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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2016. március 3-án 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
Illés Tibor Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás intézményvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből mind a 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó-Mikor Éva 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 azzal a módosítással - mivel az előadó megérkezett -, hogy a 8. napirendi pontot
tárgyalja meg a képviselő-testület elsőként, majd az utána következő napirendi pontok
számozása eggyel nő. Az egyéb kérdéseknél kerül megtárgyalásra a védőnői pályázat kiírása,
a zárt ülésnél a napirend kiegészítését fogja kezdeményezni. A képviselők egyetértettek a
módosítással. Más javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra tette fel a módosított napirendet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés és a
hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának jóváhagyásáról
Előadó: Illés Tibor Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás intézményvezető
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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4. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés a Szank, Irinyi J. u. 18/A. önkormányzati lakás értékesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Előterjesztés a Szank, Árpád u. 40. önkormányzati lakás értékesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Előterjesztés a Szank, Halasi u. 25. ingatlan vásárlásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Előterjesztés út és szántó ingatlan vásárlásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Előterjesztés a polgármester 2016. évi cafetéria juttatásának meghatározására
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
10. Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
11. Tájékoztató az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi munkájáról
Előadó: Halász Sándorné intézményvezető
12. Előterjesztés kötelező betelepítési kvóta elutasításáról
Előadó: Varga Ferencné alpolgármester
13. Egyéb kérdések
13/A. Előterjesztés védőnői pályázat kiírására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
14. Előterjesztés kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
Előadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Előterjesztés a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés és a
hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának jóváhagyásáról
Előadó: Illés Tibor Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás intézményvezető
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte Illés Tibor urat. Felkérte, hogy a mai napirendi pont kapcsán tájékoztassa a
képviselő-testületet a hulladékgazdálkodás rendszeréről.
Illés Tibor HRH ÖT intézményvezető
Tájékoztatta a képviselő-testületet a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási rendszer
felépítéséről a jegyzőkönyvhöz mellékelt tájékoztató szerint.
Patkós Zsolt polgármester
2016. áprilisától központi, állami kézbe kerül a hulladékgazdálkodás vonatkozásában a
számlázási rendszer, a begyűjtést változatlanul hagyja. A rendszer működése még nem
teljesen látható, reméljük, hogy nem lesz kevesebb bevétele a begyűjtést végző
önkormányzati tulajdonú cégnek, mint jelen pillanatban van.
Mucsi László képviselő
Ha szükséges, képesek-e megújítani a gépparkot a jelenlegi bevételekből?
Illés Tibor HRH ÖT intézményvezető
Igen, ez folyamatos, hiba, csere esetére rendelkeznek biztonsági tartalékkal.
Tabajdi Gábor képviselő
Mennyivel tolódik ki a hulladéklerakó élettartalma, a szelektív hulladék külön gyűjtésével és
újra hasznosításával?
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Illés Tibor HRH ÖT intézményvezető
Még nem működik teljesen, nem tudja megmondani, de évtizedekkel kell számolni. A nyugati
országokban az a tapasztalat, hogy nem épül új hulladéklerakó, elég a meglévők kapacitása,
nagyon minimális a lerakott szemét mennyisége, a többsége újrahasznosítható.
Patkós Zsolt polgármester
A szolgáltatás színvonalának csökkenését nem tapasztaltuk. Rákényszerítik az embereket arra,
hogy minél kevesebb legyen a kommunális hulladék.
Illés Tibor HRH ÖT intézményvezető
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés nagyon jó dolog.
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:
16/2016.(III.3.)ÖH.
Közszolgáltatási
Szerződést
Kiegészítő
Üzemeltetési
Szerződés
és
a
I.
számú
módosításának
hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási
Szerződés
jóváhagyásáról
HATÁROZAT
A Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Kiskunhalasi térséghez tartozó
tagjaként úgy dönt, hogy a
1.

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint Ajánlatkérő által „A
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP 1.1.1/2F/0911-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer
kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projekt
eszközeinek, létesítményeinek közszolgáltató általi igénybevételének bérleti jogviszony keretében történő
biztosítása mellett, az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó települési szilárdhulladék-kezelési
közszolgáltatási feladatok ellátása - Kiskunhalasi térség” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII törvény előírásainak megfelelően lefolytatott a Kbt. 94 § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként a HOMOKHÁTSÁGI
KONZORCIUM KISKUNHALAS 2014.-t [(FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság – konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); KUNSÁGHALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság- konzorciumi tag, közös
ajánlattevő (székhely: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz.)] képező gazdasági
szereplőkkel a jelen határozat 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a Közszolgáltatási
Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés megkötését jóváhagyja.

2.

Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösségben részes egyes
önkormányzatok által 2014. június 26. napján a Kiskunhalasi térséghez tartozó önkormányzatok számára
ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok teljesítésére megkötött hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosítását a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltaknak
megfelelően elfogadja és megköti, továbbá felhatalmazza annak Szank Községi Önkormányzat nevében
történő aláírására Patkós Zsolt polgármestert.

Határidő: azonnal
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Felelős: Patkós Zsolt polgármester
Illés Tibor távozott az ülésről.

NAPIREND
2. 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:
17/2016.(III.3.) ÖH.
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/84/2015.(XII.21.), 3/8/10/2016.(I.27.)
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
-

-

-

-

Január 27-én és 28-án 16 órakor az iskolában szülői értekezleten vett részt. A konyha ügyében azóta már
több levélváltás történt az iskola és az Orgona Intézmény vezetője között. Az egyeztetések folyamatosak.
Január 28-án a vízmű telepen volt helyszíni bejárás, a garanciális javításokra ütemezetten kerül sor.
Február 4-én Mészáros Mártával tárgyalt arról, hogy a Kiskun Múzeum igazgatójával, hogy állandó vagy
időszakos kiállítást szeretnének megvalósítani Szankon a múzeum gyűjtőköréből származó tárgyakból.
Február 8-án Leader megbeszélés volt. A Kiskunok Vidékéért Egyesület helyi vidékfejlesztési stratégiát
fogalmazott meg, amely a pályázati célokat határozza meg. A pályázatok kiírása ősz végére, vagy a
következő év elejére várhatók. Erről majd a Kisbíróban tájékoztatjuk a lakosokat.
Február 10-én Dr. Váraljai Györgyöt köszöntötték, mert ebben az évben 50 éve jött a településre, 50 éve
szolgálja a település lakosait.
Február 15-én közmeghallgatás volt.
Február 15-én új közvilágításról tárgyalt. LED-es, új, intelligens közvilágítást tervezünk. Valószínűleg nem
lesz a közvilágítás korszerűsítésére pályázat, viszont olyan konstrukciót kell kidolgozni, amely lehetővé
teszi a megvalósítást. Hosszú távon a megújuló energia használata jobb, költségkímélőbb. Fenntartható,
működtethető, gazdaságos, energiatakarékos rendszerről van szó, amelyhez csatlakozni tud térfigyelő
kamerarendszer is. Az erről szóló előterjesztést hozza majd a képviselő-testület elé.
Február 16-án kistérségi társulási ülésen vett részt. A központi orvosi ügyeleti ellátást a Nonprofit Kft. vette
át, a személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Az ügyeleti autót és a helyszínt biztosítja a társulás és az
önkormányzat.
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-

-

-

-

Február 18-án katasztrófavédelmi bejárás volt, a belvízelvezető csatornákat ellenőrizték, amelyeket
megfelelőnek találtak, erről jegyzőkönyv készült.
Február 20-án a Bugaci Tanyaszínház előadását tekinthették meg az érdeklődők a Művelődési Házban.
Február 22-én a MOL Bányászpark területrendezése ügyében lakossági megbeszélés volt. Sok éve húzódik
az ügy. A tavalyi kimérések után az eltéréseket megpróbáljuk megszüntetni. 14 tulajdonost hívtunk meg az
egyeztetésre, akiknek több mint fele eljött, vannak, akik nem Magyarországon élnek. Az alapprobléma az,
hogy a MOL annak idején megvásárolta a tulajdonosoktól a Bányászpark területét, de a Földhivatalnál nem
történt meg az átvezetés. Azóta többen már nem élnek, az örökösökkel kell tárgyalni, bízunk benne, hogy
hozzájárulnak a területrendezéshez. A MOL vállalta a költségeket, mi koordináljuk az előkészítést.
Február 23-án a Vadásztársaság és gyümölcstermelő őstermelők között volt vadkár ügyben megbeszélés,
ahol alpolgármester asszony és jegyző asszony, a gyümölcstermelők képviseletében Kovács Zsuzsanna vett
részt. Megbeszélték, hogy a tulajdon védelme mindkét fél dolga.
Február 24-én Ausztriában járt, több polgármesterrel együtt egy biogáz kiserőművet néztek meg. A Bécsi
Egyetemmel közösen fejlesztették ki a technológiát.
Február 25-én a Kiskun Emlékhellyel kapcsolatban volt megbeszélés, ahol a Kecskeméti Múzeum vezetője,
a Művelődési Ház dolgozói és hivatali dolgozók vettek részt. Arról volt szó, hogy szakmailag a kiállítási
tartalom hogyan valósítható meg.
Február 25-én délután a Gazdaságfejlesztő Egyesület ülésén vett részt, amelynek az egyesület egyik tagja, a
Tooltechnik Kft. biztosította a helyszínt.
Az elmúlt hónapokban több egyeztetés folyt a kisvasút újraindítása ügyében. A térségi polgármesterek
támogatják az időszakos, turisztikai célú üzemeltetést. A térségben jelentős turisztikai fejlesztések fognak
megvalósulni, ezért a kisvasút üzemeltetése is reális lehet. Jelenleg 10 vasúti kocsi, 2 dízelvonat és 1
pöfögő áll rendelkezésre. Viszonylag kisebb felújítás mellett üzembiztossá tehető a pálya ahhoz, hogy a
turisztikai üzemeltetés megoldható legyen.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.

NAPIREND
3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
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.
Tabajdi Gábor képviselő
Az Ízek Házával kapcsolatos tételekre kérdezett rá.
Nagy Klára főtanácsos
A teljesülési adatok alapján kerültek az összegek feltüntetésre, amíg az önkormányzat
működtette az Ízek Házát, a pénztárgépbe beütött tételek szerepelnek a költségvetésben.
Tabajdi Gábor képviselő
A munkaügyi perek kapcsán kifizetett összegeket nem találja a rendeletmódosításban.
Nagy Klára főtanácsos
A korábbi rendeletmódosításba már beépítésre kerültek.
Tabajdi Gábor képviselő
Mosógép, szárítógép hová lettek véve?
Nagy Klára főtanácsos
A sportpályára a sportolók ruházatának mosására.
Tabajdi Gábor képviselő
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A tekepályára vonatkozó összegben benne van a tűzjelzőre utólag kifizetett összeg is?
Nagy Klára főtanácsos
Benne van, 4 millió + ÁFA volt.
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 6 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal – tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a
3/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletet a Szank Községi Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A 3/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

NAPIREND
4. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A rendelet-tervezet elkészült, a 2016. évi költségvetésben 335 millió forint került
megtervezésre. A stabilitási törvénynek meg kell felelni, tehát a saját bevételek 50 %-át nem
haladhatja meg a hitelfelvétel, erre vonatkozóan a napirendhez tartozik még egy határozattervezet is. A költségvetés nem számol hitelfelvétellel. Jelentős mértékű pályázat jelenik meg,
amelyekből szeretnénk kihasználni minél többet. Ezeket az összegeket időről időre be kell
emelni majd a költségvetésbe, amelyekre külön-külön előterjesztést fog hozni a képviselőtestület elé.
Tabajdi Gábor képviselő
A működési bevételek összege magasabb az előző évinél. Ez melyik adatra vonatkozik?
Nagy Klára főtanácsos
Az eredeti költségvetéshez van viszonyítva.
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat költségvetése feladatfinanszírozott lett 2013-tól kezdve. Levonják az elvárt
adót. A támogatást csak arra lehet felhasználni, amire adják.
Tabajdi Gábor képviselő
Az országos mintaprogram mikor indul?
Patkós Zsolt polgármester
Ez a közmunkaprogramokra vonatkozik. A helyi mintaprogram tavaly elindult, idén
folytatódik, többféle programról van szó, amelyek különböző időtartamúak, és legfeljebb egy
évre biztosítják a foglalkoztatást.
Tabajdi Gábor képviselő
Az intézményekre felszerelt napelemek mennyire váltották be a hozzá fűzött reményeket?
Patkós Zsolt polgármester
Jelentős a megtakarítás, még nem áll rendelkezésünkre egy évi adat.
Tabajdi Gábor képviselő
A megvásárolt Mol kutakat biztos, hogy megveszik tőlünk ennyiért?
Patkós Zsolt polgármester
Igen.
Tabajdi Gábor képviselő
A szálláshely fejlesztése pályázati pénzből történik?
Patkós Zsolt polgármester
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A tavaly év végén kapott 40 millió forintból fordítunk erre is.
Tabajdi Gábor képviselő
Mosdó felújításra kérdezett rá.
Patkós Zsolt polgármester
A Polgármesteri Hivatalban saját forrásból, költségkímélően próbáljuk egy kicsit átalakítani a
jelenlegi vécét, hogy ne az udvarról nyíljon az ügyfélvécé.
Tóth Mátyás képviselő
A szálláshely fejlesztésére tervezett 15 millióból mi fog megvalósulni?
Patkós Zsolt polgármester
A közösségi tér kialakítása mellett 4 jurtát szeretnénk beszerezni, és olyan eszközöket,
amelyeket a Méz- és Meggyfesztiválra bérlünk, pld. egy nagyobb rendezvénysátort.
Ki kell találnunk Szank jövőjét. Folyamatosan csökkenő bevételekkel rendelkezik az
önkormányzat, csökken a lélekszám. Ezt kell megfordítani. Örömmel várja a képviselők
konstruktív javaslatait. Kiskunmajsán a fürdő megkapta a gyógyhely minősítést, Bugacon 6,5
milliárdos beruházás valósul meg, megépül az Aranymonostor. Szanknak is be kell
kapcsolódnia a turizmusba. Ezért tervezzük hadtörténeti kiállítótér, Európa Ház, ’56-os
büszkeségpont megvalósítását. A Gy. Szabó Béla Képtár nagyon színvonalas, de önmagában
nem elég vonzó turisztikai célpont. Sokszínű, több arcú kiállítóterek létrehozásával Szank
felkerülhet az ország turisztikai térképére.
Tabajdi Gábor képviselő
Kérte polgármester úrtól, hogy ezeket az elképzeléseket ismertesse a képviselőkkel is. Nem
tudta, hogy jurtákat akarunk vásárolni a szálláshelyhez, nincs elég információ.
Mucsi László képviselő
A szálláshelynél van-e még tervezve további kapacitás-bővítés?
Patkós Zsolt polgármester
A hátsó 100 m2-es rész nincs burkolva, azt szeretnénk megvalósítani, mert úgy látjuk, hogy
szükség van egy új közösségi térre. Jurtában történő szálláslehetőség nem nagyon van a
környékünkön, amelyek további 20-27 főnek biztosítanak szállást, az öltözőkben lévő
mosdókat használhatják a vendégek. A fenti szálláshely kapacitása elegendő.
Mucsi László képviselő
Szank jövője érdekében fontos, hogy idejöjjenek vállalkozások, történjen gazdasági
betelepülés.
Patkós Zsolt polgármester
Jelentős az érdekelődés a földterületek ipari terület céljára történő vásárlása területén. Tavaly
év végén megvették az egyes számú csirketelepet, ahol háromezer sertés tartására alkalmas
helyet alakítanak ki. Horváth-magyar kereskedelmi kapcsolatok lehetősége is felmerült.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek.
Varga Ferencné alpolgármester
Az elmúlt 10 év fejlesztéseit látjuk, hogy mennyi pályázati fejlesztési pénz került a
településre. Mindenki azon dolgozik, hogy a településen élők megelégedését szolgálja.
Köszönettel tartozunk azoknak, akik részt vettek ebben. Összességében kb. mennyi pályázati
pénz került a településre az elmúlt 10 évben?
Nagy Klára főtanácsos
Most nem tudja pontosan megmondani, kb. 1,5 milliárd forint.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.

9

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –, minősített többséggel elfogadták a
4/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletet Szank Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről.
Az 4/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Patkós Zsolt polgármester
A napirendhez kapcsolódik a Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezése tárgyú
határozat-tervezet. A stabilitási törvénynek megfelelően Szank Községi Önkormányzat
középtávú tervezéséről határozatot kell hozni.

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 – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:

18/2016.(III.3.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat Középtávú tervezéséről
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Stabilitási tv. 45.§.
(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozza meg a
2016-2018. évekre:
Ezer Ft-ban
Kötelezettségek

Év
2016.
2017.
2018.

Fejlesztési hitelek törlesztése
Tőke
Kamat
0
0
0
0
0
0

Bevételek

Kötelezettség
összesen
0
0
0

Helyi adó
130000
135000
135000

Bírság,
pótlék, díj
260
300
300

Bevétel
összesen
130260
135300
135300
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2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10.§ (3) bekezdése
szerint az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet
futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50 %-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
5. Előterjesztés a Szank, Irinyi J. u. 18/A. önkormányzati lakás értékesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Javasolta a 2012-es önkormányzati határozat
visszavonását, majd az új határozat elfogadását.
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 határozattervezeteket.
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:
19/2016.(III.3.) ÖH.
Határozat visszavonásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szank, Irinyi u. 18/A önkormányzati
lakás értékesítéséről szóló 75/2012.(VI.27.) ÖH. számú határozatát visszavonja.

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:
20/2016.(III.3.) ÖH.
Szank, Irinyi u. 18/A. önkormányzati lakás
értékesítéséről
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szanki 157/1 hrsz-ú, 464 m2 területű
- melyből az épület hasznos alapterülete: 75 m2 - Szank, Irinyi u. 18/A. szám alatt lévő
önkormányzati ingatlant értékesítésre kijelöli. Az ingatlan vételárát 5.600.000,- Ft-ban
határozza meg.
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2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlant - a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakástv.) 49 § (1) bekezdés b) pontja, a nemzeti
vagyonról szóló CXCVI törvény 14. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jog alapján
– Horváth Márta bérlő részére értékesíti 5.600.000,- Ft vételáron.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Lakástv. 53. § (2)
bekezdésére - a vételár 2016. március 31-ig történő egy összegű megfizetése esetén a
vevőnek 50 % vételár kedvezményt biztosít. Vevő az ingatlanért 2016. március 31-ig
2.800.000,- Ft vételárat köteles megfizetni. Az ingatlannal kapcsolatos ügyvédi,
földhivatali eljárási költségek a vevőt terhelik.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester

NAPIREND
6. Előterjesztés a Szank, Árpád u. 40. önkormányzati lakás értékesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Az ülés előtt új határozat-tervezetet osztottunk
ki. A vevők időközben meggondolták magukat és közös gyermekük, kiskorú Káldi Dániel
nevére szeretnék az ingatlant megvásárolni, a szülők pedig haszonélvezeti jogot szereznek.
Mivel a vevő kiskorú, ezért eseti gondnok kirendelésére is sor kerül. A Magyar Államnak
elővásárlási joga van. ezért még a MNV Zrt-t meg kell keresni. Az adásvétel lebonyolítása
ezért hosszadalmasabb eljárás lesz.
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:
21/2016.(III.3.) ÖH.
Szank, Árpád utca 40. szám alatti
önkormányzati lakás értékesítéséről
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szanki 203 hrsz-ú, 1058 m2 területű 6131 Szank,
Árpád utca 40. szám alatt lévő önkormányzati ingatlant értékesítésre kijelöli. Az ingatlan vételárát
6.200.000,- Ft-ban határozza meg.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlant kiskorú Káldi Dániel 6131 Szank, Árpád
utca 40. szám alatti lakos részére értékesíti 6.200.000,- Ft vételáron.
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3.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az ingatlanra Káldi Ignác 6131
Szank, Árpád utca 40. szám alatti lakos, és Balla László Péterné 6131 Szank, Árpád utca 40. szám alatti
lakos haszonélvezeti jogot szereznek.

4.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Lakástv. 53. § (2) bekezdésére - a
vételár 2016. március 31-ig történő egy összegű megfizetése esetén a vevőnek 10 % vételár
kedvezményt biztosít. Vevő az ingatlanért 2016. március 31-ig 5.580.000,- Ft vételárat köteles megfizetni.

5.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester

NAPIREND
7. Előterjesztés a Szank, Halasi u. 25. ingatlan vásárlásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. 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:
22/2016.(III.3.) ÖH.
Szank, Halasi u. 25. szám alatti ingatlan
vásárlásáról
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Slezák László Szank, Félegyházi út 68.
szám alatti és Slezák Zsuzsanna Kiskunhalas, Széchenyi u. 12. I/7. szám alatti lakosok kizárólagos
tulajdonát képező szanki 58 hrsz. alatt felvett 350 m2 alapterületű lakóház, udvar megnevezésű, és az 59/1
hrsz. alatt felvett 1273 m2 alapterületű lakóház, udvar megnevezésű ingatlanokat, együttesen 5.300.000,- Ft,
azaz Ötmillió-háromszázezer forint egybefoglalt vételáron - településfejlesztés, turisztika céljára – Szank
Községi Önkormányzat megvásárolja.

2.

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

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
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NAPIREND
8. Előterjesztés út és szántó ingatlan vásárlásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Ebben az ügyben korábban már döntött a képviselő-testület, elkészült a megosztási vázrajz, út
ingatlan került kialakításra, meg lett osztva a szántó ingatlan. Az adásvételi szerződés
megkötéséhez és az ingatlan nyilvántartási eljáráshoz szükség van a határozat-tervezet
elfogadására.
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:
23/2016.(III.3.) ÖH.
Út és szántó ingatlan vásárlásáról
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy dr. Fülöp Gábor 6120
Kiskunmajsa, Fő utca 63. szám alatti lakos kizárólagos tulajdonát képező szanki 084/46
hrsz. alatt felvett, kivett út megnevezésű, 9186 m2 területű külterületi ingatlant
1.000.000,- Ft, valamint a szanki 084/47 hrsz. alatt felvett, szántó művelési ágú, 2 ha
5150 m2 területű, 18,66 AK értékű külterületi ingatlant 2.900.000,- Ft, együttesen
3.900.000,- Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer forint egybefoglalt vételáron településfejlesztés céljára - Szank Községi Önkormányzat megvásárolja.

2.

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

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
Tabajdi Gábor képviselő
A megvásárolt területtel mit fog kezdeni az önkormányzat?
Patkós Zsolt polgármester
A jelenleg mezőgazdasági terület ipari területté alakítására pályázni fogunk. Az adásvétel
létrejötte után tervezés következik, hogy az infrastruktúrát ki tudjuk oda vinni. Több mint 5
ha-os területről van szó.
Tabajdi Gábor képviselő
A vezetékjog a beépítést korlátozza.
Patkós Zsolt polgármester
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Elég nagy a terület, úgy kell elhelyezni az épületeket, hogy a vezetéknél meglegyen a kellő
távolság.

NAPIREND
9. Előterjesztés a polgármester 2016. évi cafetéria juttatásának meghatározására
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta.
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.
Patkós Zsolt polgármester
Bejelentette személyes érintettségét, nem kívánt a szavazásban 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:
24/2016.(III.3.) ÖH.
Polgármester 2016. évi cafetéria
juttatásának meghatározásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Patkós Zsolt polgármester 2016. évi
cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000,- Ft/év
összegben, a cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárási rendet a Szanki Polgármesteri
Hivatal cafetéria szabályzata szerint kell alkalmazni.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Vincze Jánosné jegyző

NAPIREND
10. Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A képviselő-testületnek döntést kell hoznia a polgármester szabadságának ütemezéséről.
Minden évben kiírásra kerül az összes szabadság, megmaradt szabadság nincs.
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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25/2016.(III.3.) ÖH.
Polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének
jóváhagyásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 225/C § (1)-(4) bekezdései alapján Patkós Zsolt polgármester 2016. évi
szabadsága ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2016. március 7-18-ig
április 25.
július 14-29-ig
augusztus 22- szeptember 1-ig
december 15-30-ig
Összes szabadság:

8 munkanap
1 munkanap
12 munkanap
9 munkanap
11 munkanap
41 munkanap

Határidő: folyamatos
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző
Halász Sándorné megérkezett az ülésre.
NAPIREND
11. Tájékoztató az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi munkájáról
Előadó: Halász Sándorné intézményvezető
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte Halász Sándornét, az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény
vezetőjét. A településen élők érdekét szolgálja, hogy a szociális ellátásokat a Református
Szeretetszolgálat intézménye biztosítja. Megkérdezte, hogy az írásban kiküldött tájékoztatót
kívánja-e kiegészíteni.
Halász Sándorné intézményvezető
A tájékoztatóban leírta a fontosabb dolgokat, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Tabajdi Gábor képviselő
Ez a tendencia, hogy az otthon lakói közül jelenleg 80 % folyamatos ápolásra, felügyeletre
szorul, és az ilyen gondozottak száma folyamatosan nő?
Halász Sándorné intézményvezető
Igen, jogszabály is erősíti, hogy egyre súlyosabb helyzetben lévők juthatnak be, most már ott
tartanak, hogy majdnem csak fekvőbeteg van a bentlakásos otthonban.
Tabajdi Gábor képviselő
A kórházi ápolást kénytelen átvenni a bentlakásos otthon, amelyet a TB ellátásból a
kórházaknak kellene biztosítaniuk.
Patkós Zsolt polgármester
Aki kórházi ápolásra szorul, nem maradhat a szociális intézményben. A demencia jellemzőbb,
mint eddig.
2012-ben befagyasztották a finanszírozott létszámot, a helyzet pedig nagyon sokat változott
azóta.
Varga Ferencné alpolgármester
Évente legalább egyszer elmennek az otthonba az óvodásokkal az anyák napi műsorral és
látják a szanki, segítségre szoruló, kiszolgáltatott embereket. Gondozóiknak köszönettel
tartozunk.
Mucsi László képviselő
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Alapvetően megváltozott a légkör, mert az ellátottak nagy aránya súlyos fekvőbeteg. Ilyen
helyen rosszul érzi magát az az ember, aki nem ennyire beteg. Erős kritikával illeti ezt a
részét, nem túl emberséges megoldás ez a kórházak részéről.
Halász Sándorné intézményvezető
Sokkal többet tud nyújtani az alapszolgáltatás, mint régen. Korábban az ellátottak tevékenyek
voltak, jöttek, mentek, akkor sokkal alacsonyabb színvonalú volt az ellátás, ez ma már
máshogy van.
Szabó-Mikor Éva képviselő
Az igaz, hogyha valaki fával fűt, akkor nagyobb az esélye a bekerülésre?
Halász Sándorné intézményvezető
Van ilyen igen, bizonyos kor után előfordulhat, mert vizsgálni kell, hogy milyen körülmények
között él az ellátást kérelmező.
Varga Ferencné alpolgármester
A jelzőrendszeres segítségnyújtásnál a készülékeket ellenőrzik-e?
Halász Sándorné intézményvezető
Igen, folyamatban van.

Patkós Zsolt polgármester
Több mint 200 készülék van a térségben.
Megköszönte a tájékoztatást az intézmény munkájáról. Elismerését fejezte ki az intézmény
dolgozóinak, megköszönte munkájukat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.
Halász Sándorné távozott az ülésről.

NAPIREND
12. Előterjesztés kötelező betelepítési kvóta elutasításáról
Előadó: Varga Ferencné alpolgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Átadta a szót alpolgármester asszonynak.
Varga Ferencné alpolgármester
Fontosnak tartja, hogy a települési képviselők is állást foglaljanak a kötelező betelepítési
kvóta elutasításáról, ezért terjesztette a képviselő-testület elé az előterjesztést és a határozattervezetet. Kérte a határozat-tervezet elfogadását.
Szabó-Mikor Éva képviselő
Nagyon nem örül, hogy ez a politikai kérdés idekerült. Úgy gondolja, hogy a migráns kérdés a
nagyhatalmak elhibázott döntése. Felháborító, ahogy a világ az egészet rendezi, ebben mi, a
mi országunk nem hibás. Szomorú, hogy véleményt kell nyilvánítania ebben a kérdésben.
Patkós Zsolt polgármester
Ebben az ügyben mindenki érintett. Vannak, akik elmondják gondolataikat. Ez nem politikai
kérdés, hanem tényszerű, a részesei vagyunk. Nem függetleníthetjük magunkat azoktól a
történeti dolgoktól, amelyek ránk is hatást gyakorolnak. Ez olyan súlyú kérdés, amelyben a
lakosok érdekében egyértelmű tartalmat próbálunk meg kinyilvánítani.
Mucsi László képviselő
Az zavarja - és ebben egyetért Szabó-Mikor Éva képviselő asszonnyal -, hogy a nagyhatalmak
hallgatnak, nem mondják meg az igazi okot, nagy ködösítés van. Ezek az emberek soha nem
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jönnének ide, ha nem szállítanák őket ide. A mi gyerekeink, a mi unokáink kerülnek
veszélybe, ha nem állítjuk meg ezt. A nagyhatalmak nem veszik figyelembe az európai
polgárok érdekét.
Patkós Zsolt polgármester
Tabajdi Gábor képviselő úr módosító indítványt nyújtott be. Kérdés, hogy be tudjuk-e fogadni
a módosító indítványt, vagy külön kell szavazni mindkét határozat-tervezetről.
Tabajdi Gábor képviselő
Azért nyújtott be másik határozat-tervezetet, mert ezt pontosabb megfogalmazásnak találja.
Kifejezi azt az óhajt, hogy az Európai Tanács ülésén ne történjen aláírás, döntés
Magyarország részéről. Egyszer meg kell húzni a vonalat, amikor azt mondjuk, hogy nem.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta az alpolgármester asszony által benyújtott határozat-tervezet kiegészítését,
módosítását azzal, hogy a második részbe kerüljön bele a mindenhol, minden lehetséges
eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását. Majd folytatódjon úgy a
gondolat, hogy Magyarország védelmében utasítson el minden olyan kezdeményezést, amely
veszélyeztetné nemzetünk biztonságát, a kötelező betelepítési kvóta, a visszatoloncolás, a
relokáció alkalmazását, ezáltal védje meg Magyarországot és az itt élő magyar embereket.
Van-e ami még kimaradt?
Tabajdi Gábor képviselő
A konkrétumok szerepelnek benne, el tudja így fogadni a határozatot.
Varga Ferencné alpolgármester
Elfogadja a módosított határozatot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a módosított
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:
26/2016.(III.3.) ÖH.
Kötelező betelepítési kvóta elutasításáról
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. j) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján megtárgyalta – az állásfoglalás a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról tárgyú –
előterjesztést, és úgy határoz, hogy elutasítja a kötelező betelepítési kvóta rendszerét. A kötelező
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. Úgy ítéli meg,
hogy a kvóta kötelező bevezetése veszélyezteti kultúránkat, mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan
terheket jelent szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

2.

A Képviselő-testület támogatja Magyarország Kormányának a kötelező betelepítési kvóta elleni
álláspontját, az illegális migráció tárgyában megtett eddigi intézkedéseit, és felkéri a Kormányt, hogy
mindenhol, minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását.
Magyarország védelmében utasítson el minden olyan kezdeményezést, amely veszélyeztetné nemzetünk
biztonságát, így a kötelező betelepítési kvóta, a visszatoloncolás, a relokáció alkalmazását, ezáltal védje
meg Magyarországot és az itt élő magyar embereket.

Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
13. Egyéb kérdések
13/A. Előterjesztés védőnői pályázat kiírására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Vargyai Orsolya védőnő lemondott közalkalmazotti munkaviszonyáról, mert elköltöznek
Szegedre. Ezért a védőnői állás betöltésére pályázatot kell kiírni. Javasolta a határozattervezet 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:
27/2016.(III.3.) ÖH.
Védőnői pályázat kiírása
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,
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-

az Egészségügyi szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány
másolata.

A munkakör betöltésének időpontja: 2016. május 1-től
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30 nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Vincze Jánosné jegyző, a
77/595-040 telefonszámon.
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 képviselő-testület dönt. A sikertelenül vagy eredménytelenül
pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kozigallas.gov.hu, www.szankinfo.hu

13/B. Előterjesztés ovi-foci, ovi-sport program megvalósításához pályázat benyújtására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte alpolgármester asszonyt, hogy ismertesse a programot.
Varga Ferencné alpolgármester
Olyan pályázati lehetőség adódott, amely még az óvodában eddig nem volt. A pályázat
sokrétű, például lehetőséget biztosít az óvoda udvarán egy 7x14-es műfüves focipálya
megépítésére, sporteszközök megvásárlására. Az óvodára kötelezettséget ró a megvalósítás
tekintetében, de mindenképpen előnyös a pályázat, mert a sporteszközök 20 évesek, pótolni
kellene. A pályázati önrész 30 %-os, ehhez kéri a képviselő-testület segítségét, támogatását.
Patkós Zsolt polgármester
Ha sikeres lesz a pályázat, akkor 2.850 e Ft-os önrésszel kell számolni. Javasolta, hogy az
önkormányzat, mint tulajdonos vállalja a pályázathoz szükséges 30 %-os önrészt a 2016. évi
többletbevételek terhére.
Tóth Mátyás képviselő
Annak utána kell nézni, hogy milyen fenntartási költségekkel jár a pályázat megvalósítása,
például lehet, hogy szakképzett edzőt kell fizetni.
Patkós Zsolt polgármester
A fenntartás tekintetében az egyházzal az együttműködést kialakítjuk, egyeztetünk arról, hogy
a megvalósítást az önkormányzat, a fenntartást az egyház vállalja.
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:
28/2016.(III.3.) ÖH.
OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM megvalósításához
pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
20

1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az OVI-FOCI Közhasznú
Alapítvány támogatására vonatkozó előterjesztést, és kötelezettséget vállal arra, hogy az
Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül
támogatási szerződést köt.

2.

Az Önkormányzat az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja az
óvoda pontos nevét, címét, helyrajzi számát, a földhivatali nyilvántartási lap másolatát,
közmű nyilatkozatot tesz, és gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya
kialakítása nem építési engedély köteles.

3.

Az Önkormányzat megismerte, támogatja, és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal
együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó OVIFOCI, OVI-SPORT PROGRAMOT.

4.

Az Önkormányzat a Program megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt
biztosít. Az Önkormányzat a bruttó 2.850.000 Ft önrészt Szank Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetéséből a többletbevételek terhére biztosítja.

5.

A képviselő-testület a támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Megköszönte polgármester úrnak, és a képviselő-testületnek a támogatását.

Egyebek
Hachbold Gábor képviselő
Hamarosan tereprally lesz, amely településünket is érinti. Tavaly is voltak a dűlőutak
tekintetében problémák, fel lehet-e erre készülni?
Patkós Zsolt polgármester
Verseny előtt és után rögzítjük az utak állapotát és 48 órán belül helyreállítják. Az Európa
bajnoki futamot nem szeretnénk megakadályozni.
Varga Ferencné alpolgármester
Ki lehetne értesíteni az érintett földtulajdonosokat, hogy számítsanak rá.
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a március 15-i ünnepség március 15-én 16 órakor lesz a
Hármas Kopjafánál a megszokott rendben.

NAPIREND
14. Előterjesztés kitüntetés adományozásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Ezt a napirendi pontot a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján
zárt ülésen tárgyalta.
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Patkós Zsolt polgármester
Zárt ülésen javasolta megtárgyalásra az ingatlanok és kutak vásárlásáról és értékesítéséről
szóló 83/2015.(XII.21.) ÖH. és 84/2015.(XII.21.) ÖH. számú önkormányzati határozatok
módosításáról szóló előterjesztést, mivel az eredeti határozatokat és zárt ülésen hozta a
képviselő-testület.
Szavazásra tette fel zárt ülés tartását.
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:
30/2016.(III.3.) ÖH.
Zárt ülés elrendeléséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja
alapján az ingatlanok és kutak vásárlásáról és értékesítéséről szóló 83/2015.(XII.21.) ÖH. és
84/2015.(XII.21.) ÖH. számú önkormányzati határozatok módosításáról szóló következő
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
Ezután zárt ülésen folytatta munkáját.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 1200 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Szabó-Mikor Éva
jegyzőkönyv hitelesítő
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