
1 
 

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
11/1/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a képviselő-testület 2016. augusztus 9-én 

megtartott üléséről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozatok száma: 75-77, 80. 
 
Rendeletek száma: 12-13. 
 
 
 



2 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
 
 
HATÁROZATOK: 
 
 
75/2016.(VIII.9.) ÖH. 
Lejárt határidejű határozatról szóló beszámolóról 4. oldal 
 
76/2016.(VIII.9.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról 6. oldal 
 
77/2016.(VIII.9.) ÖH. 
Zárt ülés elrendeléséről 8. oldal 
 
80/2016.(VIII.9.) ÖH. 
Védőnői pályázat kiírásáról 8. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDELETEK: 
 
 
 
12/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 

a helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(V.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 5. oldal 

 
13/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 

Szank Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
4/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 6. oldal 
 

 
 
 
 
 



3 
 

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2016. augusztus 9-én 9 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak:  Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Hachbold Gábor és 
 Szabó-Mikor Éva képviselők 
 Vincze Jánosné jegyző 
 Dr. Tapasztó Magdolna közbeszerzési bíráló bizottság tagja 
 Besesek Béla közbeszerzési bíráló bizottság tagja 
 Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 
képviselőből 4 fő jelen van. Tabajdi Gábor képviselő jelezte, Mucsi László és Tóth Mátyás 
képviselő nem jelezte távolmaradását az ülésről. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Ferencné képviselőt javasolta. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívó szerinti napirend megtárgyalását 
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a 4. napirendi pontban a közbeszerzési terv 
módosításának megtárgyalását javasolta, és az utána következő napirendek sorszáma eggyel 
nő. A képviselők egyetértettek az új napirendi pont felvételével. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A polgármester szavazásra tette fel a meghívó szerinti kiegészített napirendet. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

2. Előterjesztés a helyi építési szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

3. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

4. Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

5. Előterjesztés „Szank község közvilágításának korszerűsítése ESCO konstrukció keretében”  
    tárgyú ajánlatkérési dokumentációról és ajánlattételre felkérni kívánt szervezetekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

6. Előterjesztés a védőnői pályázat kiírásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

7. Egyéb kérdések 
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NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót írásban mindenki megkapta, nem kívánta kiegészíteni. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
75/2016.(VIII.9.) ÖH. 
Lejárt határidejű határozatról szóló beszámolóról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2016.(V.26.) ÖH. számú lejárt 
határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy az elmúlt időszak legfontosabb témáinak egyike a közvilágítás 
korszerűsítésének előkészítése. A közvilágítási lámpatestek „okos lámpák” lesznek, 
szoftveresen fejleszthetőek. A kivitelezés előtt a fákat, amelyek a közvilágítást gátolják, 
megnyessük, fényerőméréseket végzünk. 
Tájékoztatott arról, hogy:  
- a büszkeségpont pályázat megvalósításának szakmai előkészítése folyik, 
- a kistérségi települések polgármesterei minden hónapban polgármesteri találkozókon 
vesznek részt, ahol aktuális kérdésekkel foglalkoznak, a települések terveit próbálják 
összehangolni, 
- az elmúlt negyed évben született 7 gyermek szüleinek születési támogatást adtak át 
otthonukban, 
- települési vetélkedőn, Jászszentlászlón Szank csapata I. helyezést ért el, megköszönte a 
résztvevőknek, 
- a járóbeteg szakellátóban a szemészeten megnövekedett a fizetős órák száma, ennek 
köszönhetően szeptemberre várhatóan nem lesz várólista, a reumatológián lévő várólista 
megszüntetésére keresik a megoldást, 
- a sportegyesület megrendezte a kispályás foci OBSE kupát térségi csapatok részvételével. 
Megköszönte a szervezőknek és a segítőknek a munkáját. 
- Nagygalambfalván, testvértelepülésünkön ifjúsági táborban vett részt Szankról egy 
delegáció Varga Ferencné alpolgármester asszony vezetésével. Megköszönte a gyerekeket 
kísérők munkáját. 
- a „Tiszta víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ülés tartott, ahol szó volt a 
projekt állásáról, és arról, hogy az üzemeltetés kapcsán milyen problémák merültek fel. A 2,3 
milliárdos beruházás lezárult. Szabálytalansági eljárás miatt 89,5 millió forintot elvontak, 
amelyet később BM támogatásból megkapott a társulás. Ennek önrész vonzata van, amelyet 
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az önkormányzatok nem tudnak biztosítani, ezért ennek finanszírozására kérelmet nyújtott be 
a székhely település, Ópusztaszer Önkormányzata. Meghatározásra került 60 pontból álló 
hibalista, amelyből a garanciális hibákat a kivitelezőnek kell kijavítania, vannak hibák, 
amelyek megoldásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Szankon a dekantált víz 
elvezetése a probléma, ennek megoldása a kivitelező feladata. Az a tapasztalat, hogy ahol jó 
ízű volt a víz a beruházás előtt, ugyanúgy visszajön a víz régi jó íze. Kömpöcön két év eltelt, 
már nincs probléma a víz ízével. Nálunk lassan eltelik egy év és már jobb ízű a víz. Az ivóvíz 
minőségére vonatkozó paraméterek minden tekintetben az egészségügyi határértékeken belül 
vannak. 
- előkészítettük a Hunyadi utcán a járda javításának további folytatását. Nincs kőművesünk, 
ezért vállalkozóval végeztetjük el. 
- a kisvasút újraindításáról tárgyalások, egyeztetések folynak. Erről minden képviselő írásos 
tájékoztatót fog kapni. 
- szeptember 17-én kerül megrendezésre az „Állati jó nap”, amelyhez a szervezők 
önkormányzati támogatást szeretnének kérni. 
- megyei szinten tárgyalások folynak a foglalkoztatási paktumról, amelynek járási részeit is ki 
kell alakítani. A kiskunfélegyházi és a kiskunmajsai kistérségekben összesen 500 millió forint 
támogatás jut a munkáltatóknak munkahely megtartásra, a munka világába történő 
visszatérésre, képzésekre. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester lezárta a napirendi pontot. 
 
 
NAPIREND 
2. Előterjesztés a helyi építési szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.  
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.  
 
Hachbold Gábor PB tag 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a rendelet-
tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a 
12/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendeletet a helyi építési szabályokról szóló 
14/2000.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A 12/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
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NAPIREND 
3. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.  
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.  
Hachbold Gábor PB tag 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a rendelet-
tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.  
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a 
13/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendeletet Szank Községi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 4/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A 13/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND 
4. Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Az ülés előtt kiosztásra került az előterjesztés. A közbeszerzési dokumentációnak megfelelően 
szükséges módosítani a közbeszerzési tervet. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
76/2016.(VIII.9.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat 
2016. évi közbeszerzési tervének  
módosításáról 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján Szank Községi Önkormányzat – mint 
ajánlatkérő – 2016. évi összesített módosított közbeszerzési tervét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Vincze Jánosné – jegyző 



7 
 

 

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.szank.hu 
 
ÁRUBESZERZÉS: 
 

sorszám Közbeszerzés tárgya Eljárás fajtája Az eljárás indításának 
várható ideje 

1. Szank község 
közvilágításának 

korszerűsítése ESCO 
konstrukció keretében. 

nemzeti eljárásrend, 
nyílt eljárás 

2016. 08. hó 

 
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS: 
 

sorszám Közbeszerzés tárgya Eljárás fajtása Az eljárás indításának 
várható ideje 

- - - - 

 
SZOLGÁLTATÁS: 
 

sorszám Közbeszerzés tárgya Eljárás fajtája Az eljárás indításának 
várható ideje 

-    

 
 
NAPIREND 
5. Előterjesztés „Szank község közvilágításának korszerűsítése ESCO konstrukció keretében”  
    tárgyú ajánlatkérési dokumentációról és ajánlattételre felkérni kívánt szervezetekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

Patkós Zsolt polgármester 
Üzleti érdekek miatt bizalmasan kell kezelni az eredményhirdetésig a közbeszerzési eljárás 
minden egyes dokumentumát, ezért kérte zárt ülés tartását. 
 
Szavazásra tette fel zárt ülés tartását. 
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 

77/2016.(VIII.9.) ÖH. 
Zárt ülés elrendeléséről 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján a „Szank község közvilágításának korszerűsítése ESCO konstrukció keretében” tárgyú 
ajánlatkérési dokumentációról és ajánlattételre felkérni kívánt szervezetekről szóló napirendi 
pontot zárt ülésen tárgyalja. 
 

Ezután a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. 

 
 
NAPIREND 
5. Előterjesztés a védőnői pályázat kiírásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta a II. körzetre a védőnői pályázat kiírását, mert van érdeklődő. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
80/2016.(VIII.9.) ÖH. 
Védőnői pályázat kiírásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján 
pályázatot hirdet 

Szank község II. 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. 
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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, 
- az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes 

igazolvány másolata. 
A munkakör betöltésének időpontja: 2016. szeptember 15.  
A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 15 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 
 
 
NAPIREND 
 
6. Egyéb kérdések 
 
Hachbold Gábor képviselő 
Már jelezte, hogy a bolt előtt megsüllyedt a parkolónál a térburkolat, a járdánál is van 
probléma, nem jól tömörítették a vízvezeték cseréjekor, még mindig nem javították meg. Nem 
csak előttük, a Béke utcán több háznál van ilyen probléma. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jeleztük a kivitelezőnek, ez garanciális javítás, el kell végezniük. 
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Varga Ferencné alpolgármester 
Fafaragó tábor lesz-e jövőre? 
Patkós Zsolt polgármester 
Legyen. Akkor már a Kiskun emlékhelyhez lehetne készíteni faragásokat. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Jövőre július 20-30 között lenne jó. Számítanak rá a fafaragók, jól érzik itt magukat, szívesen 
jönnek. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 11 óra 30 perckor bezárta az ülést.  

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 
 

 
 
 

Varga Ferencné 
jegyzőkönyv hitelesítő 


