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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2016. szeptember 6-án 8 órakor megtartott rendkívüli 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 
 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 megtárgyalását 
javasolta. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A polgármester szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendet. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Előterjesztés védőnői pályázatok elbírálásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel megkötött vagyonkezelési  
    szerződés módosítására 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Bartha Bernadett és Kliszekné Ódor Eszter pályázók megérkeztek az ülésre. 
 
NAPIREND 
1. Előterjesztés védőnői pályázatok elbírálásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A védőnői pályázatra három pályázat érkezett be. Tisztelettel köszöntötte Bartha Bernadett és 
Kliszekné Ódor Eszter pályázókat. Kőrösi Kitti kiskunhalasi lakos más elfoglaltsága miatt 
nem tud jelen lenni az ülésen. Senki nem kérte zárt ülés tartását, ezért nyílt ülésen tárgyalja a 
napirendet a képviselő-testület. A képviselők előterjesztést és határozat-tervezetet kaptak a 
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pályázatok elbírálásáról. Felkérte a pályázókat egy rövid bemutatkozásra. 
Bartha Bernadett pályázó 
Elmondta, hogy Kiskunmajsán él, pályakezdő. Hárman vannak testvérek, a kisebb bátyja 
orvos, a papája is orvos, a mamája védőnő. Közel áll hozzá az egészségügy, ezért választotta a 
védőnői hivatást. Empatikus, rugalmas. 
Kliszekné Ódor Eszter pályázó 
Elmondta, hogy Kiskunfélegyházán él, 2014-ben végzett védőnő. A nyáron házasságot kötött. 
Édesapja az önkormányzatnál dolgozik, szociális ügyintéző, édesanyja gyógypedagógus. 
Védőnői tapasztalatot Tiszaalpáron szerzett. Szeretné a családokat, a gyerekeket segíteni 
abban, hogy egészségesek legyenek. 
Mucsi László képviselő 
Szankra kíván-e költözni valamelyikük? 
Bartha Bernadett pályázó 
Igen, be is nyújtotta a lakás iránti kérelmét. Szülei el fognak költözni Kiskunmajsáról, ezért 
kiköltözne Szankra. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kőrösi Kitti is jelezte, hogy Kiskunhalasról ideköltözne. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester ABC sorrendben elsőként Bartha 
Bernadett védőnői kinevezését tette fel szavazásra. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta Bartha Bernadett 
védőnői kinevezését. 
 
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület többségi szavazással Bartha 
Bernadett kinevezése mellett döntött, ezért a másik két pályázó kinevezését már nem tette fel 
szavazásra. 
A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a 
következő határozatot hozták: 
 
83/2016.(IX.6.) ÖH. 
Védőnői pályázatok elbírálásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szank II. körzet területi és iskola 
védőnői álláshelyre 2016. szeptember 15-től határozatlan időre Bartha Bernadett 6120 
Kiskunmajsa, Vágóhíd u. 62. szám alatti lakos védőnőt kinevezi. Garantált illetményét és 
juttatásait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
alapján állapítja meg. 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
szükséges munkaügyi intézkedéseket tegye meg, a munkaügyi iratokat írja alá. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
Bartha Bernadett és Kliszekné Ódor Eszter távoztak az ülésről. 
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NAPIREND 
2. Előterjesztés a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel megkötött vagyonkezelési  
    szerződés módosítására 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A konyha átadása miatt szükséges a szerződést módosítani. 
Vincze Jánosné jegyző 
Eddig terület nagyságra meghatározva ki volt véve a konyha, most pedig úgy módosul a 
szöveg, hogy az iskolaépület és a tornacsarnok teljes egészében átkerül az egyházközség 
vagyonkezelésébe.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
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: 
 
84/2016.(IX.6.) ÖH. 
Kiskunhalasi Református Egyházközséggel megkötött 
vagyonkezelési szerződés módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Református 
Egyházközséggel megkötött vagyonkezelési szerződés módosítását az előterjesztés 
szerint jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület a szerződés módosításának aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Napirenden kívül a következőkről tájékoztatta a képviselő-testületet: 
 
1. A közvilágítás korszerűsítése tárgyában tájékoztatásul elmondta, hogy az összegzés 

kiegészítésre kell, hogy kerüljön, ezért a közbeszerzési szakértő azt tanácsolta, hogy 
vonjuk vissza az ajánlattételi felhívást és kezdjük elölről az eljárást. A korszerűsítés 
megvalósításának befejezése tolódik. Hozni fogja a következő ülésre az új ajánlattételi 
felhívást. 

2. A Kiskun emlékhellyel kapcsolatban elmondta, hogy a pályázat hiánypótlása megtörtént, 
szeptemberben várjuk a döntést, októberben lehet szerződést kötni. 

3. Az ipari fejlesztés tekintetében a csarnok, a raktár, a hűtőház épülne meg. Az 
agrárlogisztikai fejlesztés pedig infrastruktúra kialakítását (víz, gáz, szennyvíz) és 
gazdasági út építését tenné lehetővé. Ezek a pályázatok 100 %-ban támogatottak. 
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Varga Ferencné alpolgármester 
Aki bérli az ipari területet, meg tudja-e kezdeni a vállalkozási tevékenységet? 
Patkós Zsolt polgármester 
Ő is most kapott hiánypótlást. Ez a mi fejlesztési elképzeléseinket kiegészíti. 
 
Mucsi László képviselő 
Aki tanyás ingatlant és földet vásárolt Szankon, annak az ügyében van-e előrelépés? 
Vincze Jánosné jegyző 
Az egyik ügyben az Agrárgazdasági Kamara keresetlevelet nyújtott be a bírósághoz, a 
képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát kérte. A bíróság a keresetlevelet tárgyalás 
nélkül elutasította, az Agrárgazdasági Kamara a bíróság döntése ellen fellebbezést nyújtott be. 
A napokban kaptuk az értesítést arról, hogy az ügy másodfokon van. 
 
Mucsi László képviselő 
Tudunk-e arról valamit, hogy Felső-Szankon állítólag 50 ha kínai csodafa (császárfa) 
ültetvényt telepítettek állami támogatásból? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem tudunk ilyenről. Zsanán ilyen projektbe kezdtek, azonban bekerített területen lehet 
telepíteni, csepegtető öntözőrendszer kiépítése mellett. 
Mucsi László képviselő 
Nagyon vízigényes növény. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az első télen elfagy, mert fagyérzékeny. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást, és a kérdésekre adott válaszokat tudomásul vette.  
 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 9 órakor bezárta az ülést.  
 
 
 

K. m. f. 
 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 
 
 
 

Szabó-Mikor Éva 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 


