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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2016. január 27-én 9 órakor megtartott 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 Hachbold Gábor 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. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés önkormányzati dűlőút kialakítása érdekében tulajdonjog rendezési eljárásról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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6. Előterjesztés a Kiskunmajsa Járás Esélyteremtő Programtervére
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Előterjesztés közalkalmazottak és munkavállalók 2016. évi illetménykiegészítésére
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Előterjesztés munkaszervezeti feladatok ellátásához beszerzett tárgyi eszközök átvételéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
11. Előterjesztés szolgáltatási szerződés megszüntetéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
12. Előterjesztés társasházi lakások vételárhátralék visszafizetéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
13. Előterjesztés Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
14. Előterjesztés építőipari munkagép vásárlásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
15. Egyéb kérdések
15/A. Előterjesztés közmeghallgatás tartásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozat 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 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
1/2016.(I.27.) ÖH.
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/85/2014.(XII.18.), 49/2015.(VI.17.),
63/2015.(IX.16.), 67/2015.(IX.30.), 81/2015.(XII.2.) és a 85/2015.(XII.21.) ÖH. számú lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
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Patkós Zsolt polgármester
A 85/2015.(XII.18.) ÖH. számú lejárt határidejű határozathoz kapcsolódik egy határozattervezet. Javasolta, hogy a Szank, Irinyi J. u. 18/a. szám alatti önkormányzati ingatlan
értékesítésével kapcsolatban a bérlő vásárlási szándékát továbbra is támogassa a képviselőtestület. Javasolta 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 –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
2/2016.(I.27.) ÖH.
Szank, Irinyi J. u. 18/a. szám alatti
önkormányzati lakás értékesítéséről
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szank Irinyi János utca 18/a. szám
alatt lévő önkormányzati lakás értékesítéséről szóló módosított 75/2012.(VI.27.) ÖH.
számú határozat alapján Horváth Márta bérlő vételi szándékát továbbra is támogatja.
2. A képviselő-testület a vevő részére biztosított vételár kedvezményt a 2015. december 14én érkezett kérelemre tekintettel 2016. december 31-ig biztosítja.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta képviselő-testületet, hogy az utolsó rendes ülés 2015. december 2-án volt, azóta
egy rendkívüli ülés volt 2015. december 21-én.
- December 3-án kistérségi ülés volt, a közbeszerzési eljárásról is tárgyaltak. Védelmi
bizottsági ülésen vett részt, ahol az aktuális kérdésekről, hóeltakarításról, jegesedésről volt
szó.
- December 4-én a Kiskun Önkormányzatok Szövetségének ülésén volt Kiskunfélegyházán,
arról is szó volt, hogy milyen gyakorisággal szervezzenek a kiskunok és a nagykunok
világtalálkozót.
- December 6-án Advent 2. vasárnapján a Baptista Gyülekezet készült ünnepséggel a második
gyertyagyújtás alkalmából, a 3. vasárnapot a Református Egyház, a 4. vasárnapot az
Önkormányzat „szolgálatával” ünnepeltük meg.
- December 7-én Leader elnökségi ülésen vett részt. Az elkövetkezendő 6 évben 332 milliót
pályázhatnak meg a kiskunfélegyházi és a kiskunmajsai kistérségben civil szervezetek,
önkormányzatok, őstermelők. Pályázhatnak majd eszközfejlesztésre, sportlétesítmények
finanszírozására, gazdaságfejlesztésre, megújuló energiaforrásra, turisztikai szolgáltatás
fejlesztésére. A nem mezőgazdasági induló vállalkozásokhoz is lehet támogatást nyerni. A
részletek 2016. áprilisában válnak publikussá. A rendeletek később lesznek jóváhagyva. 2016
őszétől lesznek ilyen pályázati kiírások, majd pedig a következő része 2017 őszén lesz kiírva.
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Mucsi László képviselő
Ki tud majd segítséget nyújtani a pályázatíráshoz?
Patkós Zsolt polgármester
A Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. segítséget tud nyújtani.
- December 9-én a Kiskun Emlékhely létrehozásával kapcsolatban műhely megbeszélést
folytatott szakemberekkel.
- December 12-én a Credo Együttes színvonalas koncertjét élvezhették a katolikus
templomban az érdeklődők.
Harnóczi Imre községi állampolgár megérkezett az ülésre.
- December 15-én kistérségi ülésen a munkaszervezet áthelyezéséről is szó volt.
- December 21-én babalátogatóban voltak alpolgármester asszonnyal, 5 családnál
köszöntötték az önkormányzat nevében az utolsó negyedévben született gyermekeket.
- December 21-én a tornacsarnokban községi nyugdíjas karácsony, operett műsor volt.
- Január 6-án a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás és Zrt. ülése volt. A
2008-ban kialakult rendben folytatódik a közszolgáltatás azzal a különbséggel, hogy azóta
más lett a közszolgáltató. Az önkormányzatok által létrehozott Kunság Halas Kft.
közszolgáltatónak fix díja van, már évek óta nem az önkormányzat határozza meg a
hulladékszállítási díjat. A rezsicsökkentés jegyében nem emelhetnek. 2016. január 1-jétől
életbe lépett az a rendelkezés, hogy az egyedülálló idős esetében, amennyiben a jegyző az
egyedülállást igazolja, módosítani kell a szolgáltatási szerződést, lehetőség van 60 literes kuka
vásárlására és használatára. Szankon korábban nem kellett a 80 literes kukákat átváltani 110
literesre, mint más településen, így nálunk sokan csak 80 literes kuka után fizetnek díjat. Ha
élnek az egyedül élők azzal a lehetőséggel, hogy átváltanak a 110-120 literes kukáról 60
literesre, akkor a szolgáltató cégnek kevesebb lesz a bevétele, ebben az esetben az
önkormányzatok helytállására lesz szükség, hogy a kieső bevételt pótolják.
- Január 14-én a Helyi Értéktár Bizottság ülésén felvételre került a helyi értékek közé a
történelmi emlékút.
- Január 15-én a Tiszta víz Társulás ülése volt Kisteleken. Az év végén benyújtásra került a
záró kifizetési kérelem. Mind a 11 településen elkészült az ivóvízminőség-javítás.
Ivóvízminőség problémák vannak több településen is a túlklórozás miatt. Gyakorított
vízmintavételezést írt elő az ÁNTSZ. Az ivóvíz minőségének a Kormányrendeletben
megfogalmazott paramétereknek meg kell felelnie. Sokan panaszkodnak, hogy klóros, szagos
a víz. Az a tapasztalat, hogy 13 liter víz kiengedése után a 14. liternél már nincs szaga.
Tisztították a gerincvezetéket, azt mondták, hogy fél év alatt kialakul a megfelelő biológia és
megszűnik a probléma. A közmeghallgatásra meghívjuk az Alföldvíz Zrt. képviselőjét.
Mucsi László képviselő
Korábban már többször jelezte, hogy nem megfelelő a víz, komoly minőségi romlás van,
semmit nem javult, büdös a víz.
Patkós Zsolt polgármester
Az egy utcában lévő házak vízminősége között is vannak különbségek. Javasolta,
megszervezi, hogy az Alföldvíz Zrt. szakemberei vegyenek két háznál vizet, ott ahol észlelik
a problémát, és ott, ahol nem, és vizsgálják meg. Ezt a helyzetet ki kell vizsgálni.
Mucsi László képviselő
Egyetértett.
Patkós Zsolt polgármester
- Január 22-én a központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárása lezárult. Három szolgáltatónak
küldték meg az ajánlattételi felhívást, de csak egy nyújtotta be ajánlatát, a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. A jelenleginél 4 órával több, és két orvosos
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ügyeletet vállalnak. 2016. március 1-jétől látják el a feladatot. Az OEP finanszírozáson felül 5
település biztosított a feladatellátáshoz finanszírozást, amely az elmúlt időszakhoz képest nem
nőtt.
- Január 20-án az iskola konyhával kapcsolatos megbeszélésen vett részt. Ennek előzményei
voltak.
Mucsi László képviselő úr a 2015. október 29-én megtartott képviselő-testületi ülésen jelezte,
hogy probléma van a konyhával. Akkor azt válaszolta, hogy először jelezni kell a problémákat
a konyha fenntartója felé, és ha nem lesz változás, utána tud az önkormányzat, mint a konyhai
eszközök tuladonosa lépni.
Ezután 2015. november 30-án is volt egy megbeszélés a szanki konyhával és gyermekétkeztetéssel kapcsolatos észrevételekről. Ennek a Szanki Polgármesteri Hivatalban adtunk
helyet, a megbeszélést Kósa István vezette, aki összegyűjtötte az észrevételeket, amelyeket
pontonként átbeszéltek a résztvevők: iskola vezetője Patkósné Ujfaludi Lilla és az óvoda
vezetője Varga Ferencné, az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény vezetője
Kiskunmajsáról Halász Sándorné, az élelmezésvezető Végh Lászlóné és a főszakács a szanki
konyháról Tabajdi Istvánné, az önkormányzat részéről Patkós Zsolt polgármester és Vincze
Jánosné jegyző. A megbeszélés úgy zárult, hogy a felmerült problémákra részben válaszok
születtek, részben további megbeszélést, egyeztetést, átgondolást igényeltek.
2016. január 11-én kelt levélben a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda
irodavezetője Beszterczei András írásban megkereste a Kiskunhalasi Református
Egyházközség elnök-lelkészét Édes Árpádot. Levelében arról tájékoztatta, hogy az iskola
vezetése több ízben jelezte intézményük felé, hogy a szolgáltatási szerződés alapján nyújtott
étkezésekkel nincsenek megelégedve, a szolgáltatás számukra nem megfelelő.
A szanki szociális ellátottak részére a Kiskunmajsán működtetett konyha megfelelően tudná
biztosítani a további étkeztetést. Amennyiben az iskolát fenntartó egyházközség kielégítő
étkezést tudna biztosítani, és az egyházközség megoldást talál az iskolai épületben működő
konyha más szolgáltató útján történő működtetésére, a szolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárulnak.
Bödecs Pál a Kiskunhalasi Református Egyházközség lelkész-főigazgatója levelében arról
tájékoztatta Beszterczei András irodavezetőt, hogy jó megoldásnak tartaná, hogy a konyha
üzemeltetését a kiskunhalasi intézményeik nagy részét ellátó Tormássi János Konviktus
szervezeti keretei között látná el a feladatot. Ezt azonban úgy tudnák ellátni, hogy a konyha
ellátási kötelezettsége közül kikerülne a szanki szociális intézmény ellátása, másrészt
átmenetileg a konyha, melegítő konyhaként üzemelne. Amennyiben az önkormányzat a
jelenlegi üzemeltető fenntartójával megszünteti a szolgáltatási szerződést úgy a Kiskunhalasi
Református Egyházközség kész arra, hogy új szolgáltatási szerződést kössön az
önkormányzattal.
Szó volt 6 fő alkalmazott (1 fő élelmezésvezető és 5 fő konyhai dolgozó) további
foglalkoztatásával kapcsolatos kérdésekről is.
Kósa Istvánt tájékoztatta az Orgona Református Intézmény vezetője, hogy a konyhán 3 millió
forintos veszteségük van.
Az étkeztetés biztosítása egy szolgáltatás, a szolgáltatási szerződés a szolgáltató és az
igénybevevő között jött létre, ebben az önkormányzat, mint a konyha tulajdonosa van jelen.
Az önkormányzatnak is érdeke, hogy jól működő főzőkonyha legyen itt helyben,
megmaradjanak a munkahelyek, az önkormányzat ezt segítené.
Tabajdi Gábor képviselő
A november 30-i megbeszélés jegyzőkönyvét szeretné megkapni.
Varga Ferencné alpolgármester
Javasolta, hogy kapja meg minden képviselő a jegyzőkönyvet.
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Patkós Zsolt polgármester
A jegyzőkönyv nem nálunk van, Kósa Istvántól tudják elkérni, az önkormányzat a
megbeszélésnek csak a helyet adta a Polgármesteri Hivatalban.
Varga Ferencné alpolgármester
A legnagyobb problémát abban látta, hogyha jelzett valamit az óvoda részéről, azt
negatívumként vették, nem úgy fogadták a probléma jelzését, ahogy azt kellett volna. Nem a
saját igényeinek kell megfelelni, mint óvodavezető, 80 óvodást és 14 dolgozót képvisel, akik
gyakran panaszkodnak és a szülők is. Minőségi észrevételek voltak, időnként mennyiségi is.
A másik probléma az, hogy előírták a reformkonyhát, de nem történt meg a szülők
tájékoztatása. Észrevételeire többször olyan volt a válasz, hogy már nem is tudja, hogy miért
merjen szólni, vagy merjen-e egyáltalán.
Patkós Zsolt polgármester
A legutóbbi megbeszélésen a konyha vezetője kijelentette, hogy az étlap összeállítása szakmai
kérdés.
Mucsi László képviselő
45 millióból újítottuk fel a konyhát, korábban nagyon jó volt, a felújítás után jelentkeztek
problémák, modern nagyüzemi konyha lett, lecsökkentették a dolgozók létszámát, félkész
termékekből kellett főzni, eltűntek a kelt tészták. A problémát akkor jelezték, majd ismét jobb
volt a konyha, az utóbbi időben pedig újra problémák vannak.
Amikor az Orgona átvette a konyhát, jobbak voltak az alapanyagok. A jelenlegi helyzet főleg
a reform miatt van. Nem készítették fel a szakácsokat erre az új helyzetre.
Emellett az volt az érzése, hogy ősz folyamán elkezdtek spórolni az alapanyagok tekintetében.
Az első tárgyalás után egy héten belül javult a minőség, jobb lett az étlap összetétele, a
minőség is javult, háromféle uzsonnából tudtak a gyerekek választani. A dolgozók magukra
vették a problémát, holott főleg az üzemeltetőn múlott. Volt panasz, ami jogos volt,
szakmailag le kell vonni a konzekvenciát. Tartsuk meg a helyben főzés lehetőségét, sokat
javult a minőség.
Harnóczi Imre községi állampolgár
45 millióból fel lett újítva a konyha, de nem lett kialakítva olyan hely, amely alkalmassá tenné
kalácssütésre. Korábban volt egy 5 m2-es asztal, és nyolcan dolgoztak a konyhán. Eleinte
próbálták az ebédlőben kinyújtani a tésztát, de ki az a vezető, aki ezt az ÁNTSZ felé
felvállalja?
Szabó-Mikor Éva képviselő
2006 óta működik a felújított konyha, azóta nem lehetett egy asztalt kialakítani? Az ételek
sótlansága országosan probléma volt, azóta másfajta fűszerezéssel sokat javult a helyzet, sokat
javult a minőség.
Patkós Zsolt polgármester
Arra a kérdésre, hogy miért nincs kalács, már a konyhai dolgozók megadták a választ sokszor,
nincs elég hely a konyhában, nem megfelelő a sütő, nem csak az asztallal van a probléma. De
nem is a kalács a fő gond.
Az új főzési technológia országosan problémát okozott. Nem készültek fel erre, azóta már
szakácsok dolgoztak ki új recepteket.
Varga Ferencné alpolgármester
Azt is hallotta, hogy nagyon korán kellene ahhoz kelni, hogy kalács legyen. A legnagyobb
problémát az élelmezésvezetővel történő kommunikációban érzi. Azt nem tudja elfogadni,
hogy nincs joga elmondani, hogy mi az, amit nem fognak megenni a gyerekek, és a moslékba
kerül.
Harnóczi Imre községi állampolgár
A konyha hosszú évek óta így működött, nem volt reklamáció. Miért pont most jelentkeztek
ezek a problémák? A konyhai dolgozókat nem kérdezi meg senki, a fejük fölött zajlanak az
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események. Nem kapnak közvetlen tájékoztatást, az élelmezésvezetőn és a konyha vezetőjén
keresztül jutnak el hozzájuk az információk. A konyha dolgozói tudnak és akarnak
együttműködni. Ha az óvodavezetőnek az élelmezésvezetővel és a főszakáccsal van a gondja,
akkor ezt a problémát kell megoldani, ne a dolgozók igyák meg az egésznek a levét. Le
kellene ülni úgy, hogy mindenki ott legyen, és meg kell beszélni a dolgokat.
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat a konyha tulajdonosa, belekeveredtünk egy konfliktushelyzetbe, ami az
Orgona Református Intézmény, mint szolgáltató és az oktatási intézmények között van. Az ő
dolguk beszélni és egyeztetni egymással, ezt meg is tették november 30-án, ahol a képviselőik
voltak jelen, az igaz, hogy nem kibővített volt, mert nemcsak a konyhai dolgozók, hanem a
pedagógusok, óvónők, dajka nénik, sőt a szülők is érintettek. A konyhai dolgozók felett a
munkáltatói jogok gyakorlója az Orgona Református Intézmény, ebbe az önkormányzatnak
beleszólási joga nincs.
Harnóczi Imre községi állampolgár
Mucsi László és Szabó-Mikor Éva is azt mondták, hogy javult a minőség. Mi az, ami
indokolja a konyha szétrobbantását?
Varga Ferencné alpolgármester
A konyhai dolgozókkal semmi problémája nem volt, az élelmezésvezetővel kell beszélnie,
neki kell szólnia, ha probléma van, de már nem tudja, hogy merjen-e szólni.
Harnóczi Imre községi állampolgár
A probléma gyökerét keresve mindig ugyanoda kanyarodunk vissza, a gond nem a konyhán
dolgozókkal van, mégis az ő foglalkoztatásuk van veszélyben.
Tóth Mátyás képviselő
Elhangzott, hogy a dolgozók az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény
alkalmazottai, lehet jelezni, hogy probléma van, kérdés, hogy el lehet-e érni változást, mert
ebbe nincs beleszólásunk. Elszabadultak az indulatok, mindenkinek meg kell nyugodnia,
bölcsnek és a kompromisszumra késznek kellene maradni ahhoz, hogy ez a probléma
megoldódjon.
Harnóczi Imre községi állampolgár
Varga Ferencnétől kérdezte, hogy mi az elvárása annak érdekében, hogy a konyha így
maradhasson.
Varga Ferencné alpolgármester
Ha például a gyerekek nem esznek meg valamilyen ételt, vagy kevés, azt jelezhesse anélkül,
hogy ez felháborodást váltana ki. Ne negatívummal járjon, hanem a megoldást hozza magával
a jelzése.
Harnóczi Imre községi állampolgár
Szerinte ezt meg lehet beszélni és rendezni lehet a problémát.
Patkós Zsolt polgármester
A mai ülés napirendi pontjai között szerepel a 11. pont, amely az önkormányzat és az Orgona
Református Egyesített Szociális Intézmény között 2011. június 30-tól kezdődően 10 évre a
gyermek és szociális, valamint a dolgozók közétkeztetésének biztosítására kötött szolgáltatási
szerződés megszüntetéséről szól.
A szolgáltatást nyújtónak és a szolgáltatást igénybevevőnek kell egymással megegyezniük,
vagy esetlegesen szerződést bontaniuk. Ha ez megtörténik és szükséges, csak utána
cselekedhet az önkormányzat, és bonthatja fel a szerződését az Orgona Református Egyesített
Szociális Intézménnyel. Ezért javasolta a 11. pontnak a mai ülés napirendjéről történő
levételét. Az utána következő napirendi pontok számozása eggyel csökken.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett a 11. pont naprendről
történő levételével.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.
Harnóczi Imre községi állampolgár távozott az ülésteremből.

NAPIREND
2. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
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.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –, minősített többséggel elfogadták az
1/2016.(II.1.) önkormányzati rendeletet a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Az 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

NAPIREND
3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendeletre
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.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –, minősített többséggel elfogadták a
2/2016.(II.1.) önkormányzati rendeletet az egészségügyi alapellátás körzeteiről.
A 2/2016.(II.1.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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NAPIREND
4. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatásáról
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.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a határozat-tervezetet.
Több 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 –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
3/2016.(I.27.) ÖH.
Kiskunfélegyházi Városi Kórház és
Rendelőintézet támogatásáról
HATÁROZAT
1.

Szank
Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bács-Kiskun Megyei Kórház
Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és
Rendelőintézet kérelmét, a gyermek szakrendelés, szemészeti szakrendelés, kardiológiai
szakrendelés és szív ultrahang, valamint a sürgősségi fogadóhely fenntarthatósága, illetve
szakmai színvonalának emelése érdekében 2016. évben 90.627,- Ft támogatást nyújt a
Bács-Kiskun Megyei Kórház részére.

2.

A
Képviselő-testület
felkéri a polgármestert a 2016. évi költségvetési rendelet ez irányú előterjesztésére.

3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sürgősségi fogadóhely 2016. április 1jétől történő támogatására külön előterjesztés készüljön.
Határidő: 1. pont: 2016. január 30.
2. pont: 2016. február 15.
4. pont: 2016. április 30.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
5. Előterjesztés önkormányzati dűlőút kialakítása érdekében tulajdonjog rendezési eljárásról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztésben a horgásztóhoz vezető út kialakításáról van szó, az ingatlanok megosztása
megtörtént, most már sor kerülhet a szerződéskötésre. Kérte a határozat-tervezet elfogadását.
Tabajdi Gábor képviselő
Térképet szeretne kérni.
Vincze Jánosné jegyző
Természetesen meg lehet nézni a térképet.
Tóth Mátyás képviselő
Egy tulajdonos pénzért adja el a földrészletet, a többiek ingyen adják?
Tabajdi Gábor távozott az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 6 fő.
Vincze Jánosné jegyző
Igen, ajándékozási szerződések megkötésére kerül sor, Péter-Szabó Balázsnétól pedig
adásvételi szerződéssel vásároljuk meg a földrészletet, mert nem ajándékozza az
önkormányzatnak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
4/2016.(I.27.) ÖH.
Önkormányzati dűlőút kialakítása érdekében
tulajdonjog rendezési eljárásról
HATÁROZAT
1.
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a szanki
horgásztóhoz vezető út kiszélesítése érdekében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunhalasi Járási Hivatala által, 2015. május 13. napján 16/171/2015. számon záradékolt
változási vázrajz szerint
- a szanki 026/6 hrsz-ú csatorna, szántó megnevezésű külterületi ingatlanból a szanki
026/21 hrsz-ú út megnevezésű külterületi ingatlanba beolvadó 243 m2 nagyságú rész
- a szanki 026/7 hrsz-ú csatorna, legelő, szántó megnevezésű külterületi ingatlanból a
szanki 026/21 hrsz-ú út megnevezésű külterületi ingatlanba beolvadó 345 m2
nagyságú rész
- a szanki 026/9 hrsz-ú csatorna, szántó, legelő megnevezésű külterületi ingatlanból a
szanki 026/21 hrsz-ú út megnevezésű külterületi ingatlanba beolvadó 830 m2
nagyságú rész
- a szanki 026/10 hrsz-ú szántó, rét, csatorna megnevezésű külterületi ingatlanból a
szanki 026/21 hrsz-ú út megnevezésű külterületi ingatlanba beolvadó 95 m2 nagyságú
rész
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tulajdonjogát településfejlesztés céljára - ajándék jogcímén - Szank Községi Önkormányzat
megszerezze.
2.
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a szanki
horgásztóhoz vezető út kiszélesítése érdekében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunhalasi Járási Hivatala által, 2015. május 13. napján 16/171/2015. számon záradékolt
változási vázrajz szerint - Péter-Szabó Balázsné 6131 Szank, Arany János utca 34. szám alatti
lakos tulajdonát képező – a szanki 026/8 hrsz-ú csatorna, legelő, szántó megnevezésű
külterületi ingatlanból a szanki 026/21 hrsz-ú út megnevezésű külterületi ingatlanba beolvadó
495 m2 nagyságú rész tulajdonjogát 50,-Ft/m2 áron, azaz 24.750,-Ft, azaz huszonnégyezerhétszázötven forint vételárért, településfejlesztés céljára - adásvétel jogcímén - Szank
Községi Önkormányzat megszerezze.
3.
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala által, 2015. május
13. napján 16/171/2015. számon záradékolt változási vázrajzot, valamint a vázrajzon alapuló
telekhatár-rendezésről szóló okiratot aláírja.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

Tabajdi Gábor visszajött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 7 fő.

NAPIREND
6. Előterjesztés a Kiskunmajsa Járás Esélyteremtő Programtervére
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Előterjesztést írásban mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
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 –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
5/2016.(I.27.) ÖH.
Kiskunmajsa Járás Esélyteremtő Programtervéről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kiskunmajsa járás területi
együttműködésének fejlesztése” című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0021 jelű pályázat keretében
kidolgozott Kiskunmajsa Járás Esélyteremtő Programtervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
7. Előterjesztés közalkalmazottak és munkavállalók 2016. évi illetménykiegészítésére
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Az előterjesztés összhangban van az előző
ülésen elhangzottakkal.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a határozat-tervezetet.
Tabajdi Gábor képviselő
Ennek a költsége éves szinten milyen összeg?
Nagy Klára főtanácsos
1 millió forint.
Szabó Mikor Éva képviselő
Bejelentette személyes érintettségét, nem kívánt a szavazásban részt venni.
Vincze Jánosné jegyző
Elmondta, hogy ebben az esetben képviselő asszony személyesen nem érintett.
Szabó Mikor Éva képviselő
Ragaszkodott hozzá, a szavazásban nem akart részt venni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
6/2016.(I.27.) ÖH.
Közalkalmazottak és munkavállalók
2016. évi illetménykiegészítéséről
HATÁROZAT
1.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés terhére 2016.
január 1-jétől 2016. december 31-ig engedélyezi, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlói
havi 5-20 %-os illetménykiegészítést hajtsanak végre az alábbi közalkalmazottak és
munkavállalók esetében:
Szank Községi Önkormányzat:
- 1 fő könyvtári szolgáltatások feladatban alkalmazott közalkalmazott,
- 2 fő közművelődésben foglalkoztatott közalkalmazottak,
Szanki Polgármesteri Hivatal:
- 1 fő titkárnő,
- 1 fő karbantartó,
- 2 fő takarító
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az illetménykiegészítés
és járulékai kerüljenek megtervezésre az önkormányzat 2016. évi költségvetésében.

Határidő: azonnal
14

Felelős: Patkós Zsolt – polgármester
Vincze Jánosné - jegyző
NAPIREND
8. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
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 –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – minősített többséggel a következő
határozatot hozták:
7/2016.(I.27.) ÖH.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás egységes szerkezetű Társulási Megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal, aláírásának napján történő hatálybalépéssel elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
9. Előterjesztés munkaszervezeti feladatok ellátásához beszerzett tárgyi eszközök átvételéről
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.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a határozat-tervezetet.
Több 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 –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
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8/2016.(I.27.) ÖH.
Munkaszervezeti feladatok ellátásához beszerzett
tárgyi eszközök átvételéről
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szank Községi
Önkormányzat – mint a munkaszervezeti feladatokat ellátó önkormányzat –
térítésmentesen használatba veszi a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
tulajdonában lévő, munkaszervezet működését szolgáló eszközöket az 1. számú melléklet
szerint.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szank Községi
Önkormányzat – mint a munkaszervezeti feladatokat ellátó önkormányzat –
térítésmentesen tulajdonba veszi a Kiskunmajsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő
munkaszervezet működését szolgáló eszközöket a 2. számú melléklet szerint.

3.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő, munkaszervezet
működését szolgáló eszközöket, amelyek a Kiskunmajsa, Fő utca 79. szám alatt lévő
család és gyermekjóléti feladat ellátási helyen találhatók, a Társulási Tanács adja át
használatba a Kiskunmajsai Család és Gyermekjóléti Központnak a 3. számú melléklet
szerint.

4.

A képviselő-testület felhatalmazza
megállapodások aláírására.

a

polgármestert

a

vagyonnal

kapcsolatos

Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester
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1.számú melléklet
a 8/2016.(I.27.) ÖH. sz. határozathoz
KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
Mennyiségi nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközök
Munkaszervezet működését szolgáló eszközök
Leltári szám

Megnevezés

Tárolási hely Mennyiség Bruttó érték Vásárlás dátuma Beszerzés pénzügyi forrása Tervezett eladási ár

163

P4 számítógép konfiguráció

Polg.Hivatal

1

82 500

2008.10.30

HVI pályázat

165

Windows XP Home OEM

Polg.Hivatal

1

20 667

2008.10.30

HVI pályázat

167

OEM Windows XP szofver

Polg.Hivatal

1

20 825

2008.10.31

HVI pályázat

169

Windows XP Home OEM

Polg.Hivatal

1

21 583

2008.12.04

HVI pályázat

177

Microsoft Office Basic 2007

Polg.Hivatal

2

108 800

2009

HVI pályázat

178

Microsoft Office Basic 2007

Polg.Hivatal

1

52 400

2009

HVI pályázat

164

Monitor Samsung 19" LCD

Polg.Hivatal

1

37 417

2008.10.30

HVI pályázat

176

Vetítővászon

Szank

1

55 667

2009

HVI pályázat

67

Notebook Asus

Polg. Hivatal

1

173 500

2008.10.31.

HVI pályázat
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2. számú melléklet
a 8/2016.(I.27.) ÖH. sz. határozathoz

Kiskunmajsa Város Önkormányzata
A Társulási Tanács 69/2012.(XI.27.) számú határozatát követően a munkaszervezeti feladatellátáshoz szükséges alábbi eszközök - a többi
Társulás tulajdonában maradt - térítésmentes átadás-átvételi megállapodás alapján a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának tulajdonába
kerültek, melyeket a megállapodás 4. pontja értelmében a feladat átadása esetén a feladatátvevő részére térítésmentesen át kell adni.
Nagyértékű tárgyi eszközök:
Leltári szám
1311913/1043
1311913/1044
Összesen

Megnevezés
HP projektor
Pentium 4 számítógép

Darabszám

Tárolási
hely

1 Polg.hiv.
1 Polg.hiv.

Vásárlás
dátuma

Leírás kezdete
(Üzembehelyezés
dátuma)

2005
2005

Bruttó
érték
198 100
150 200
348 300

Nettó Halmozott
Fedezet
érték
ÉCS
0
0
0

198 100
150 200
348 300

Kisértékű tárgyi eszközök:
Leltári szám
M/2110
M/2111
M/2112
M/2113
M/2116
M/2117
M/2118
M/2119
M/2120
M/2121

Megnevezés
digitális fényképezőgép
SHARP számológép + adapter
Belinea 19" LCD monitor
Epson FX 2190 nyomtató
Diktofon
LCD Monitor 19" Samsung (otp gép)
Sennheiser PC fejhallgató
Számítógép (OTP gép)
Samsung SATA DVD-RW/DVD író/
Samsung Story 3,5" HDD 1000GB

Darabszám
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tárolási
hely
Polg.hiv
Polg.hiv
Polg.hiv
Polg.hiv
Polg.hiv
Polg.hiv
Polg.hiv
Polg.hiv
Polg.hiv
Polg.hiv

Vásárlás
dátuma
2006
2008
2008
2008
2008.07.08
2010
2010
2010
2010
2010

Beszerzési érték

Fedezet

39 360
17 147
56 500
83 083
24 083
36 640
8 560
2 000
5 120
23 896
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3.számú melléklet
a 8/2016.(I.27.) ÖH.sz. határozathoz
KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
Mennyiségi nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközök
Munkaszervezet működését szolgáló eszközök
Leltári
szám

Megnevezés

Mennyiség

Bruttó
érték

Vásárlás
dátuma

41

Elosztó

Deményi Ernő

1

4 600

2005

179

Chicony webkamara

Deményi Ernő

3

12 336

2009

151

Fiókos szekrény

Deményi Ernő

1

10 417

2008

92

Komód 2 ajtós

Deményi Ernő

1

16 320

2005.10.27

ösztönző pályázat

93

Félix polc

Deményi Ernő

1

16 000

2005.10.27

ösztönző pályázat

96

Panasonic telefon

Deményi Ernő

1

40 640

2006

pályázat

46

Kombinált íróasztal

Család és gyerm.központ

4

89 920

2005.10.10

ösztönző pályázat

51

Fogas

Család és gyerm.központ

1

6 000

2005.10.10

ösztönző pályázat

92

Komód 2 ajtós

Család és gyerm.központ

1

16 320

2005.10.27

ösztönző pályázat

108

Komód 2 ajtós

Család és gyerm.központ

2

16 320

2006

pályázat

109

Komód 1 ajtós 2 fiókos

Család és gyerm.központ

1

10 000

2006

pályázat

110

Polc Félix

Család és gyerm.központ

2

16 000

2006

pályázat

111

Komód 2 ajtós Félix

Család és gyerm.központ

1

11 840

2006

pályázat

156

Elosztó

Család és gyerm.központ

1

662

2008.04.15

195

Mobiltelefon NOKIA 5130

Család és gyerm.központ

1

5 520

2010

117/1

Iratmegsemmisítő REXEL

Család és gyerm.központ

1

15 458

2006

pályázat

170

Hűtőgép Zanussi

Család és gyerm.központ

1

24 991

2008.12.04

HVI pályázat

Tárolási hely

Beszerzés pénzügyi forrása

Tervezett
eladási ár

HVI pályázat

19

48

Sarokpolc

Család és gyerm.központ 2 db

2

24 000

2005.10.10

ösztönző pályázat

52

Fémvázas szék

Család és gyerm.központ 1 db

1

7 520

2005.10.10

ösztönző pályázat

94

Forgószék

Család és gyerm.központ 1 db

1

25 600

2005.11.23

ösztönző pályázat

48

Sarokpolc

Család és gyerm.szolgálat 1db

1

24 000

2005.10.10

ösztönző pályázat

49

Komód 2 ajtós

Család és gyerm.szolgálat

2

16 320

2005.10.10

ösztönző pályázat

50

Sarokpolc

Család és gyerm.szolgálat

2

8 800

2005.10.10

ösztönző pályázat

52

Fémvázas szék

Család és gyerm.szolgálat 1db

1

7 520

2005.10.10

ösztönző pályázat

93

Félix polc

Család és gyerm.szolgálat

1

16 000

2005.10.27

ösztönző pályázat

94

Forgószék

Család és gyerm.szolgálat 3db

3

25 600

2005.11.23

ösztönző pályázat

96

Panasonic telefon

Család és gyerm.szolgálat

1

40 640

2006

pályázat

149

Telefontartó kar

Család és gyerm.szolgálat

1

11 500

2008

152

Mikróhullámú sütő

Család és gyerm.szolgálat

1

10 825

2008.04.15

153

Kávéfőző

Család és gyerm.szolgálat

1

9 158

2008.04.15

154

Teafőző

Család és gyerm.szolgálat

1

3 325

2008.04.15

171

Komód Zénó

Család és gyerm.szolgálat

1

18 917

2008.12.15

173

Hosszabító

Család és gyerm.szolgálat

1

1 775

2008-2009

180

Genius hangszóró

Család és gyerm.szolgálat

1

2 480

2009

HVI pályázat

118

Spirálozógép

Család és gyerm.Interjúszoba

1

30 000

2006

pályázat

172

Számítógép asztal

Család és gyerm. ügyfélfogadó

1

10 833

2008.12.30

47

Komód

Család és gyerm. ügyfélfogadó

1

13 120

2005.10.10

ösztönző pályázat
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NAPIREND
10. Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
közbeszerzést írt ki a központi orvosi ügyeleti feladatellátásra. A Társulás meghozta
határozatát, győztesnek a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-t hirdette ki.
Javasolta, hogy járuljon hozzá a képviselő-testület, hogy az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral a Kft-vel szerződjön, és közvetlenül kapja meg a finanszírozást.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a határozat-tervezetet.
Több 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 –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
9/2016.(I.27.) ÖH.
Központi orvosi ügyeleti szolgálat
ellátásának finanszírozásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi ügyelet feladatának ellátását
a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
(6120 Kiskunmajsa, Fő u. 66.) kívánja megoldani.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az orvosi ügyelet
feladatot teljes körűen átadja a szolgáltatónak. A szolgáltató vállalja, hogy teljes körűen
ellátja a feladatot.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szerződést kössön az
illetékes Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Osztályával annak
érdekében, hogy a Kft. az ügyeleti ellátás finanszírozását közvetlenül megkapja.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
11. Előterjesztés társasházi lakások vételárhátralék visszafizetéséről
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 megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a határozat-tervezetet.
A határozat 3 lakót érint. A többi lakó már kifizette a vételárat?
Vincze Jánosné jegyző
Igen.
Több 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 –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
10/2016.(I.27.) ÖH.
Társasházi lakások vételárhátralék
visszafizetéséről
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szank, Rákóczi utca 27. szám alatt
lévő társasház ingatlan tulajdonosainak kérelmét megtárgyalta, és hozzájárul ahhoz, hogy
az ingatlantulajdonosok a 70.720,- Ft vételárhátralékukat az előírt törlesztési idő előtt
megfizessék az önkormányzat részére.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
ingatlantulajdonosok az előírtnál rövidebb törlesztési idő vállalása miatt a hátralévő
70.720,- Ft vételárat egy összegben 40 % kedvezmény biztosítása mellett fizessék meg.

3.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy 2016. február 15-ig a
vételár hátralékokat az alábbiak szerint kell megfizetni:
- Cserényi Lajos Szank, Rákóczi u. 27. szám alatti lakos 42.432,- Ft
- Rácz Izabella Szank, Rákóczi u. 14. szám alatti lakos 42.432,- Ft
- Simon György Béláné Szank, Rákóczi u. 27/B I/2. szám alatti lakos 42.432,- Ft.

4.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pontban
feltüntetett vételárhátralékok kiegyenlítése után Szank Községi Önkormányzat javára az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési
tilalom bejegyzése törlésre kerüljön.

Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
12. Előterjesztés Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet 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 megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a határozat-tervezetet.
Több 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 –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
11/2016.(I.27.) ÖH.
Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági Egyesület
támogatásáról
HATÁROZAT
1.

2.

3.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bugaci „Futóhomok” Ifjúsági
Egyesület (6114 Bugac, Béke utca 27. képviseli: Tóth Mariann elnök, bírósági nyt.
száma: Pk. 60035/1998) részére 60.000,- Ft támogatást nyújt.
A képviselő-testület elrendeli, hogy a 60.000,- Ft támogatási összeg kerüljön
megtervezésre az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
13. Előterjesztés építőipari munkagép vásárlásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Kiegészítése nem volt.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a határozat-tervezetet.

Több 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 –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
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12/2016.(I.27.) ÖH.
Építőipari munkagép vásárlásáról
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi
Önkormányzat legfeljebb bruttó 9.000.000,- Ft értékben 1 db építőipari munkagépet
vásároljon az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása terhére.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester

NAPIREND
14. Egyéb kérdések
14/A. Előterjesztés közmeghallgatás tartásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy a közmeghallgatás időpontja: 2016. február 15. hétfő 17 óra legyen. Helye:
Művelődési Ház. Napirendje: Tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról és a 2016. évi
költségvetésről.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
13/2016.(I.27.) ÖH.
Közmeghallgatás tartásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 54. §-a alapján 2016. február 15én hétfőn 17 órakor közmeghallgatást tart a művelődési házban.
Napirendje:
1. Tájékoztató a víz- és szennyvíz szolgáltatásról
2. Tájékoztató a települési hulladékgyűjtés változásairól
3. Tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról
4. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés tervezéséről
5. Egyéb kérdések.
14/B. Előterjesztés bérleti szerződés meghosszabbításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Káldi Ignác bérlő jelezte, hogy február hónap folyamán meg tudja vásárolni az általa bérelt
ingatlant. Javasolta Káldi Ignác Szank, Árpád u. 40. szám alatti önkormányzati lakásra
vonatkozó bérleti szerződésének meghosszabbítását március 31-ig.
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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 –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
14/2016.(I.27.) ÖH.
Káldi Ignác bérleti szerződéséről
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szank, Árpád utca 40. szám alatti
önkormányzati ingatlant Káldi Ignác Szank, Árpád u. 40. szám alatti lakos részére bérbe
adja 2016. január 1-jétől 2016. március 31-ig.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
14/C. Előterjesztés Rákóczi Szövetség támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Kérelem a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Rákóczi Szövetség minden évben támogatást kérő levéllel keresi meg önkormányzatunkat.
A korábbi években a képviselők egyénileg támogatták a Szövetséget céljai megvalósításában.
Javasolta, hogy ebben az évben az önkormányzat költségvetésében 50 ezer forint támogatás
kerüljön megtervezésre a Rákóczi Szövetség részére.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag javasolta a Rákóczi
Szövetség 50 ezer forintos támogatását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Rákóczi Szövetség
50 ezer forinttal történő támogatását.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
15/2016.(I.27.) ÖH.
Rákóczi Szövetség támogatásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest,
Szász Károly utca 1. IV.em. 1.) részére a 2016. évi költségvetésében 50.000,-Ft támogatást
biztosít.
2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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EGYEBEK
Tabajdi Gábor képviselő
A gyerekek fél 8 előtt az iskola kapujában az utcán várakoznak, mert fél 8-kor nyitják ki a
kaput. Ennek mi az oka?
Mucsi László képviselő
Külön kérelemre, ha a szülő nem tudja megoldani, hogy ne érjen fél 8 előtt az iskolához a
gyerek, beengedik a gyereket, de csak azokat, akik ezt írásban külön kérik, mindenkit nem.
Erről küldtek ki tájékoztatót a szülőknek, ezt meg fogják ismételni, mert sokan nem olvasták
el. Ennek oka az, hogy a pedagógus ügyeletet fél 8-tól finanszírozzák.
Tóth Mátyás képviselő
Lakosok kérdezték tőle, hogy igaz-e, hogy a dűlőutakra nem vonatkozik a hó eltakarítás?
Patkós Zsolt polgármester
Ön szerint igaz?
Tóth Mátyás képviselő
Véleménye szerint nem igaz.
Patkós Zsolt polgármester
Természetesen nem igaz.
Tóth Mátyás képviselő
A Korona Vendéglőnél lehet-e még valamit tenni annak érdekében, hogy lassabban
közlekedjenek a járművek?
Patkós Zsolt polgármester
Már sok mindent megtettünk, amit lehetett. Sajnos mindig vannak, akik figyelmen kívül
hagyják a közlekedési szabályokat. Többféle közlekedésbiztonsági eszközt alkalmazatunk,
beépítettünk, a STOP táblát nagyobb jelzéssel kiegészítettük, jól látható, csak be kell tartani.
Ennél jobban felhívni a figyelmet az útkereszteződésre már nem igazán lehet.
Tóth Mátyás képviselő
A közelmúltban vízvezeték szakadás történt, az Alföldvíz Zrt. által megadott zöld számot
hívták, de nem vette fel senki a telefont.
Patkós Zsolt polgármester
Értesült a problémáról, szintén ezt tapasztalta, és jelezte a divízióvezetőnek. Kérte az ügy
kivizsgálását, hogy a honlapjukon szereplő hibabejelentő számot hosszú időn keresztül
történő próbálkozás után sem vette fel senki. Várjuk a vizsgálat eredményét.
Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerül néhány kérdés, amit tisztázni kell.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 1130 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Hachbold Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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