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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2016. október 13-án 8 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Hachbold Gábor
Tabajdi Gábor és
Tóth Mátyás képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből 5 fő jelen van. Szabó-Mikor Éva képviselő jelezte távolmaradását az ülésről,
Mucsi László nem jelezte.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hachbold Gábor képviselőt javasolta.
A képviselő-testület 5 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés Szank Község Környezetvédelmi Programjára
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, egyéb helyiségek és
eszközök bérleti díjaira
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat részére hagyatéki vagyon átadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés a lakossági járdaépítés támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
2015. évi tevékenységről
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 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
93/2016.(X.13.) ÖH.
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/62/63/2016.(V.26.), 79/2016.(VIII.9.)
és a 85/87/88/2016.(IX.15.) ÖH. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:
Az utolsó rendes ülés 2016. augusztus 24-én volt, azóta több rendkívüli ülés is volt.
- Augusztus 27-én kezdődött a két napos Réz György teke emlékverseny, amelyen több mint
20 amatőr tekecsapat vett részt, akik a település hírnevét vitték. Megköszönte Sipos-Szabó
Ernőnek a szervezést.
- Augusztus 28-án volt Kiskunmajsán a Hungarikum sétány átadó ünnepsége. Egyre több
településen tartják fontosnak a helyi értékek, hungarikumok összegyűjtését és bemutatását. Jó
kezdeményezés volt, amely színvonalas kivitelezéssel társult. A sétány az üdülőfaluban
található.
- Augusztus 29-én kistérségi polgármesteri találkozón vett részt Kömpöcön, amelyet
augusztus 30-án kistérségi jegyzői kollégium követett. Az aktuális kérdéseket beszélték át.
- Augusztus 30-án óvodai ballagás, iskolai tanévnyitó ünnepség volt. Az ötödik tanévet kezdte
az egyházi fenntartású intézmény.
- Szeptember 3-án a „Legszebb konyhakertek” helyi mozgalom díjátadó ünnepségén vett
részt. A zsűri úgy döntött, hogy mind a 20 kert első helyezett lett. Nagyon szépek voltak a
kertek, ennek köszönhetően két országos díjazottunk is volt. Október 11-én Budapesten
országos díjat vett át Takács Lászlóné, valamint Varga István és felesége, akik örökös díjat
kaptak, mert gyümölcsösük harmadszorra kapta meg az országos elismerést. Gratulálunk
nekik.
- Szeptember 5-én polgármesteri találkozó volt Móricgáton.
- Szeptember 6-án rendkívüli képviselő-testületi ülés volt.
- Szeptember 7-én turisztikai megbeszélésen vett részt Kiskunmajsán. A közös célok
meghatározásáról volt szó, hogy milyen programokkal tudjuk kiszolgálni az ideérkező
turistákat.
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- Szeptember 8-án a közművelődésben dolgozókkal megbeszélték a negyedéves programokat.
A kultúra nagyon fontos, jó lenne, ha az emberek, a helyi értelmiség megnézné azokat a
programokat, amelyet a dolgozók szerveznek.
A Büszkeségpont kialakítása a Kossuth u. 20. szám alatti épületben folyamatban van. A bérlő
szeptember elején átadta a lakást és elkezdődött a hibák kijavítása (külső homlokzat: lábazat,
burkolat, verébdeszka). Hajagos Csaba történész segítségével kerül kialakításra a kiállítás
tematikája. Bemutatjuk a térségi, a megyei, valamint a budapesti eseményeket, és annak
következményeit, a megtorlást. A Büszkeségpont átadására terveink szerint november 25-én
délután fél négytől kerülne sor. Kövér László házelnök úr elfogadta meghívásunkat, ő avatja
fel a házat.
- Szeptember 10-én székelykaput avattak Kiskunmajsán a Gyergyószentmiklóssal létrejött
testvértelepülési kapcsolat megerősítésére.
- Szeptember 13-án a járóbeteg szakellátóval kapcsolatos megbeszélésen vett részt. Megindult
a fizetős szemészet, rövidült a várakozási idő.
- Szeptember 15-én rendkívüli képviselő-testületi ülés volt.
Megkezdődött az ’56-os előadássorozat, amely hat részből állt. Ma 17 órakor kezdődik az
utolsó előadás a művelődési házban, amelyre szeretettel hív és vár mindenkit. Jókai Anna lesz
a vendégünk.
- Szeptember 17-én a szervezőknek és a Horgászegyesületnek köszönhetően megrendezésre
került az „Állati jó nap” civil és önkormányzati támogatással. Jó volt, aki részt vett a
programokon, élvezhette.
- Szeptember 26-án a közvilágítás korszerűsítése közbeszerzési eljárásban borítékbontás volt,
ülésezett a bíráló bizottság és meghozta a döntést. A közbeszerzési eljárás érvényes, és
eredményes volt. A szerződés a mai napon aláírásra kerül, a korábban ismert feltételekkel. A
tárgyalások arról folynak, hogy 5 km hosszan kiépülne a településen üvegszálas, optikai
hálózat, gyorsabb lenne az internet. Több mint 23 kamera lesz frekventált helyeken, ahol
jelenleg még nincs. A jelenlegi kamerarendszert is rákötnék az üvegszál optikára.
Megtörtént a régi vízgépház és a hozzá tartozó terület átadása. Az önkormányzati terület
áramellátása almérőn keresztül fog történni.
- Szeptember 28-án földtulajdonosok közgyűlése volt. A szanki földtulajdonosok
földterületén 33 taggal működő Szanki Bertóti Vadásztársaságnak a haszonbérleti joga 2017.
február 28-án lejár. Ez ügyben gyűlést hívtak össze a földtulajdonosok. A gyűlésen derült ki,
hogy nem csak a régi, szanki vadásztársaság, hanem egy új, Ásotthalmon idén alakított
vadásztársaság is bejelentkezett. Az új vadásztársaságot támogatók a jelenlevő
földtulajdonosok körében szavazattöbbséggel rendelkeztek, így elérték, hogy jelöltjük, Elek
Tibor legyen a földtulajdonosok képviselője. A haszonbérleti díj is megváltozott. A jelenlegi
50,-Ft/ha helyett 600,-Ft/ha mértékre emelték a tulajdoni hányad arányában
szavazattöbbséggel rendelkezők. A Szanki Bertóti Vadásztársaság ellen azonban nem sikerült
a haszonbérleti jogból kizáró döntést hozni, mert szavazatarányuk nem érte el a törvényben
meghatározott mértéket, az összes földtulajdonos szavazatarányának 50 %-ánál többet, mert a
KEFAG szavazati arányával visszalépett, nem állt az új igénylő mellé, a helyi gazdákra bízta
a döntést. Így a Szanki Bertóti Vadásztársaság élhetett a törvény által biztosított
előhaszonbérleti jogával, és 20 évre újra megszerezte a földterület haszonbérleti jogát. A
jelenlévő ügyvéd tájékoztatta a résztvevőket arról is, hogy a földtulajdonosok 20 %-a újabb
gyűlést hívhat össze, amelyen a földtulajdonosok képviselőjének személyére és a haszonbérlet
díjára hozott döntéseket megváltoztathatják.
Varga Ferencné alpolgármester
Döbbenet és hihetetlen, hogy szanki emberek próbálnak olyan intézkedést tenni, amely
hátrányos helyzetbe hozza a településen élőket. Ez nem sikerült.
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Patkós Zsolt polgármester
A gyűlésen egyértelmű volt, hogy ellentét van Elek Tibor és Kőrös Szilvia, valamint a
földtulajdonosok között.
Varga Ferencné alpolgármester
Ásotthalmi érdekeltsége kapcsán nem tartotta szem előtt a szanki érdekeket.
Patkós Zsolt polgármester
Megdöbbentő, hogy idegen érdekeket próbált kiszolgálni. A helyi vadásztársaság volt elnöke
áprilistól július közepéig másnak gyűjtötte a meghatalmazásokat, és ez csak a közgyűlésen
derült ki.
Tóth Mátyás képviselő
Akik a meghatalmazást odaadták, nem tudták, hogy másik vadásztársaságnak adják?
Tabajdi Gábor képviselő
Nem tudták.
Patkós Zsolt polgármester
Amikor kérték a meghatalmazást, azt mondták, hogy a társaságnak gyűjtenek, nem mondták
melyiknek. Amikor a földtulajdonosok megtudták, hogy nem a helyi vadásztársaságnak adták
a meghatalmazást, akkor már próbáltak visszakozni.
Hachbold Gábor képviselő
Ez az ember benne van olyan bizottságban is, ahol arról döntenek, kié legyen a föld. Ez is
megkérdőjelezhető.
Patkós Zsolt polgármester
Folytatta a tájékoztatót.
- Október 2-án népszavazás volt a kényszerbetelepítésről. Szankon eredményes volt a
népszavazás, rajtunk nem múlott. Kérte jegyző asszonyt, hogy ismertesse a népszavazás
eredményét.
Vincze Jánosné jegyző
Szankon a népszavazáson a választópolgárok 54,84 %-a megjelent, 1099 fő. Az érvényes
szavazólapok száma 1070 db 97,36 %. Érvénytelen szavazólap 29 db. A nem szavazatok
száma 1053 db 98,41 %. Az igen szavazatok száma 17 db 1,59 %.
Patkós Zsolt polgármester
Ez az ügy, az illegális bevándorlás okozta elhelyezési probléma – ha akarjuk, ha nem –
életünk része lesz, vagy lehet az elkövetkező időben.
- Október 7-én pénteken Kecskeméten a Megyeháza előtt „Bács-Kiskun a mi megyénk”
rendezvényt tartottak, ahol a Kiskunmajsai Járás mutatkozott be. A kistérség települései
bemutatták helyi értékeiket. Szankról a Kéknefelejcs Dalárda és Citerazenekar készült
műsorral. Helyi termékeket kínáltunk. A helyi értékek tablóit, bonbonmeggyet is vittünk.
- Október 11-én a kisvasúttal kapcsolatos megbeszélésen vett részt. A MÁV Zrt. nyitott arra,
hogyha az önkormányzatok átvennék a kisvasút vagyonkezelését, akkor átadnák. A fejlesztési
miniszter úrnak írtunk, megvizsgálják, hogyan tudják átadni. Kértük, hogy a pályát a 2009-es
állapotúra állítsák vissza annak érdekében, hogy üzemeltethető legyen. A pálya felújítása
jelenleg 3,6 milliárd forintba kerülne. Ez az összeg 500 millióra csökkenthető, ha a MÁV által
nem használt, be nem épített eszközöket megkapjuk. A gördülő állományt is vissza kell kapni.
A MÁV vállalta, hogy az eszközöket felújítja és közlekedteti. A kezdeményezésről tudnak az
országgyűlési képviselőink. Az elkövetkező időszak egyeztetései reméljük, hogy előre tudják
juttatni az ügyet. A meglévő állomány őrzési költsége jelenleg 50 millió forintot emészt fel
évente.
Több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester lezárta a napirendi pontot.
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NAPIREND
2. Előterjesztés Szank Község Környezetvédelmi Programjára
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A környezetvédelmi program a véleményező hatóság által kért adatokkal kiegészült. Kérdés,
vélemény van-e?
Tabajdi Gábor képviselő
Van egy-két olyan mondat, amelyet aktualizálni kellene.
A 14. oldalon a 2.4.3 pont alatt javítani kell, mert a halastó már elkészült.
Patkós Zsolt polgármester
Köszönjük az észrevételt, javítjuk.
Tabajdi Gábor képviselő
A 3.2.1. pontban az szerepel, hogy a víz igen jó minőségű, nincs szükség vízkezelésre. Az
igen jót kifogásolja.
Patkós Zsolt polgármester
Az igen szót húzzuk ki.
Tabajdi Gábor képviselő
A 3.2.3. pontban javasolja feltüntetni a közintézményeknél hasznosított napenergiát.
Patkós Zsolt polgármester
Kiegészítjük azzal, hogy az önkormányzat és intézményei vonatkozásában az alábbi
épületekre került napelem kiépítésre, és felsoroljuk őket. A 26. oldalon is kiegészítjük az
energiaellátást.
Tabajdi Gábor képviselő
A 3.2.1. pontban a vízellátásnál az szerepel, hogy 2015-ben a vízellátó rendszer teljes
felújítása megtörtént, de ez nem így van, a hálózat csak részben lett felújítva.
Patkós Zsolt polgármester
Javítsuk úgy, hogy kiépítésre került az ivóvíztisztító rendszer, a település ivóvíz rendszerét
részlegesen felújították.
Tabajdi Gábor képviselő
Az alternatív energetikai megfontolásoknál szintén kimaradt a napelem megjelenítése.
Patkós Zsolt polgármester
Írjuk bele, hogy növelni kell a településen az önkormányzat tulajdonában álló épületekhez a
napelemmel termelt energia mennyiségét.
Tabajdi Gábor képviselő
A 32. oldalon az áll, hogy a forgalom jelenleg műszaki védelem nélkül érkezik a településre.
Ez nem így van, mert a Korona vendéglőnél kiépített járdaszigetek vannak.
Patkós Zsolt polgármester
Javítsuk úgy, hogy a forgalom jelenleg egyes útszakaszokon műszaki védelem nélkül érkezik.
Tabajdi Gábor képviselő
A 35. oldalon van, hogy problémát okoznak a gyümölcsfák, szerinte nem okoznak problémát,
csak akkor, ha nem gondozzák.
Patkós Zsolt polgármester
Egészítsük ki a mondatot úgy, hogy problémát okoz a gondozatlan fák esetében az erős
növekedésű, elöregedő, valamint a gyümölcsfák magas aránya.
Különösen a szűk helyeken van probléma a belógó fákkal, például a Petőfi utca felső
szakaszán az útkereszteződésekben.
Az elhangzott módosításokkal javított környezetvédelmi program lesz az előterjesztés
melléklete.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
94/2016.(X.13.) ÖH.
Szank község Környezetvédelmi Programjáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal Szank Község Környezetvédelmi Programját (20162022).
Határidő: folyamatos
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, egyéb helyiségek és
eszközök bérleti díjaira
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az ülés előtt kiosztásra került az új határozat-tervezet. Felkérte jegyző asszonyt, hogy
ismertesse a változást.
Vincze Jánosné jegyző
A határozat-tervezet már kiterjedt a művelődési ház udvarának használatára, időközben
azonban felmerült, hogy a sportpályán is van udvarhasználat. Ennek díjtétele is belekerült a
kiegészített határozat-tervezet 2. pontjába.
Korábban gondot okozott, hogy mit kell érteni fűtési időszak alatt. Úgy kerül meghatározásra,
ha a termekben lévő hőmérséklet egymást követő három nap 18 fok alá csökken, akkor már
fűteni kell. Ezt dátumra nem lehet meghatározni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
95/2016.(X.13.) ÖH.
Önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek,
egyéb helyiségek és eszközök bérletéről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2014.(V.29.) ÖH. számú határozatát
2016. október 13. napjától módosítja, és egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:
8

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv.
34. és 36. § alapján - a Szank Községi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
lakbérének és az önkormányzati helyiségek bérleti díjainak mértékét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.1. Komfortos lakás esetében
- belterületen
- külterületen
Komfort nélküli lakás esetében
- belterületen
- külterületen
1.2. Helyiségbérleti díjak
1.3. Garázsbérleti díjak

212,- Ft/m2/hó
152,- Ft/m2/hó
66,- Ft/m2/hó
46,- Ft/m2/hó
3.926,- Ft/m2/év + ÁFA
113,- Ft/m2/hó + ÁFA

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
helyiségek bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg:
Művelődési Ház; Zank Vezér Sportszálló és Tekecsarnok (6131 Szank, Halasi u. 26.)
2.1. Termek bérleti díja:

1.500,- Ft + ÁFA/óra fűtési időszakban
1.100,- Ft + ÁFA/óra fűtési időszakon kívül
Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység esetén a termek bérleti díja:
3.000,- Ft + ÁFA/óra fűtési időszakban
2.200,- Ft + ÁFA/óra fűtési időszakon kívül
2.2.Konferencia terem bérleti díj konyha- és eszközhasználattal együtt:
4.000,- Ft + ÁFA/óra fűtési időszakban
3.000,- Ft + ÁFA/óra fűtési időszakon kívül
Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység esetén a terem bérleti díja:
8.000,- Ft + ÁFA/óra fűtési időszakban
6.000,- Ft + ÁFA/óra fűtési időszakon kívül
2.3.Hangosító berendezés használati díja:
100,- Ft/óra
2.4. Konferencia terem bérleti díja konyha- és eszközhasználattal együtt
8 órát meghaladó rendezvény esetén: 35.000,- Ft+ÁFA/alkalom fűtési időszakban
25.000,- Ft+ÁFA/alkalom fűtési időszakon kívül
2.5.Művelődési Ház udvarán felállított sátor területhasználati díja: 20,- Ft + ÁFA/m2/sátor
2.6.Udvar használata berendezési tárgyakkal (asztalok, székek, padok):
5.000,-Ft+ÁFA/alkalom
2.7.Udvar használata konyhai eszközökkel (tányér, evőeszköz, pohár, edények, stb.) együtt
8.000,- Ft+ÁFA/alkalom
2.8. Udvar használata a konyha berendezési tárgyainak (tűzhelyek, mosogató, konyhai
gépek) és eszközeinek (tányér, evőeszköz, pohár, edények, stb.) igénybevételével együtt:
15.000,- Ft+ÁFA/alkalom
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2.9. A sportpálya területén felállított sátor díja: óvodai és iskolai rendezvények esetén
ingyenes, más célra 1.000,- Ft + ÁFA/óra
2.10.A képviselő-testület elrendeli, hogy a károkozó az eszközök pótlási díját számla
ellenében köteles megfizetni.
2.11. Bérbevevő a bérleti szerződés megkötése érdekében a terem igénybevétele előtt
5 munkanappal köteles felkeresni a közművelődési feladatokat ellátó személyt.
2.12. Fűtési időszak: a termekben lévő hőmérséklet tartósan (legalább 3 napig) 18 fok alá
csökken.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1-jétől az önkormányzat
tulajdonában lévő (Szank, Béke u. 73. szám alatt lévő raktárban tárolt) eszközök bérleti
díjait az alábbiak szerint határozza meg:
3.1. Kölcsönözhető eszközök bérleti díjai:
Megnevezés
Lapos és mély tányér
Desszert tányér
Tál (leveses,pörköltes,sültes)
Mokkás csésze
Likőröspohár
Üdítős pohár
Kancsó
Levesmerő kanál
Evőeszköz (kanál,villa,kés,mokkás)
Terítő (mosással)
Kompótos kistál
Sótartó (műanyag és üveg)
Váza
Kenyeres kosár
Fodros asztal drapéria (mosással)

Egységár Ft/db
25
20
150
25
20
25
50
70
25
500
20
10
50
20
500

3.2. Képviselő-testület meghatározza az eszközök pótlási díját, amely az eszközök bérleti
díjának tizenkétszerese.
Bérbevevő az eszközök igénybevétele előtt 5 munkanappal köteles felkeresni a
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási munkatársát.
4. A Képviselő-testület egyedi kérelemre – a rendezvény céljait, közhasznúságát, közösségi
jellegét figyelembe véve – méltánylást gyakorolhat e határozat 2. és 3. pontjában
meghatározott bérleti díjak esetén. A képviselő-testület ezt a jogát átruházza a
polgármesterre.
5. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a szanki
székhellyel rendelkező civil szervezetek az alapító okiratukban meghatározott
tevékenységekre a Művelődési Ház termeit térítésmentesen használják, előre egyeztetett
időpontban.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
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NAPIREND
4. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat részére hagyatéki vagyon átadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A bentlakásos otthonban elhunyt egy hölgy, aki a vagyonát az önkormányzatra hagyta.
Megnézte a területet, méhek elhelyezésére alkalmas. A pénzvagyonból ki kell fizetni a az
Orgona Református Egyesített Szociális Intézménynek a temetés költségét, ami marad, azt
pedig a végrendelet értelmében a bentlakásos otthon lakóinak életkörülményei javítására kell
fordítani. 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 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
96/2016.(X.13.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat részére
hagyatéki vagyon átadásáról
HATÁROZAT
1.

2.

3.
4.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Csetneki Erika
közjegyzőnél lévő 51019/Ü/567/2016/11. ügyszámú hagyatéki ügyben a I-II-III-IV-V-VI.
sorszám alatt szereplő hagyatéki vagyont.
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri az Orgona Református
Egyesített Szociális Intézmény hagyatéki hitelezői igényét, melynek összege összesen
461.310,- Ft.
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
örökös és a hagyatéki hitelező közötti egyezség aláírására.
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a hagyatéki
vagyonleltárban szereplő I./ kivett tanya, gyümölcsös a külterületen 1/1 tulajdoni
illetőségére és II./ legelő, kivett csatorna, kivett út, szőlő a külterületen 4/67992 tulajdoni
illetőségére a föld tulajdonjogát - a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja értelmében - Szank Községi
Önkormányzat (6131 Szank, Béke u. 33.) közfoglalkoztatási program céljára kívánja
megszerezni.

Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
Tabajdi Gábor képviselő
Szankon van eltemetve?
Vincze Jánosné jegyző
Igen, a néni szanki volt.
Tabajdi Gábor képviselő
Akkor hosszú távon a sírgondozást is meg kell oldania az önkormányzatnak.
Patkós Zsolt polgármester
Igen, erről gondoskodnunk kell.
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NAPIREND
5. Előterjesztés a lakossági járdaépítés támogatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzatnak nincs kőművese, a járdák felújítására pedig szükség van. Ezért
javasolta, hogy anyagár hozzájárulással támogassa az önkormányzat a lakossági önerőből
történő járdaépítéseket és felújításokat.
Tabajdi Gábor képviselő
Új járdaépítésnél csak térkő jöhet szóba, öntött betont nem lehet csinálni?
Patkós Zsolt polgármester
Öntött betont nem javasol, térkő legyen szegéllyel, öntött beton csak a terhelésnek kitett
kapubejáróknál, térhálóval megerősítve.
Nagy Klára főtanácsos
Ez a határozat a 2017. évi járdaépítésekre szól.
Patkós Zsolt polgármester
Az idei költségvetésben is volt összeg a járdafelújításra.
Nagy Klára főtanácsos
Volt, de már elfogyott.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
97/2016.(X.13.) ÖH.
Lakossági járdaépítés támogatásáról
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint támogatja a
közterületen megvalósuló lakossági önerőből történő járdaépítést és felújítást:
- A lakossági magánerő bevonásával, önkormányzati együttműködésben a
közterületeken megépülő, felújításra szoruló járdaépítéseket anyagár hozzájárulással,
2.000,- Ft/m2 + ÁFA mértékben támogatja.
- A támogatott járdaépítés és felújítás során törekedni kell az egységes utcakép
megvalósulására.
- A járdaépítési kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

2.

Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete a felújítás költségére az önkormányzat
2017. évi költségvetésében elkülönített keretösszeget határoz meg 1.000.000,- Ft
összegben.

Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
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NAPIREND
6. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
2015. évi tevékenységről
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A beszámolót mindenki megkapta. Kiegészítette azzal, hogy a beszámolóban foglaltakon túl
az együttműködés kiszélesedik a közös turisztikai célok megvalósítására, közös arculat
kialakítására. Fontos a települési értékek felkarolása. A Dotto kisvonat megvásárlása is a
további együttműködést erősíti. Szeretnék a turistákat szervezetten szállítani Kiskunmajsáról
Szankra, majd tovább Bugacra. Ha jó gyakorlatokat folytat egy-egy település, akkor az a többi
településnek is mintaként szolgál.
Elmondta továbbá, hogy a munkaszervezeti feladatokat január 1-jétől a szanki hivatal látja el.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
98/2016.(X.13.) ÖH.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsában végzett 2015. évi tevékenységről szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 93. § 14. pontja, illetve a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján a polgármester
által előterjesztett beszámolót a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységről.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
7. Egyéb kérdések
A) Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény terasz bővítési kérelme
Patkós Zsolt polgármester
Az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény azzal a kéréssel kereste meg a
képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a bentlakásos otthon teraszának bővítéséhez.
A bentlakásos otthon területe, az épület az önkormányzaté, ezért hozzájárulás szükséges. A
munkához segítséget, támogatást elfogadnak. A terasz nagyobbítása nem építési engedély
köteles. Javasolta, hogy járuljon hozzá a képviselő-testület az értéknövelő beruházáshoz azzal,
hogy előbb ismerjük meg, milyen formában szeretnék a bővítést megvalósítani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
99/2016.(X.13.) ÖH.
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény
bentlakásos otthon teraszának nagyobbítása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Orgona
Református Egyesített Szociális Intézmény a bentlakásos otthon teraszát megnagyobbítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

B) Adventi gyertyagyújtások
Varga Ferencné alpolgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy leegyeztette az adventi gyertyagyújtásokat. Az
ünnepségek vasárnaponként 17 órakor lesznek az Ízek Házánál. Műsorral készül az első
gyertyagyújtáskor, november 27-én a Katolikus Egyház, a második vasárnap, december 4-én
a Baptista Egyház, a harmadik alkalommal, december 11-én a Református Egyház és advent
utolsó vasárnapján, december 18-án az Önkormányzat.
Elmondta még, hogy Gyerkó Levente a Gy. Szabó Képtár ünnepségére nem tud eljönni.
Derzsi Pál feleségével itt tölti a hétvégét.
Patkós Zsolt polgármester
Egyeztetett az elkövetkező időszak eseményeiről a közművelődési dolgozókkal. A
képviselőknek megküldjük az összeállított programlistát, hogy lássák előre, milyen
rendezvények lesznek, el tudjanak jönni.
Varga Ferencné alpolgármester
Az előző években kialakult gyakorlat szerint az adventi időszak vége felé koncert szokott
lenni a templomban. Az a kérdés, hogy legyen-e és ha igen, kit kérjünk fel.
A nyugdíjasoknak is szokott lenni karácsonyi ünnepség, nyugdíjas est. Most van-e ilyen
szándék?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, legyen, ezeket még meg kell beszélni.
Az október 23-i ünnepség 21-én pénteken 17 órakor lesz, előtte fél 5-kor a Magyar Zoltán
emléktáblánál lesz megemlékezés, ezt követi a község központjában a községi ünnepség.
Október 14-én a Sportegyesület megalakulásának 70 éves jubileuma kapcsán a sportpályán
17-19 óráig a sportéletben résztvevőkkel beszélgetés lesz, majd 19 órakor Lezsák Sándor
elnök úr fogja megnyitni a kiállítást.
Október 15-én szombaton 14-16 óráig a Közösségi Ház fennállásának 30 éves évfordulója
alkalmából beszélgetés lesz a Közösségi Házban azokkal, akik részt vettek az épület
építésében, alkotói voltak a létesítménynek. Gy. Szabó Béla alkotásaiból 17 órakor nyílik
kiállítás. Ide is szeretettel hívunk és várunk mindenkit.
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Egyebek
Tóth Mátyás képviselő
A Dong-éri csatornán átívelő fahidak állapota felülvizsgálatra szorul. A Móra Ferenc utcánál
elkorhadtak a deszkák. Meg kell javítani, mert balesetveszélyes lehet.
Földkimérés történt a Jászszentlászló felé vezető út mellett. A földút 4 méteres szélessége
megvan, azonban szükség lenne a gazdákkal történő egyeztetésre, hogy mindkét oldalon
adjanak az úthoz ívet, mert derékszögben munkagépekkel nem lehet elfordulni. Most így van
kikarózva.
Patkós Zsolt polgármester
Látta, hogy az egyik földtulajdonos betonoszlopot, a másik vascsövet rakott le. Beszélünk a
tulajdonosokkal, összehívunk egy megbeszélést.
A hidakat megnézzük és ahol szükséges, kijavítjuk.
Tóth Mátyás képviselő
Februárban szó volt róla, hogy a MOL kutak vásárlása kapcsán két képviselő feljelentette az
önkormányzatot. Mi a fejlemény ebben az ügyben, mert azóta sem volt róla szó.
Patkós Zsolt polgármester
Látta ezeket a dokumentumokat, azonban nem adják ki, így nem tudja megmutatni.
Tóth Mátyás képviselő
Név szerinti feljelentés volt?
Patkós Zsolt polgármester
Igen. A törvényesség bejelentésre vizsgálta az ügyet, a bejelentés innen ment.
Tájékoztatásul elmondta, hogy hamarosan elindulhat a geotermiára épülő beruházás.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 10 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Hachbold Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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