénytermesztőket, akik alapanyagot 
tudnak beszállítani. Kiskunmajsáról is jelentkezett egy cég, amelynek problémája van a 
szennyvíziszap elhelyezésével. 
Az Ízek Háza udvarában pályázati forrásból elkészül a nyílt, fedett szín. Itt kerülnek 
bemutatásra a helyi értékek. Egy team jött létre, akik a kiállítás tartalmát létrehozzák. A 
megnyitó november 7-én 16 órakor lesz. A kiállítást megnyitja Lezsák Sándor alelnök úr. Az 
ünnepségre meghívjuk a Hungaricum Bizottság tagjait is. Az eseményt kiegészíti Márton napi 
szokásokat felelevenítő községi rendezvény. Erre a település lakóit is hívjuk és várjuk. 
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás több ülést tartott az elmúlt időszakban, szó volt 
arról is, hogy 2016. január elsejétől átalakul a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatellátás rendszere.  
A tekepályán elkészült a sportszálló, ma nyílt nap lesz, 14 órától bemutatásra kerül a sajtó 
képviselőinek és az érdeklődőknek az épület. 
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Tabajdi Gábor képviselő 
A szeptember 14-én megtartott eseményről szeretne többet tudni. A képviselők nem kaptak 
meghívót, az újságban volt benne, utólag értesült róla, hogy ilyen fontos esemény volt 
Szankon. 
Patkós Zsolt polgármester 
A rendezvény nem volt nyitott, és nem az önkormányzat szervezte. Az AlterEnergo Kft. 
szeptember 14-én 10 órától a Művelődési Házban Okos Település elnevezéssel konferenciát 
szervezett. Célja az volt, hogy megmutassa a programot, amit szeretne Szankon 
megvalósítani. Ez a termálvíz többcélú hasznosítása. Ők vették meg a meddő szénhidrogén 
kutakat, több céljuk van. 
Tájékoztatott arról, hogy e témához kapcsolódóan szeretne előrelépni az energia megtakarítás 
tekintetében. A közvilágítás korszerűsítése kapcsán még ebben az évben előterjesztést tesz a 
képviselő-testület elé. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND 
2. 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 
Ingyenessé tették a gyermekétkeztetést. Az előterjesztés első oldalán van feltüntetve 6800 e 
Ft. Ez a másik helyről elvonásra került, ott nem fog hiányozni? 
Nagy Klára főtanácsos 
Ez az összeg nem a gyermekétkeztetést jelenti. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az oktatási intézmények nem az önkormányzat fenntartásában vannak, így nem is 
szerepelnek a költségvetésben. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A rendelet 4. oldalán az egyéb működési bevételeknél a módosítás 1838 e Ft. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az egyéb működési bevételek összege ennyivel nő. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A rendelet 12. oldalán a 13.-pontban a zöldterület kezelésnél -2400 e Ft a módosítás. 
Patkós Zsolt polgármester 
Szerettünk volna jó állapotban lévő használt gépet vásárolni a földutak karbantartására, 
egyrészt a költségvetésben tervezett összeg felhasználásával, másrészt a közmunkaprogram 
segítségével. Sajnos nem találtunk megfelelő gépet, nem történt meg a vásárlás, ezért 
csökkentettük a költségvetésben szereplő összeget. 
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Tabajdi Gábor képviselő 
A külterületi utak karbantartására a közmunkaprogram keretében 8 fő 8 órában van 
foglalkoztatva. Ők tudják végezni a munkájukat attól függetlenül, hogy nincs gép? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az útszél karbantartását, cserje irtást kézi erővel végzik. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az előterjesztés 3. oldalán szerepel az Olajbányász Sportegyesület támogatása TAO pályázat 
önerő 1800 e Ft. 
Nagy Klára főtanácsos 
A tekecsarnok külső szigetelésének egy része ebből valósult meg, ez az összeg a pályázati 
önerő. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A tűzjelző rendszer nem tervezett költség volt. Ki lehetett építeni utólag? 
Patkós Zsolt polgármester 
Amikor beadtuk a tervet, 2013-ban, az 500 m2 alatti építménynél nem volt törvényi előírás, 
nem volt része a tervnek a tűzjelző. A szabályok időközben megváltoztak és az 
építéshatóságnál újra le kellett folytatni az eljárást. Emiatt többletköltség lesz. A 
többletkiadások finanszírozására segítséget kért a Belügyminisztériumtól, bízunk a pozitív 
döntésben. 
 
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 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül –, minősített többséggel 
elfogadták a 16/2015.(IX.30.) önkormányzati rendeletet a Szank Községi Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A 16/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND 
3. Előterjesztés VÍZKÖZMŰ KFT-ben lévő üzletrész értékesítéséről 
    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. 
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A képviselők 5 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
67/2015.(IX.30.) ÖH. 
VÍZKÖZM Ű Kft-ben lévő üzletrész 
értékesítéséről 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VÍZKÖZMŰ Kft-ben lévő 
100.000,- Ft törzsbetétének megfelelő üzletrészét névértéken értékesíteni kívánja a 
Kft. tagjai számára. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
 
 
NAPIREND 
4. Előterjesztés kistérségi honlap üzemeltetéséről 
    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: 
 
68/2015.(IX.30.) ÖH. 
Kistérségi honlap üzemeltetéséről 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
kistérségi honlap üzemeltetésének 2015. évben felmerülő 3 hónapos költségeire 
lakosságszám arányosan bruttó 12.000,- Ft összegű egyéb működési célú támogatást ad át 
államháztartáson belülre megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel a Többcélú 
Kistérségi Társulás részére Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 
többlet bevételek terhére.  
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2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi továbbá, hogy a 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás a kistérségi honlap üzemeltetetésének 2016-
ban fennmaradó 9 havi költségét a tagdíjból kívánja fedezni és egyben kötelezettséget 
vállal továbbá arra, hogy amennyiben a kistérségi honlap üzemeltetésének 2016. évi 
költségeire a jelenlegi tagdíj nem biztosít fedezetet, akkor vállalja a jelenlegi tagdíj 
emelését vagy a lakosságszám-arányos hozzájárulás megfizetését. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
 
 
NAPIREND 
5. Előterjesztés Szank Község LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi  
    Programjára 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselő-testület a programot a 2015. június 25-én megtartott ülésén már tárgyalta. A 
társadalmi egyeztetés kapcsán nem érkezett módosító indítvány. 
 
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: 
 
69/2015.(IX.30.) 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 elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
NAPIREND 
6. Egyéb kérdések 
 
Tabajdi Gábor képviselő 
A költségvetésben hol jelenik meg a meddő szénhidrogén kutak értékesítése? 
Nagy Klára főtanácsos 
A felhalmozási célú bevételeknél 10 millió forint. 
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Szabó-Mikor Éva képviselő 
Nyugdíjasok kérdezték, hogy az egyedülállóknak mikor kerül bevezetésre a kisebb méretű 
kuka. 
Vincze Jánosné jegyző 
A Kormányrendelet erre vonatkozó részét egy módosítás kapcsán nem helyezték hatályba 
2015. július 1-jén. A rendelet hatályba lépésének időpontját 2016. január 1-jére módosították. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Javasolta a köztéri szökőkutak havi tisztítását. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatást fog kérni e témában a szökőkutakat gondozóktól. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 10 órakor bezárta az ülést.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 

 
 
 

Tabajdi Gábor 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 


