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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2016. december 16-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 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 
képviselőből mind a 7 fő jelen van.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Ferencné alpolgármestert 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. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

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

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

4. Előterjesztés helyi adórendelet felülvizsgálatáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

5. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

6. Előterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági  
    tagjainak megválasztásáról, és az állandó könyvvizsgálójának megbízásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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7. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
    KEHOP-3.2.1 pályázati projektben való részvételéről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

8. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
    Társulási Megállapodásának módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

9. Előterjesztés önkormányzati lakás bérbeadásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

10. Egyéb kérdések 
 

NAPIREND 
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

Patkós Zsolt polgármester 
Az utolsó rendes képviselő-testületi ülés 2016. október 13-án volt. 
- 2016. október 13-án a közvilágítás korszerűsítés ügyében tárgyalt. A DÉMÁSZ bekérte és 
megvizsgálta a felszerelendő lámpatesteket. Az önkormányzat és a DÉMÁSZ közötti 
közszolgáltatási szerződés 2017-ben lejár. Vállaltuk, hogy egy összegben megfizetjük a még 
hátralévő időszakra járó díjat. Ezen felül kérték a nettó eszközérték maradványértékének 
megtérítését. Ez indokolatlan költség számunkra, mert nem a mi tulajdonunkban vannak az 
eszközök. Tárgyalt a helyzet megoldásáról a DÉMÁSZ vezérigazgatójával is. A francia 
tulajdonos kivonul Magyarországról, mert a Magyar Kormány megvásárolta a DÉMÁSZ-t. A 
munkavégzési engedélyt a DÉMÁSZ nem adja ki, amíg nem jön létre szerződés az 
önkormányzat és a DÉMÁSZ között. A kivitelezés befejezését március 15-re halasztjuk, 
addig reméljük, hogy minden adminisztratív probléma elhárul. 
- 2016. október 14-én Hungarikum vetélkedő volt Jászszentlászlón, ahol a szanki csapat 2. 
helyezést ért el. Azt látjuk, hogy van értelme összegyűjteni, megőrizni a helyi értékeket, és 
egyre többen gondolják ezt. 
- 2016. október 14-én az Olajbányász Sportegyesület fennállásának 70 éves évfordulója 
alkalmából visszaemlékezést, beszélgetést követően kiállítást nyitott meg Lezsák Sándor 
elnök úr a tekecsarnokban. A kiállítást Szabó-Mikor Éva készítette el. Jelenleg is 
megtekinthető, állandó kiállítás lesz. 
- 2016. október 15-én a Közösségi Ház építésének 30. évfordulójára szervezett szintén Szabó-
Mikor Éva közös visszaemlékezést, beszélgetést, ünnepséget. Megköszönte a munkáját. 
- 2016. október 21-én, tartottunk az 1956-os októberi eseményekre emlékező ünnepséget. A 
gyerekek mindig meg tudnak bennünket lepni új dolgokkal, szép előadással. A klasszikus 
tartalommal, megható előadásmóddal valóban szép előadást láthattunk, megköszönte a 
gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak ezt. 
 
- Elmondta, hogy szeptember végén volt a földtulajdonosok közgyűlése, akkor is, és azóta is 
azt látja, hogy békétlenség van a vadásztársaság tagjai és régi elnöke között. A közgyűlésen a 
korábbi 50,-Ft/ha/év helyett 600,-Ft/ha/év összegben került meghatározásra a vadászati 
jogosultság díja. Ez a vadásztársaságot tönkretenné, mert a 7 ezer hektárra vonatkozóan 4,2 
milliót kellene kifizetnie a földtulajdonosoknak. December 27-én lesz újabb közgyűlés, ahol a 
vadászati díj csökkentéséről is szó lesz. 
Mucsi László képviselő 
Elek Tibor másik vadásztársasággal akart vadásztatni a szanki területeken. Önös érdekről van 
szó. A vadászati díj ilyen mértékű megemelése, tulajdonképpen bosszúállás a korábban általa 
vezetett vadásztársaságon. A másik probléma, hogy olyan a szabályozás, hogy adminisztratív 
eszközökkel megakadályozzák, hogy a gazdák felvegyék a vadászati díjat. A helyi gazdáknak 
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mérlegelni kell, hogy olyan díjat határozzanak meg, amely mindkét félnek megfelelő.  
Van Szankon egy bizottság, amely az Agrárgazdasági Kamara felügyelete alá tartozik, a 
személyek kiválasztása nem volt demokratikus, de a törvény lehetővé tette. Nem lehet most 
ezen a földtulajdonosi közgyűlésen egy másik bizottságot megválasztani? 
Vincze Jánosné jegyző 
Nem lehet, mert nincs a törvénynek végrehajtási rendelete. Mindenhol így működik. 
Patkós Zsolt polgármester 
Még egy év körülbelül, utána helyre kerülhet mindez. 
Varga Ferencné alpolgármester 
A földtulajdonosok csak akkor tudták visszavonni a meghatalmazást Elek Tibortól, ha azt 
tértivevényes levéllel teszik meg. Rossz címet adtak meg, nem vették át, visszajöttek a 
levelek. A visszavonásra esély sem volt. 
Patkós Zsolt polgármester 
Karácsony után kedden lesz a földtulajdonosi közgyűlés. 
 
- 2016. november 4-én alpolgármester asszony vezetésével a Pongrátz Gergely téren, majd a 
hősök sírjánál csendes megemlékezés volt. 
- 2016. november 5-én a Jonathermál Zrt. tulajdonában lévő Lópofa Csárdánál bemutatkozott 
az érdeklődőknek a Kiskunmajsai Kistérség. Vendégünk Bugac volt. Az eseményen részt vett 
a mongol nagykövet úr is, aki Rékasiné Dr. Oláh Gizellának és Rékasi Lászlónak kitüntetést 
adományozott a mongol-magyar barátság, kapcsolattartás elismeréseként. Megköszönte, hogy 
ápolják ezt a kapcsolatot. 
- 2016. november 11-én turisztikai konferencián vett részt Kecskeméten. TOP és IPA 
pályázatokról volt szó. Bemutatták a megvalósítani kívánt fejlesztéseket. Átalakul a 
magyarországi turisztikai rendszer. Szeretnénk, ha a kiskunmajsai térség bekerülne a 
fejleszthető turisztikai célok közé. 
- 2016. november 12-én Márton napi ünnepség volt a Művelődési Ház dolgozóinak 
szervezésében. 
- Az elmúlt időszakban több ellenőrzés is volt. Több pályázat végellenőrzése zajlik jelenleg és 
lesz a közeljövőben. Mindent rendben találtak. 
- November 17-én megyei polgármesteri találkozón vett részt. 
 
- Novemberben súlyos helyzet alakult ki, megjelent térségünkben, majd Szankon is a 
madárinfluenza. Kezdetben nem kaptunk tájékoztatást, nem akartak pánikot kelteni. Az 
elhullott állat, táp, takarmány költségét kifizetik, a szalmát nem. Először az állatokat 
elszállítják, lefertőtlenítenek kétszer, és 21 napig nem lehet telepíteni újból állatot. Változni 
fognak az előírások, szabályozni fogják, hogy milyen távolságra tarthatnak egymástól 
állatokat és mennyit, valamint fajtánként elkülönítve. Nem lehet nevelni és tömni is 
közvetlenül egymás melletti telepen. A NÉBIH nem rendelkezett kellő információval az adott 
térségben lévő állatokról, teljes körűen nem tudták az állattartó telepek adatait, úgy kellett 
felkutatni. A jövőbeli szabályozás az állattartás körülményeiben fog változásokat hozni. 
Fertőtlenítő autó minden megyében egy van, most nem győzi a feladatot ellátni, másik 
megyétől is kölcsön kellett kérni. 
Tóth Mátyás képviselő 
A 2006-os madárinfluenza 10 %-ban volt valós probléma, 90 %-ban hisztéria. Most fordítva 
van. Olyan vírus terjed, hogy 90-95 %-os az elhullás. Kérdés, hogy mikor lehet újraindulni, 
mert a Kecskeméttől Szegedig terjedő területen az utolsó megbetegedéstől számítják az eltelt 
időt. Mindig bukkan fel új helyen megbetegedés. Sok helyen a törzsállományokat is kiirtották, 
ha majd el lehetne kezdeni a termelést, nem lesz elég tojás a keltetőkbe. Hónapokba telik 
újrakezdeni. Rengeteg ember került nehéz helyzetbe. Most derült ki, hogy mennyien 
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dolgoztak ebben a szférában. 
Mucsi László képviselő 
A libatömőknél nincs fekete állomány, darabszámra, teljesen hitelesen rendben van. 
Tóth Mátyás képviselő 
Probléma, hogy az állatorvosok kezében adták a gyógyszerforgalmazást, ezzel vannak 
elfoglalva, úgy adják ki a szállítóleveleket, hogy évek óta nem jártak kint a telepen. 
A másik probléma, hogy három korcsoportú állatállomány is van egy kerítésen, adott esetben 
egy ólon belül. Ez minden állategészségügyi előírásnak ellentmond. Viszont erre 
rákényszerülnek a gazdák. Az alapvető elvárás az lenne, hogy egyszerre ürítik ki a telepet és 
egyszerre fertőtlenítik le. 
Varga Ferencné alpolgármester 
A nevelők aggódnak, hogy kevés lesz az integrátorok által kifizetett kártalanítás, nem azonos 
lesz az elbírálás. 
Patkós Zsolt polgármester 
Erről nem értesült. 
Tóth Mátyás képviselő 
Nem a nevelők kapják meg a kártalanítás összegét, hanem az integrátor cégek, ők osztják szét 
a nevelők között úgy, ahogy jónak látják. Ez okozhat adott esetben problémát. 
Patkós Zsolt polgármester 
A NÉBIH tájékoztatót adott ki, segítjük a munkájukat, többet nem tudunk tenni. 
 
- 2016. november 25-én volt a Büszkeségpont átadása. Tájékoztatásul elmondta, hogy a 
Művelődési Házban lehet bejelentkezni, és a kiállítást megmutatják előre egyeztetett 
időpontban, így állandó kiállítás lesz. Dr. Kövér László házelnök úr az átadó beszédében 
kiemelte, hogy az ’56 szellemiségét megőrzendő kiállítások sorában mi nagyon sokat tettünk, 
a megyében ez az egyetlen település, ahol állandó kiállítás nyílt. Megköszönte mindazoknak a 
munkáját, akik részt vettek a megvalósításban. 
- Adventi ünnepségek voltak vasárnap délutánonként. A most következő vasárnap 
operaénekes és orgonaművész koncertje lesz 16 órakor a katolikus templomban, majd utána 
17 órakor az Ízek Házánál lesz az utolsó gyertyagyújtás önkormányzati ünnepség keretében. 
Szeretettel várunk mindenkit. 
- December 6-án egy magánszemély kártérítési igényével kapcsolatos megbeszélésen vett 
részt. A testület elé tárta a megbeszélés részleteit. A károsult kártérítési igényét jogosnak 
gondolja, bízik benne, hogy peren kívül sikerül rendezni az ügyet. 
 
- December 6-án a Pénzügyi Bizottság elbírálta a Bursa Hungarica pályázatokat. Felkérte 
elnök urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet. 
Tóth Mátyás PB elnök 
27 hallgató nyújtott be Bursa Hungarica pályázatot, mind a 27-et érvényesnek találta a 
Pénzügyi Bizottság, mindet támogatta, senkit nem utasított el. 2017. évben 10 hónapon 
keresztül 19 pályázó kap havi 4.000,-Ft, 8 pályázó pedig havi 3.000,-Ft ösztöndíjat. A 
költségvetésben biztosított 1 millió forintos keretet a bizottság felhasználta. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ugyanilyen összeget tesz hozzá a felsőoktatás is az ösztöndíjhoz. Nem nagy összeg, de jól jön 
a hallgatóknak. Példamutató gyakorlat, amit az önkormányzat évekkel ezelőtt elkezdett. 
 
- 2016. december 11-én a Művelődési Házban babakiállítás megnyitó volt. 
- Ma délután pedig a nyugdíjasoknak lesz karácsonyi ünnepség. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester lezárta a napirendi pontot. 
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NAPIREND 
2. 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.  
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a rendelet-
tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.  
Tabajdi Gábor képviselő 
Megkérdezte, hogy a méhészet közmunkaprogram nem valósult meg? 
Nagy Klára főtanácsos 
Megvalósult, a bevételek közti átcsoportosításról van szó. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A közvetett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások kifejezés mit takar? 
Nagy Klára főtanácsos 
Továbbszámlázott szolgáltatások, például telefondíjak a dolgozók részére. A kiadási és a 
bevételi oldalon is azonos összeggel szerepel. A tervezettnél alacsonyabb összegre teljesült a 
szolgáltatók által nyújtott kedvezmények miatt. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Szakmai szolgáltatásokhoz mi tartozik? 
Nagy Klára főtanácsos 
Amihez nincs megfelelő szakmai tudása, végzettsége a dolgozóknak, azt megvásároljuk. A 
belső ellenőrzés is ilyen, műszaki dokumentumok, tervek készítése. 
Patkós Zsolt polgármester 
A kötelező szabályzatok, az információbiztonság is ide tartozik. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az egyéb szolgáltatás mit takar? 
Nagy Klára főtanácsos 
Minden egyéb. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kód szerint meg van határozva, hogy hova kerüljön könyvelésre egy-egy tétel. 
Nagy Klára főtanácsos 
Van, amit külön kell választani. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A közterület rendjének fenntartásához mi tartozik? 
Nagy Klára főtanácsos 
A településőrök. Erre a célra fordított költség lecsökkentésre került belső átcsoportosítás 
miatt. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Ők nem szerződéssel, hanem megbízással vannak foglalkoztatva? 
Patkós Zsolt polgármester 
Amíg volt lehetőség rá, addig közfoglalkoztatásból voltak fenntartva a településőrök, azóta 
részben munkaszerződéssel, részben megbízással van megoldva. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A szálláshelyre vonatkozó víz- és csatornadíjra kérdezett rá. 
Nagy Klára főtanácsos 
Nem ismertük előre, hogy mennyi lesz a költség, mert tavaly került átadásra a szálláshely. 
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Tabajdi Gábor képviselő 
Levonásra került iskolai-óvodai kis értékű tárgyi eszköz beszerzése is, ez nem okoz gondot, 
mi maradt el, mi nem valósult meg? 
Nagy Klára főtanácsos 
Más formában kerültek támogatásra. Például a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta 
az iskolát, óvodát, alapítványokat. Minden megvalósult, amit terveztek. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az iskolai konyha átalakítása kapcsán az önkormányzat is segítséget nyújtott. Ami 
megmaradt, az a következő évben kerül felhasználásra. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A szálláshely épület fejlesztésére kérdezett rá. 
Nagy Klára főtanácsos 
Tavaly év végén 40 millió forintot kapott az önkormányzat, amelyből fordítottunk a 
szálláshelyre is, nem az épületet fejlesztettük, hanem kis értékű tárgyi eszközöket, bútorokat 
szereztünk be. Ennek költsége más helyen szerepel a költségvetésben. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A Büszkeségpont pályázatból valósult meg? 
Nagy Klára főtanácsos 
Egy része pályázatból. 
Patkós Zsolt polgármester 
Körülbelül 11 millió forintba került a Büszkeségpont megvalósítása. Ebből 5 millió forint volt 
pályázati támogatás. A többit az elmaradt beruházásokra tervezett összegből fedeztük. Ilyen 
például a polgármesteri hivatal konyhájának, vécéjének átalakítása, a tájház épület tető 
felújítása is. Jövőre van rá esély, hogy ezeket a feladatokat pályázatokból meg tudjuk oldani. 
 
 
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 7 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a 
14/2016.(XII.20.) önkormányzati rendeletet Szank Községi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 4/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
A 14/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
 
NAPIREND 
3. 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.  
 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a rendelet-
tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.  
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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 7 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a 
15/2016.(XII.20.) önkormányzati rendeletet a helyi építési szabályokról szóló 
14/2000.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
A 15/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
 
 
NAPIREND 
4. Előterjesztés helyi adórendelet felülvizsgálatáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztés azért van képviselő-testület előtt, mert jogszabály előírta, kötelező 
felülvizsgálni a rendeletet. 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 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
100/2016.(XII.16.) ÖH. 
Helyi adó rendelet felülvizsgálatáról 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló 
18/2015.(IX.2.) számú önkormányzati rendeletét felülvizsgálta, és a helyi rendeletet 
változatlan tartalommal hatályban tartja.  
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Vincze Jánosné – jegyző 

 
 
NAPIREND 
5. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítése. 
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Vincze Jánosné jegyző 
Nem volt kiegészítése. 
 

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 – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
101/2016.(XII.16.) ÖH.  
2017. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról 
 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat 2017. évi 
belső ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Vincze Jánosné - jegyző 

1. sz. melléklet 
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 

 

Ellenőrzendő 
folyamatok 

és 
szervezetek 
/ szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszerei, tárgya, 
ellenőrzött időszak) 

Azonosított 
kockázati 

 tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa (**) 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

(***) 

Erőforrás 
szükségletek 

(****) 

Szank Községi 
Önkormányzat 

Ellenőrzés célja:  
annak 
megállapítása, hogy 
a közfoglalkoztatási 
támogatások 
felhasználása a 
jogszabályoknak 
megfelelően 
történt-e.  
Ellenőrzés 
tárgya:  
a közfoglalkoztatási 
támogatások 
szabályszerű 
felhasználásának 
ellenőrzése 
Ellenőrizendő 
időszak: 2016. év 
Ellenőrzés 
módszerei: tételes 
vizsgálat 

Jogszabályok 
alkalmazása, alap 
dokumentáció 
megléte 

Célellenőrzés, 
szabályszerűsé-
gi és pénzügyi 

ellenőrzés 

Ellenőrzés 
végrehajtá-
sa: 
2017.09. 
 
Jelentés: 
2017.11. 

 
15 munkanap 
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NAPIREND 
6. Előterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági  
    tagjainak megválasztásáról, és az állandó könyvvizsgálójának megbízásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést mindenki megkapta, kiegészítése nem volt. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Bejelentette személyes érintettségét, és azt, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a felügyelő bizottsági 

tagságról szóló határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
102/2016.(XII.16.) ÖH. 
Felügyelő Bizottsági tagok 
megválasztásáról 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza Patkós Zsolt Polgármestert, 
hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén a Kiskunmajsai 
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak Rávai Mónika Éva 
(6120 Kiskunmajsa, Széchenyi u. 31. 1/2 sz.), Patyi Norbert (6133 Jászszentlászló, Tavasz u. 
28.), és Varga Ferencné (6131 Szank, Rákóczi u. 26.) alatti lakosokat válassza meg, 2020. 
szeptember 04. napjáig. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a könyvvizsgáló 

megbízásáról szóló 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: 
 
103/2016.(XII.16.) ÖH. 
Könyvvizsgáló megbízásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza Patkós Zsolt Polgármestert, 
hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén a Kiskunmajsai 
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának Juhász Imréné (6100 
Kiskunfélegyháza, Fűzfa u. 18. sz.) lakost bízza meg, 2018. május 31. napjáig. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
7. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
    KEHOP-3.2.1 pályázati projektben való részvételéről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztés pályázatban történő részvételre vonatkozó felhatalmazásról szól. Javasolta a 
határozat-tervezet 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 – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
104/2016.(XII.16.) ÖH. 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
KEHOP-3.2.1 pályázati projektben való részvételéről 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ( a továbbiakban: Társulás)  Társult 
Önkormányzata – Képviselő-testülete  támogatja a Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium  KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az előkezelés, a hasznosítás és az 
ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című  
pályázati projektben való részvételét, a támogatási kérelem benyújtását az NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel létrehozott 
konzorcium útján. A pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt 
megnevezése és egyéb fő adatai: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a 

Homokhátság területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre.” 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 
 
NAPIREND 
8. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
    Társulási Megállapodásának módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést mindenki megkapta, kiegészítése nem volt. 
 
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 – minősített többséggel a következő 
határozatot hozták: 
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105/2016.(XII.16.) ÖH. 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat – mint a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás ( a továbbiakban: Társulás)  Társult Önkormányzata – Képviselő-
testülete a Társulási Megállapodás 4.számú módosítását az előterjesztés 1.számú melléklete 
szerinti tartalommal, valamint a 4.számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást az előterjesztés 2.sz.melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 
NAPIREND 
9. Előterjesztés önkormányzati lakás bérbeadásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Átadta a szót jegyző asszonynak. 
Vincze Jánosné jegyző 
Az új védőnő Bartha Bernadett szeretne minél előbb beköltözni az önkormányzati lakásba. A 
lakás beköltözésre alkalmas állapotban van. Kérte a képviselő-testületet, hogy már a mai 
naptól adja bérbe az ingatlant. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet 

az elhangzott módosítással. 
 
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: 
 
106/2016.(XII.16.) ÖH. 
Önkormányzati lakás bérbeadásáról 

HATÁROZAT 
 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet 18. § (1) 
bekezdésében biztosított jogánál fogva Bartha Bernadett 6120 Kiskunmajsa, Vágóhíd utca 
62. szám alatti lakos részére a Szank, Szép utca 2. szám alatt lévő ingatlant bérbe adja 
2016. december 16-tól a közalkalmazotti jogviszony fennállásának időtartamáig. 

 
2. A képviselő-testület a bérleti díjat a 95/2016.(X.13.) ÖH. számú határozatában 

meghatározott díjak alapján állapítja meg. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
10. Egyéb kérdések 
      Előterjesztés a polgármester jutalmazásáról 
      Előadó: Tóth Mátyás elnök 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság javaslatot tett a polgármester jutalmazására. Javasolta bruttó 539.208,-
Ft jutalom megállapítását a 2016. évben végzett példa értékű munkájának elismeréséül. A 
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezetet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Bejelentette személyes érintettségét, nem kívánt a szavazásban részt venni. Átadta az ülés 
vezetését Varga Ferencné alpolgármesternek. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Polgármester úr nagyon sokat tett településünkért, térségünkért. Sok beruházás megvalósult, 
például a Büszkeségpont. Idejét nem kímélve kapcsolatokat keres, kihasználja a 
lehetőségeket. A környékben is minden polgármester elismeri a munkáját. A településen élők 
érdekében megoldásokat keres a felmerülő problémákra. Segíti a helyi szervezeteket, 
együttműködik velük. Támogatta a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 
Szavazásra tette fel a határozat-tervezetet a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint. 
 
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: 
 

107/2016.(XII.16.) ÖH. 
Polgármester jutalmazásáról 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése alapján Patkós Zsolt polgármester részére a 2016. 
évi munkája elismeréseként bruttó 539.208,- Ft jutalmat állapít meg. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Vincze Jánosné jegyző 

 
Patkós Zsolt polgármester 
Megköszönte az elismerést. 
 
Egyebek 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
A Kisbíró további szerkesztéséről szeretne tájékoztatást kérni. 
A szomszéd ingatlan tulajdonosa kérte, hogy a tájháznál kerüljön kivágásra a nagy fa, mert 
problémát okoz. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kisbíró szerkesztésével kapcsolatban elmondta, hogy egy hónappal ezelőtt jelezte Szabó-
Mikor Éva, hogy lemond a szerkesztői feladatokról, mert túl sok feladata van. Jelenleg nincs 
személyi javaslata, hogy ki tudná ellátni a feladatot. A képviselőktől kérte, hogy tegyenek 
javaslatot, gondolkozzanak ezen. Amíg nincs szerkesztő, addig a tördelő szerkesztő és jegyző 
asszony látják el a feladatokat. 
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Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a közeljövőben két IPA pályázat kerül benyújtásra. 
Az egyik 200 m2-es inkubátor ház lenne, ahol a gazdáknak lehet képzéseket tartani. A 
pályázat 95 %-os támogatottságú. Február végéig kell benyújtani. Nem magyar nyelvű, meg 
kell íratnunk. Ennek költsége 250 e Ft + ÁFA + 5 %-os sikerdíj, amelyet nem kell 
kifizetnünk, ha a pályázatíró céget bízzuk meg a projektmenedzseri feladatokkal is. 
A másik pályázat turisztikai célú, öt térségi településen és Bácsfeketehegyen valósulna meg 
információs pult, térségi applikáció okostelefonra, valamint kalandpark.  
Tóth Mátyás képviselő 
A kalandparknak hol lenne a helye? 
Patkós Zsolt polgármester 
A volt lőtér területén. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Jégpályát hol lehetne megvalósítani? 
Patkós Zsolt polgármester 
A sportpálya bekerített részén. 
 
Szabó-Mikor Éva képviselő 
Többen érdeklődnek a fúrt kutak engedélyeztetésével kapcsolatban. Tájékoztatásra lenne 
szükség. 
Vincze Jánosné jegyző 
Az újonnan létesítendő kutakat engedélyeztetni kell, a már meglévőkre pedig fennmaradási 
engedélyt kell kérni. Jegyzői hatáskör 500 m3/év alatt, e fölött vízügyi hatáskör. A 
fennmaradási engedélyhez is be kell szerezni a szükséges terveket, műszaki dokumentumokat, 
tehát az eljárás szinte ugyanaz. Nem egyszerű, jelentős költséggel jár. A határidő jelenleg 
2018. december 31.  
Patkós Zsolt polgármester 
Várjunk ezzel még. 
Vincze Jánosné jegyző 
Egyetért. A Kisbíróban lesz majd újabb tájékoztatás erről. 
 
Tabajdi Gábor képviselő 
A Petőfi Sándor utcában a nyáron történt egy bűncselekmény, egy magányos, idős nénit 
támadott meg az elkövető, a szomszéd lélekjelenlétének köszönhető, hogy megakadályozott 
egy gyilkosságot. Követendő példát mutatott bátor tettével. Javasolt számára valamilyen 
elismerést, hozzuk nyilvánosságra, hogy mit tett. 
Patkós Zsolt polgármester 
Visszatérünk erre, gondolkodunk az elismerésről.  
Mindenkinek megköszönte a munkáját, áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt kívánt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 11 órakor bezárta az ülést.  

 
K. m. f. 

 
 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 

Varga Ferencné 
jegyzőkönyv hitelesítő 


