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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2016. május 26-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 
 Szűcs József napirendhez meghívott 
 Mike János napirendhez meghívott 
 Dr. Kállai Gábor napirendhez meghívott 
 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 Szabó-Mikor Éva képviselőt javasolta. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívó szerinti napirend elfogadását javasolta 
azzal a módosítással, hogy 1. és 2. napirendi pontok kerüljenek felcserélésre, az első legyen a 
zárt ülés. Új napirendi pont felvételét javasolta, a határozat-tervezetet ülés előtt kiosztottuk. 
Az egyéb kérdések előtt a 11. napirendi pontban kerüljön megtárgyalásra az óvodai, iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatásáról szóló előterjesztés. Javasolta 
a módosított napirend megtárgyalását. 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 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága  
    állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról (zárt ülés) 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
    Előadó: Vízhányó Anita Klára családgondozó 
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4. Beszámoló az önkormányzat által 2015. évben államháztartáson kívül és államháztartáson  
    belül adott támogatások elszámolásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Előterjesztés éves belső ellenőrzési jelentésről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Előterjesztés Kiskun emlékhely kialakításához ingatlanok vásárlásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Előterjesztés a közbeszerzési szabályzatról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Előterjesztés közbeszerzési tervről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
      önkormányzati rendelet módosításáról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Előterjesztés óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás  
      támogatására 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
12. Egyéb kérdések 
 
NAPIREND 
1. Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága  
    állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról (zárt ülés) 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
 
Ezt a napirendi pontot a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja és a 
2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése alapján zárt ülésen tárgyalta. 
 
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: 
 
56/2016.(V.26.) ÖH. 
Lejárt határidej ű határozatról szóló beszámolóról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/15/2016.(I.27.), 20/21/23/2016.(III.3.), 
3/2016.(I.27.), 28/2016.(III.3.) ÖH. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
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Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy az utolsó rendes ülés 2016. március 29-én volt. Azóta több rendkívüli ülés 
volt. 
- április 4-én közbiztonsági fórumon vett részt. A térség, települések közbiztonsági 
helyzetének értékelése történt meg. Szolgálatba állítottak egy járőrtárs kutyát is, amelynek 
speciális tartási előírásai vannak, 400 e Ft többletköltséggel jár, amelyet lakosságarányosan 
finanszírozunk. 
- április 5-én Kiskun Emlékhellyel kapcsolatos megbeszélés volt. 
- április 6-án a születési támogatások átadása történt meg hat család részére. 
- április 7-én polgármesteri találkozón vett részt Budapesten, ahol az oktatás helyzetéről 
hallgattak meg rövid tájékoztatást. 
- április 9-én Polgárőr Fórum volt településünkön. 
- április 11-én és és még több alkalommal tárgyalt a DÉMÁSZ-szal a közvilágítás ügyében. 
- április 26-án kistérségi ülés volt, valamint a Nonprofit Kft. taggyűlése. Tájékoztatást 
hallgattak meg a központi orvosi ügyelet helyzetéről. A Kft. több mint 2 millió forintos 
fejlesztést valósított meg annak érdekében, hogy el tudja látni a központi orvosi ügyeletet. A 
Kft. kérelemmel fordult Kiskunmajsa Önkormányzatához, hogy a Petőfi Sándor utcai ingatlan 
bérleti díját, amely havi 40 e Ft volt, engedje el. Ennek elengedése megtörtént. Javaslatot 
kértek arra, hogy a novemberig tartó szemészeti várólistákat hogyan tudják felszámolni. A 
javaslat szerint a fizetős szolgáltatást kiterjesztik + 4 órára a délutáni időszakban. 
Átszervezést igényel és orvost kell találni a szemészetre. Az 5 éves fenntartási időszak 
novemberben fog lejárni. A szakorvosi órák struktúrájának megváltoztatását kérjük a meglévő 
keretből. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Amennyiben lesz megoldás a problémára, akkor javasolja, hogy a szakrendelésre történő 
jelentkezés módja és költsége jelenjen meg a helyi újságban. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A reumatológián is fél éves várólisták vannak. 
Patkós Zsolt polgármester 
Alpolgármester asszony gyűjtse össze a konkrét problémákat. A várólisták tekintetében 
rákérdezünk. 
- május 1-jén községi anyák napi ünnepség volt, a szervezőknek és a műsort előadóknak 
köszönjük a munkáját. 
- május 2-án Leader megbeszélésen vett részt Kiskunfélegyházán. A pályázatok jövőre fognak 
megjelenni. 
- május 11-én Idősek Klubjában köszöntötte az időseket anyák napi ünnepség keretében. 
- május 12-13-14-én Nagygalambfalván versmondó versenyen vettek részt az iskolások. 
Alpolgármester asszony, az iskola igazgatója és Hachbold Gábor képviselő úr kísérték a 
gyerekeket.  
- május 25-én Kihívás Napja volt. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester lezárta a napirendi pontot. 
 
 
Vízhányó Anita Klára és Karó Zoltánné megérkeztek az ülésre. 
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NAPIREND 
3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
    Előadó: Vízhányó Anita Klára családgondozó 
   (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Megkérdezte, hogy az írásban kiadott beszámolóhoz van-e kiegészítés. 
Vízhányó Anita Klára családgondozó 
Nem kívánta kiegészíteni a beszámolót. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az óvoda részéről nagyon szépen megköszönte Vízhányó Anita munkáját. 
 
Több 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: 
 
57/2016.(V.26.) ÖH. 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján a 2015. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze Jánosné jegyző 
 
Vízhányó Anita Klára és Karó Zoltánné távoztak az ülésről. 
 
Hachbold Gábor képviselő távozott az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 6 fő. 
 
 
NAPIREND 
4. Beszámoló az önkormányzat által 2015. évben államháztartáson kívül és államháztartáson  
    belül adott támogatások elszámolásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót a képviselők megkapták. Kiegészítés nem volt. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta 
a beszámolót. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
képviselő-testületnek a határozat-tervezetet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
58/2016.(V.26.) ÖH. 
Támogatások elszámolásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évben 

államháztartáson kívül és államháztartáson belül adott támogatások elszámolásáról szóló 
beszámolót. 

 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Kiskunmajsai 

Többcélú Kistérségi Társulás a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató 
Intézmény 2015. évi működéséhez fel nem használt 280.685,- Ft támogatást utalja vissza 
Szank Községi Önkormányzat részére. 

 
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Kiskunmajsai 

Többcélú Kistérségi Társulás a befektetői kalauz elkészítésére és az akkumulátoros 
megafon beszerzésére átadott 2015. évi támogatásból fel nem használt összeget összesen 
3.207,-Ft-ot utaljon vissza Szank Községi Önkormányzat részére. 

 
4. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Bács-Kiskun Megyei 

Rendőr-főkapitányság részére a járőrszolgálat megszervezésére adott 2015. évi támogatási 
összegből fel nem használt 457.401,- Ft-ot utaljon vissza Szank Községi Önkormányzat 
részére. 

 
5. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Szanki Polgárőr 

Egyesület a fel nem használt 4.692,- Ft támogatási összeget 2016. évben felhasználja. 
 
Határidő: 2. 3. pontra a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás és megszűnt intézménye  
                                    költségvetési maradványának jóváhagyását követően 8 napon belül 
                4. pontra 2016. június 30. 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
NAPIREND 
5. Előterjesztés éves belső ellenőrzési jelentésről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kiegészítés 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. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A behajtásokra kérdezett rá. 
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Nagy Klára főtanácsos 
Évente több esetben érkeznek más szervektől, leggyakrabban a rendőrségtől adók módjára 
történő behajtási kérelmek. Nagyon sok az előírás, külön-külön ügyiratokban szerepelnek, 
folyamatosan fel vannak szólítva az adósok. A behajtásra kerülő összegek egy része az 
önkormányzatnál marad, a többit tovább kell utalni a behajtást kérőnek. Összességében nagy 
összeget tesznek ki, amelyek az adósok anyagi helyzete, életkörülményeik miatt kb. 80 %-ban 
behajthatatlanok. 
Vincze Jánosné jegyző 
A behajtásokról külön nyilvántartás van vezetve. 
 
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 – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
59/2016.(V.26.) ÖH. 
Éves belső ellenőrzési jelentésről 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési jelentést az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze Jánosné jegyző 
 
 
NAPIREND 
6. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A zárszámadást a képviselők megkapták. Kiegészítés 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 5. oldalon a (9) sorban szereplő működési többlet/hiány összegére kérdezett rá. 
Nagy Klára főtanácsos 
A 37.795.000,-Ft-os összeg + előjelű, többletet jelent, ez jó, mert felhalmozásra az 
önkormányzat jelentősebb összeget tudott fordítani. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A 7. oldalon az utolsó sor, adók összesen 121 %-kal van feltüntetve a teljesülés. Az iparűzési 
adó az eredeti előirányzathoz képest 7 millióval kevesebb. Idén ezt az összeget kell 
figyelembe venni? 
Nagy Klára főtanácsos 
124 millió volt az eredeti előirányzat, a módosított előirányzat lecsökkentésre került 
visszafizetési kötelezettség miatt, 117 millió a konkrét teljesítés.  
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A 2016. évi költségvetésben nem a tavalyi összeg szerepel, azt korrigálni szoktuk. Nem lehet 
előre megjósolni ezt a bevételt. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A 8. oldalon szereplő készletértékesítésre kérdezett rá. 
Nagy Klára főtanácsos 
Az önkormányzat által értékesített dolgok szerepelnek ebben az összegben. Például az 
értékesített járdalapok, a növény védőszer, amelyet közvetítettünk magánszemélyeknek, 
vállalkozóknak. Bevételi és kiadási oldalon is szerepel, továbbadtuk. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az Ízek Háza működtetésére kérdezett rá. 
Nagy Klára főtanácsos 
Az Ízek Házát továbbadtuk működtetésre vállalkozónak, ezért lecsökkentettük az 
előirányzatot, 2.295 e Ft a tényleges teljesítés. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Annak a 3 embernek a bére, aki ott volt alkalmazásban. 
Nagy Klára főtanácsos 
Az Ízek Házában 2,5 főt foglalkoztattunk. 
Patkós Zsolt polgármester 
A vállalkozó is alkalmaz 1-2 embert. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az ott dolgozót elküldtük tanfolyamra, mire elvégezte, megszűnt az állása. 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen. Azonban összességében csökkenetek az önkormányzat anyagi terhei. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az Orgona Református Intézménynek be volt tervezve 500 e Ft. 
Nagy Klára főtanácsos 
Nem nyújtottak be kérelmet, ezért ez az összeg nem került kifizetésre. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 
szavazattal – 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül –, minősített többséggel 
elfogadták a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról. 
A 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND 
7. Előterjesztés Kiskun emlékhely kialakításához ingatlanok vásárlásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kiegészítés 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. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezeteket. 
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
60/2016.(V.26.) ÖH. 
Határozatok visszavonásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 146/147/148/2012.(XII.13.) ÖH. számú, 
ingatlanok vásárlásáról szóló határozatait visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
61/2016.(V.26.) ÖH. 
Szántó ingatlan vásárlásáról 
(Forczek György, Forczek Györgyné) 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy ½-ed részben 
Forczek György és ½-ed részben Forczek Györgyné 6131 Szank, Arany János utca 65. 
szám alatti lakosok tulajdonát képező szanki 020/24 hrsz. alatt lévő 1 ha 6.733 m2 
területű szántó művelési ágú ingatlant 2.610.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hatszáztízezer 
forint egybefoglalt vételáron - településfejlesztés céljára – Szank Községi Önkormányzat 
megvásárolja. 

 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vételár kifizetését a TOP-1.2.1-15 

kódszámú Kiskun Emlékhely Zank Vezér Szállásán című pályázati forrásból valósítja 
meg. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 
 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
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62/2016.(V.26.) ÖH. 
Szántó ingatlan vásárlásáról (Forczek György) 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Forczek György 

6131 Szank, Arany János utca 65. szám alatti lakos kizárólagos tulajdonát képező szanki 
020/25 hrsz. alatt lévő 6.775 m2 területű szántó művelési ágú ingatlant 1.077.000,- Ft, 
azaz Egymillió-hetvenhétezer forint vételáron - településfejlesztés céljára – Szank 
Községi Önkormányzat megvásárolja. 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vételár kifizetését a TOP-1.2.1-15 
kódszámú Kiskun Emlékhely Zank Vezér Szállásán című pályázati forrásból valósítja 
meg. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
63/2016.(V.26.) ÖH. 
Szántó, rét, legelő ingatlan vásárlásáról 
(Pruszkai Illésné, Pruszkai János) 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Pruszkai Illésné 6120 
Kiskunmajsa, Fő utca 2. szám alatti lakos és Pruszkai János 6131 Szank Kisasszonydülő 
12. szám alatti lakos tulajdonát képező szanki 020/22 hrsz. alatt felvett, szántó, rét, legelő 
művelési ágú ingatlanból az alábbi területeket - településfejlesztés céljára – Szank 
Községi Önkormányzat megvásárolja: 
- Pruszkai Illésné tulajdonát képező ingatlanrész 
467/6102-ed tulajdoni hányad 1.712 m2 terület 94.000,- Ft 
2817/6102-ed tulajdoni hányad 10.325 m2 terület 568.000,- Ft 
Összesen: 662.000,- Ft 
-  Pruszkai János tulajdonát képező ingatlanrész 
2818/6102-ed tulajdoni hányad 10.329 m2 terület 568.000,- Ft 
Összesen: 568.000,- Ft 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban részletezett 2 ha 2.366 
m2 területű ingatlanrészt együttesen 1.230.000,- Ft, azaz Egymillió kettőszázharmincezer 
forint egybefoglalt vételáron megvásárolja. 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vételár kifizetését a TOP-1.2.1-15 
kódszámú Kiskun Emlékhely Zank Vezér Szállásán című pályázati forrásból valósítja 
meg. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
8. Előterjesztés a közbeszerzési szabályzatról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A korábbi szabályzat hozzá van igazítva az új közbeszerzési törvényhez. Javasolta a 
határozat-tervezet elfogadását. 
 
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 – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
64/2016.(V.26.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2012.(IV.10.) ÖH. számú 
határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 
 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
 
 
NAPIREND 
9. Előterjesztés közbeszerzési tervről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselő-testület 2016. évre nemleges közbeszerzési tervet fogadott el.  A közvilágítás 
korszerűsítésének összege meghaladja a nemzeti értékhatárt, szolgáltatásnak minősül, ezért a 
közbeszerzési terv egy tételt tartalmaz. 
 
 
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 – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
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65/2016.(V.26.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat 
2016. évi közbeszerzési tervéről 

HATÁROZAT 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján Szank Községi Önkormányzat – mint 
ajánlatkérő – 2016. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

2. A képviselő-testület elrendeli a közbeszerzési terv nyilvánosságra hozatalát a szanki 
honlapon történő közzététellel. 

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Vincze Jánosné – jegyző 

1. sz. melléklet 
 

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe: 
Hivatalos név: Szank Községi Önkormányzat 
Postai cím: 6131 Szank, Béke u. 33. 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Patkós Zsolt polgármester 
Telefon: 0677495040 
Fax: 0677495020 
E-mail: szankpolgármester@t-online.hu 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: www.szankinfo.hu 
 
ÁRUBESZERZÉS: 
 

sorszám Közbeszerzés tárgya Eljárás fajtája Az eljárás indításának 
várható ideje 

- - - - 
 
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS: 
 

sorszám Közbeszerzés tárgya Eljárás fajtása Az eljárás indításának 
várható ideje 

- - - - 

 
SZOLGÁLTATÁS: 
 

sorszám Közbeszerzés tárgya Eljárás fajtája Az eljárás indításának 
várható ideje 

1. Szank község közvilágítási 
hálózatának 

korszerűsítése, 
karbantartása, kiépített 

rendszer részleges 
üzemeltetése 

nemzeti eljárásrend, 
nyílt eljárás 

2016. 06. hó 
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NAPIREND 
10. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
      önkormányzati rendelet módosításáról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést a képviselők megkapták. 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. 
Vincze Jánosné jegyző 
A Kormányhivatal kérte a képviselő-testületet, hogy vizsgálja meg a vagyonrendeletet. A 
szakmai segítségnyújtás az 1. sz. melléklet 5. pontjára terjed ki, ezt a versenyeztetési 
eljárásról szóló részt hatályon kívül kell helyezni és e rendelkezést be kell emelni a rendelet 
rendelkező részei közé. A szakmai segítségnyújtás erre terjedt ki.  
Ezen kívül javasolta még, a 16. § (4) bekezdésében meghatározott 1 millió forintos értékhatár 
5 millió forintra történő emelését. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták az 
8/2016.(V.27.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
A 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND 
11. Előterjesztés óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás  
      támogatására 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A jelenlegi tekepálya nem felel meg az előírásoknak, amennyiben a tekecsapat bejut az NB-I-
be. Ez a pályázat lehetőséget nyújt a probléma megoldására. A pályázat 65 %-os támogatást 
biztosít a beruházás megvalósításához. Először az volt az elképzelés, hogy a meglévő öntött 
tekepálya tetejére rakatnánk rá a panelpályát. Felmerült a gondolat, hogy jó lenne, ha ez a 
pálya megmaradhatna tömegsport céljára és mellé kerülne az új panelpálya, az épületet 9 
méterrel megtoldva, 40 cm-es fal építésével, féltetős megoldással, szigeteléssel stb. Ennek 
költsége minimum 15 millió forint. Erre nincs pályázati támogatás, támogatókat kell keresni. 
Talált is egyet, aki 1,5 millió Ft-tal támogatná a beruházást, több ilyen szponzort kell keresni. 
Ezzel a sportpálya lehetőségét növelnénk. Amennyiben lehetne itt NB-I-es mérkőzéseket 
tartani, az a település hírnevét növelné. A játékosok vállalták a gyerekek tekéhez szoktatását. 
Meg kell oldani az utánpótlás nevelést. Ha megmaradna a régi pálya, azt nyugodtan 
használhatnák a gyerekek, mert most attól kell félni, nehogy elromoljon az öreg elektronika 
egy-egy mérkőzés előtt, ezért tömegsport jellegű lehetőség jelenleg nincs. A pályázat 
elbírálására szeptemberben kerül sor. 
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Tabajdi Gábor képviselő 
A munkahely hogyan tolerálja az edzésre, versenyre járást? 
Patkós Zsolt polgármester 
Mindig szabadidőben végzik ezt a tevékenységet a sportolók. Mi leszünk az egyetlen csapat, 
akik ingyen, szabadidőben sportolnak. Biztosítjuk az infrastrukturális feltételeket, és azt, hogy 
a mérkőzésekre eljussanak, de díjazást nem tudunk érte adni, ezt nem bírjuk megtenni. A 
sportolók ezt tudomás vették. 
Ha nyer a pályázat, akkor lesz felújítás, de pályázati támogatás nélkül nem. 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a határozat-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra 
javasolta a képviselő-testületnek. 
Mucsi László képviselő 
Ez nagyon komoly beruházás. Bízik benne, hogy megvalósul és megfelelő utánpótlás lesz. 
Nagyon sajnálja, hogy annak idején a szuperligát nem tudtuk fenntartani. 
 
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 – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
66/2016.(V.26.) ÖH. 
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatása 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékelt II. 3. pont a), b) és c) pontok 
szerinti óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatása 
célra. 

 
2. A beruházás összköltsége 30 770 000 forint, amely a Szank, Halasi u. 26. szám alatti 

tekecsarnokban paneles tekepálya kialakítására fordítandó. Az elnyerhető támogatás 
összege 20 000 000 forint, mely a beruházás összköltségének maximum 65 %-a. A 
pályázathoz szükséges önrész, 10 770 000 forint, amely a beruházás összköltségének 
minimum 35 %-a. 

 
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő testülete vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 

önrészt, 10 770 000 forintot 2016. évi költségvetési rendeletében a többletbevételek 
terhére biztosítja. 

 
4. A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a 

polgármestert.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
12. Egyéb kérdések 
 
A.) Nagygalambfalva testvértelepülés támogatásáról 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
A Nagygalamfalvi Általános Iskola igazgatója kérelemmel fordult hozzánk, hogy az iskola 
fennállásának 450. évfordulója alkalmából rendezendő községi ünnepségre többek között 
szeretne közösségi teret kialakítani, amely 300 e Ft-ba kerülne. Kérte testvértelepülésünket, 
hogy támogassa a beruházás megvalósítását. A 2006 előtti években, a korábbi képviselő-
testületek rendszeresen, évente támogatták Nagygalambfalvát 100 ezer forinttal. Azóta egy 
esetben adtunk támogatást freskó felújítására. Javasolta, hogy amennyiben lehetőség van rá, a 
képviselő-testület adja meg a teljes, 300 ezer forintos támogatást. 
A testvértelepülési kapcsolat ápolására táborozást szerveztünk az elmúlt két évben és idén is 
tervezzük. 
 
Mucsi László képviselő 
Javasolta Nagygalambfalva Önkormányzatának 300 e Ft-os támogatását. Korábban 
nyújtottunk támogatást az iskolaudvaron sportpálya építéséhez is. Az új iskolát a falu építette 
a saját pénzéből, nem az állam adta rá a pénzt. Fejlődik, szépül a község. 
 
Tabajdi Gábor képviselő 
Azért kérnek ennyit, mert ennyiből tudják megvalósítani, javasolta a 300 e Ft-os támogatást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel Nagygalambfalva 
testvértelepülésünk 300 e Ft-os támogatását. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
67/2016.(V.26.) ÖH. 
Nagygalambfalva  
testvértelepülés támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közösségi tér kialakításához 300 e Ft 
támogatást nyújt Nagygalambfalva Község Önkormányzatának. 
 

2. A támogatást az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében a többletbevételek terhére 
biztosítja. 

 
Határidő: 2016. július 30. 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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B.)  
Szabó-Mikor Éva képviselő 
Elmondta, hogy a Gy. Szabó Béla hagyatékból előkerült 4 ládányi Kolozsváron a 
szeméttelepen. Ezt Tabajdi Csaba jelezte telefonon, hogy átadnák Szanknak. Bálint-Pataki 
József a Határon Túli Magyarok Hivatalának volt elnöke szintén felhívta ez ügyben. 
Idén októberben 30 éves lesz a képtár. Az évforduló tiszteletére javasolta, hogy vegyük át az 
anyagot. Az épület felújításra szorul. Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, hozzuk el az anyagot. Megbízta Szabó-Mikor Éva képviselő asszonyt, hogy intézze ezt 
az ügyet. 
Mucsi László képviselő 
A kolozsváriak korábban nagyon ragaszkodtak a Gy. Szabó hagyatékhoz. Sajnálatos, hogy a 
szeméttelepre jutott. 
 
C) 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselő-testület meghívót kapott a 8. osztályosok ballagási ünnepségére, amely 2016. 
június 11–én szombaton 10 órakor lesz. Kérte, hogy aki tud, vegyen részt az ünnepségen. 
 
D.)  
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy tárgyalásokat folytat önkormányzati napelem park 
megvalósítása érdekében. 
 
 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 11 óra 30 perckor bezárta az ülést.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 
 

 
 
 

Szabó-Mikor Éva 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 


