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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2017. január 25-én 8,30 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Hachbold Gábor
Mucsi László
Tabajdi Gábor és
Tóth Mátyás képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Karó Zoltánné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből 6 fő jelen van, Szabó-Mikor Éva bejelentette távolmaradását betegsége miatt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mucsi László képviselőt javasolta.
A képviselő-testület 6 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra kötött ellátási szerződés
felülvizsgálatára és módosítására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés az Ízek és kalandok határok nélkül című IPA/1602 pályázat benyújtására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Előterjesztés Pi technológiás mezőgazdaság kutatása IPA/1602 pályázat benyújtására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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8. Előterjesztés a vásártér területének bérbeadására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Előterjesztés Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási
kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Vincze Jánosné – jegyző
11. Előterjesztés a polgármester 2017. évi cafetéria juttatásának meghatározására
Előadó: Vincze Jánosné – jegyző
12. Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására
Előadó: Patkós Zsolt - polgármester
13. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Patkós Zsolt – polgármester
14. Egyéb kérdések
a) Könyv megjelenéséhez támogatás kérése
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
b) Közmeghallgatás összehívása

NAPIREND
1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 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 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
1/2017.(I.25.) ÖH.
Lejárt határidejű határozatról szóló
beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2016.(I.27.) ÖH számú lejárt határidejű
határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:
- December 19., 20., 21.-én karácsonyi ünnepségek voltak a településen az óvoda, iskola és a
hivatal vonatkozásában. Mindegyik rendezvényen színvonalas műsort láttunk.
- December 27-én a földtulajdonosok közgyűlése volt. Tájékoztatásul elmondta, hogy
ismételten osztott hangulatú közgyűlés volt. A bizalomra épült. A közgyűlés visszahívta Elek
Tibort és a földhaszonbérlet 100 Ft/ha-ra módosult. A földtulajdonosok új közös képviselője
Müller Szabolcs lett. Határidőn belül nem érkezett semmilyen fellebbezés, amely
megkérdőjelezte volna az ottani döntéseket, a közgyűlés jogszerűségét. Az előző
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földtulajdonosi képviselő László Tibor volt, neki el kell pénzügyileg számolni. Kérte a
jegyzőnőt adjon rövid tájékoztatást erre vonatkozóan.
Vincze Jánosné jegyző
Elmondta, hogy beszélt László Tiborral. A közgyűlést 30 napos kifüggesztési határidővel kell
összehívni. Február 28-ig kell a közgyűlést megtartani. Január 28-ig ki kell függeszteni a
meghívót. Tibor elmondta, hogy a vadászok ügyvédjét kéri segítségül. Meg fogja csinálni,
elszámol, tudja mi a dolga.
Patkós Zsolt polgármester
Két különböző földtulajdonosi közösségről van szó. Nem feltétlenül ugyanazok a
földtulajdonosok érintettek a közösségben, hiszen a területek lehatárolása megváltozhatott.
Szankon jelenleg ugyan azokat érinti. Nem maradhat el a pénzügyi beszámoló és a
földtulajdonosok felé történő elszámolás.
- Január 3-án a Kiskunok Vidékéért Egyesület közgyűlése volt Kiskunfélegyházán. A mai ülés
napirendi pontja is lesz.
- Január 4-én IPA pályázat megbeszélés volt Kecskeméten minden érintett térségi település
vezetőjével.
- Január 5. Kalandpark megbeszélés volt, előkészítettük a kalandpark terveket.
- Január 9-én polgármesteri találkozó volt, melynek témája többek között a madárinfluenzával
kapcsolatos helyzetről, kártalanításnak és kártérítésnek, fertőtlenítésnek, visszatelepítésnek a
lehetőségeiről, a gazdákat érintő összefoglaló kérdésekkel levelet küldtünk a Kecskeméti
Járási Hivatal vezetőjének. Fórum megszervezését indítványozzuk az illetékes hatóságok
képviselőjének jelenlétével. A Kiskunfélegyházi Járási hivatalvezető és a megyei főállatorvos
is elfogadta a meghívást a tájékoztatóra, amely hamarosan megvalósul. A gazdák tudomására
fogjuk hozni az időpontot, ahol tájékoztatást kapnak a jelenlegi helyzetről, a kártalanításról,
továbbá a visszatelepítés lehetőségeiről, az őket érintő kérdésekről.
- Január 13. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati megbeszélés volt Szankon, ahol
területfejlesztési és gazdaságfejlesztési elképzelésekről volt szó. A mai ülés témája is lesz
egy gazdaságfejlesztési pályázati lehetőség, ahol 1000 m2-es hűtőház és 1000 m2-es csarnok
építését tervezzük.
- Január 19. Különböző egyeztetések voltak a programok tekintetében a közművelődés és a
települések vonatkozásában. Kistérségi egyeztetés keretében a kulturális programokat és
időpontokat próbáltuk összeegyeztetni.
- Január 20. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulási ülés volt, melynek témája a 2017.
március 1-jétől történő központi orvosi ügyelet ellátás közbeszerzési eljárás döntés volt,
melynek eredményeképp az orvosi ügyeleti feladatokat egy évre ismét a Kiskunmajsai
Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el a 2016. évi költségszinten.
- Január 22-én Perkó Istvánnét köszöntöttük tágabb családja körében 90. születésnapja
alkalmából jó egészséget kívánva neki az önkormányzat nevében.
Megemlítette, hogy folyamatos egyeztetések vannak a geotermikus energia területén. A
projekt gazdasági fejlődést hozhat, célunk, hogy egyfajta mezőgazdasági fejlesztés
következhessen be a településen.
Az egyeztetéseket követően tud majd mondani
konkrétumokat a befektető személyéről illetve a projekt részleteiről.
Több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester lezárta a napirendi pontot.
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NAPIREND
2. Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra kötött ellátási szerződés
felülvizsgálatára és módosítására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A tavalyi megállapodás módosítása és felülvizsgálata történt meg. Kérdés van-e?
Tabajdi Gábor képviselő
Ha nem fedezi a normatíva a kiadásokat?
Patkós Zsolt polgármester
Sosem fedezte. 3 millió forintot kapunk a szolgálatra. Nálunk speciális helyzet van. Az
ellátottak számát figyelembe véve nálunk 1 személy mindig kevés volt. Mi növelt létszámot
biztosítunk, ilyen szempontból a problémákat helyben és azonnal próbáljuk megoldani és
szakemberrel biztosítani. Az elmúlt időszakban is vállalta az önkormányzat és kérték, hogy
továbbra is biztosítsuk az ehhez szükséges fedezetet. Ezzel az összeggel kellene továbbra is
hozzájárulni. Egy ember bére és a járulékai az a mi költségünk. Utólag kerül elszámolásra.
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:
2/2017. (I.25.) ÖH.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra kötött
ellátási szerződés módosításáról
HATÁROZAT
1.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulása és a Szank Községi Önkormányzat között 2015. november
30. napján Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra megkötött ellátási szerződést a szerződés
13. pontja alapján felülvizsgálta és az ellátási szerződés módosítását az előterjesztés
mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés módosításának
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős : Patkós Zsolt - polgármester
NAPIREND
3. Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A következő napirenddel kapcsolatos előterjesztésről van szó. Megjelent a pályázat bírálati
szempont rendszere és 20 pontot jelent, ha konzorciumi együttműködés keretében nyújtjuk be
a pályázatot. E nélkül nagyon bizonytalan pályázni, nagyon sok pályázat lesz önkormányzati
szinten. Kiskunmajsa Város Polgármestere kérésére közösen nyújtanánk be a pályázatot a
külterületi földes dűlőutak 3,5 m széles burkolattal történő szilárd útalap elkészítésére,
valamint erő- és munkagépek beszerzésére. A benyújtani kívánt gépbeszerzési pályázat
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indokolja a konzorciumi megállapodás megkötésének szükségességét. Más kiegészítése nincs
az előterjesztéshez.
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:
3/2017.(I.25.) ÖH
Konzorciumi együttműködési megállapodás
megkötéséről
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szank Községi
Önkormányzat a Kiskunmajsa Város Önkormányzatával konzorciumot hoz létre a
vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére Vidékfejlesztési Program keretében a külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú támogatási
kérelem benyújtásához.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a konzorcium
vezetője Szank Községi Önkormányzat.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
előterjesztés mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
NAPIREND
4. Előterjesztés külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP67.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú pályázat benyújtására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Kiskunmajsa Város Polgármestere kérésére közösen nyújtanánk be a pályázatot a
külterületi földes dűlőutak 3,5 m széles burkolattal történő szilárd útalap elkészítésére.
Gépvásárlást, 1 db MTZ traktort és gréder vásárlást is szeretnénk. Jelentős a költség, mivel
Kiskunmajsán van 1 km-es erdős szakasz, ami jelentős talajmunkát igényel, továbbá vasúti
kereszteződés is van, ami növeli a költségeket. Kiskunmajsai részen 4 km-es szakasz,
Szankon 2,6 km a tervezett útfelújítás. Az említett 20 többletpont sokat jelent a
pályázatnál, valamint szintén többletpontot jelent ha 10 számlaképes vállalkozót
feltüntetünk adószámmal, MVH regisztrációs számmal akik az út mellett laknak.
Kiskunmajsán 13-at összegyűjtöttek. Csak a jó pályázatokat tudják segíteni és támogatni.
Az igényekre tekintettel lesz még az idén földutas pályázat, arra is lehet majd pályázatot
benyújtani. A bócsai önkormányzat is kíván pályázatot benyújtani hasonló fejlesztésre. Az
előterjesztés a pontos számadatokat tartalmazza Szank és Kiskunmajsa vonatkozásában.
Erő- és munkagép, valamint földút pályázat, melynek indokoltságát a bizottsági ülésen
kifejtette. Az önrészt a települések költség arányában viselnék. A Kiskun Emlékhelytől
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kezdődően, Szank-Jászszentlászló úton átmenve, az ipari terület mellett elhaladva, a szőlők
felé vezető út folytatása a fürdőig. Szank közigazgatási területén 2,6 km, Kiskunmajsa
területén 4 km hosszúságban. Uniós pénzforrásról van szó, a pályázatnak feltétele lesz a
nyílt közbeszerzés.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a határozattervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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:
4/2017.(I.25.) ÖH.
Külterületi helyi közutak fejlesztése,
erő- és munkagépek beszerzése pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani „A vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” tárgyú,
„Külterületi
helyi
közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című,
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati kiírásra.
2) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat pályázatot nyújtson be a pályázati felhívás 1. célterületének keretében
önkormányzati tulajdonú Szank külterület 024, 084/46, 082/7, 081/17, 070 helyrajzi
számú külterületi helyi közutak földút stabilizálására.
3) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat pályázatot nyújtson be a pályázati felhívás 2. célterületének keretében 1 db
MTZ 820.4 típusú erőgép és 1 db függesztett gréder Roading Midi munkagép
megvásárlására.
4) Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot
Szank Községi Önkormányzat Kiskunmajsa Város Önkormányzatával konzorciumi
együttműködés keretében nyújtsa be és valósítsa meg.
5) A beruházás összköltsége 134 114 001 Ft, a támogatás szempontjából elszámolható
költség 133 219 997 Ft, ebből az igényelt támogatás összege, az elszámolható kiadás
90 %-a, 119 897 997 Ft. A beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő összege
14 216 004 Ft.
6) A beruházás összköltségéből Szank Községi Önkormányzatra eső költség összege
59 048 924 Ft, ebből a támogatás szempontjából elszámolható költség 58 995 622 Ft,
ebből az igényelt támogatás összege, az elszámolható kiadás 90 %-a, 53 096 060 Ft. A
beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő összege 5 952 864 Ft.
7) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerő összegét
5 952 864 Ft-ot a 2017. évi költségvetésében a felhalmozási előirányzatok között
biztosítja.
8) A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
5. Előterjesztés az Ízek és kalandok határok nélkül című IPA/1602 pályázat benyújtására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Ez egy olyan pályázati szándék, amelyet már évekkel ezelőtt egyeztettünk a térségben. Első
lépésben szükséges egy IPA pályázatot benyújtani 5 kistérségi település és Kishegyes
község önkormányzatai részvételével. Turisztikai együttműködést tartalmaz. Az
előterjesztés tartalmazza, milyen programok valósíthatóak meg a településeken. Kötelező
elem minden településen legalább 1 turisztikai stratégia elkészítése. Kedvezmények
bevezetését is tervezzük Bácska kártya bevezetésével. 5 százalék önrésszel valósulna meg a
pályázat, közel 1,5 millió forint önerőt kellene biztosítani. Szank lenne a gesztor település.
A településeken különböző dolgok kerülnének tervezésre. Látvány szikvíz üzem
Jászszentlászlón, Kömpöcön játszó-pihenő park. Móricgát eszközöket, székeket vásárolna a
sátrába. Csólyospálos biztosítaná nekünk a szükséges feltételt, a látvány kovács üzemet
szeretnének bérbe venni, erre törekszenek.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a határozattervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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:
5/2017.(I.25.) ÖH.
Ízek és kalandok határok nélkül című
IPA/1602 pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani InterregIPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (Interreg-IPA
CBC Magyarország–Szerbia) keretében HUSRB/1602 számú pályázati felhívásra Ízek és
kalandok határok nélkül (Tastes and adventures without borders) címmel.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank község a
projekt vezető kedvezményezettje legyen, melynek keretében vezeti a projekt tartalmi
megvalósulását, összefogja a résztvevők szakmai munkáját.
3. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a projekt teljes költségvetése 449 232 Euro,
amelyből Szank településre jutó költségek összege 109 232 Euro, Kömpöc községre jutó
költségek összege 95 000 Euro, Csólyospálos községre jutó költségek összege 45 000
Euro, Jászszentlászló községre jutó költségek összege 50 000 Euro, Móricgát községre
jutó költség összege 50 000 Euro, Mail Idjos (Feketic) községre jutó költségek összege
100 000 Euro.
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4. Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a projekt
összköltségének 85 % 381 847 Euro uniós támogatás, 10 %-a 34 923 Euro a magyar
pályázók részére hazai forrásból nyújtott állami támogatás, 32 462 Euro önkormányzati
saját forrás.
5. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt költségek
Szank község számára eső 5 %-os önerejét, amelynek összege 5 462 Euro 2017. évi
költségvetésében biztosítja.
6. Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete a projekt 5 éves fenntartási
kötelezettséget vállalja.
7. A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: 2017.01.31.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
6. Előterjesztés Pi technológiás mezőgazdaság kutatása IPA/1602 pályázat benyújtására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
IPA pályázat, gazdaságfejlesztési pályázat. Szerb partner oldaláról bizonytalan volt, hogy
ki tud csatlakozni, ki tudja a pályázatot megvalósítani. Bizonytalan volt, mert
mezőgazdasági civil szervezet, aki gazdákat integrál, ez a pályázati tartalom az ő
profiljukba tudott volna beleférni. Szerbián a szerb kormány úgy ad támogatást, ha
önkormányzat a pályázó partner. Keresni kellett egy magyar önkormányzatot, ez
Magyarkanizsa, akivel közösen be tudjuk nyújtani a pályázatot. Az alpolgármester asszony
volt kint, ő egyeztetett a polgármester úrral és a pályázatírókkal. Január végén be kellene
nyújtani a pályázatot. Pi technológiás növénytermesztési feladatokra fókuszálva, a
térségben a feladatokat minél jobban sikerüljön előkészíteni, szakmailag megalapozni.
Térképen szemléltette a pályázat megvalósításának helyét, az épület tervrajzát. Feldolgozó,
hűtőház és csarnok, inkubátor ház. A pályázat most a csarnok megvalósítását tartalmazza.
A helyszín a mezőgazdasági vállalkozásoknak az adminisztráció munkáit segítse, akár
iroda helyiséggel, akár más segítségnyújtással. Irodahelyiség, továbbá 120-130 m2
egybefüggő tér, konyhával ellátva. Tájékoztatókat, előadásokat, képzéseket itt meg lehetne
tartani. A pályázat teljes költsége 400 ezer euró, 60 % a miénk, a többi költség a szerb
partneré. Az önrész 5 %. 2017-ben biztosan nem elinduló pályázat, nyáron várható esetleg
döntés.
A Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetett mozgáskorlátozott bejáró az építésztől megkérdezésre
fog kerülni.
Mucsi László képviselő
A szennyvízrendszerre való rákapcsolást is tartalmazza?
Patkós Zsolt polgármester
Igen.
Több 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:
6/2017.(I.25.) ÖH.
Pi technológiás mezőgazdaság kutatása
IPA/1602 pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani InterregIPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (Interreg-IPA
CBC Magyarország–Szerbia) keretében HUSRB/1602 számú pályázati felhívásra Pi
technológiás mezőgazdaság kutatása címmel.
2) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot
Szank község Magyarkanizsa várossal együtt nyújtja be. A projekt vezető
kedvezményezettje Szank Községi Önkormányzat, melynek keretében vezeti a projekt
tartalmi megvalósulását, összefogja a résztvevők szakmai munkáját.
3) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a projekt teljes költségvetése 461 203 Euro,
amelyből Szank településre jutó költségek összege 321 070 Euro, Magyarkanizsa városra
jutó költség összege 140 133 Euro.
4) Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a projekt
összköltségének 85 % 392 022,5 Euro uniós támogatás, 10 %-a 32 107 Euro a magyar
pályázók részére hazai forrásból nyújtott állami támogatás, 37 073,45 Euro önkormányzati
saját forrás.
5) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt költségek
Szank településre eső 5 %-os önerejét, amelynek összege 16 053,5 Euro 2017. évi
költségvetésében biztosítja.
6) Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete a projekt 5 éves fenntartási
kötelezettséget vállalja.
7) A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a
polgármestert
Határidő: 2017.01.31.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
7. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatásul elmondta, hogy jelenleg a régi vízmű épületét nem használjuk semmire, fűtjük,
hogy a csövek ne fagyjanak el. Jelentkezett egy kézműves cég, a Manka Manufaktúra Kft.,
aki raktározási célra keres lehetőséget. Jelenleg üresen áll, egy évre adnánk ki neki. Nekünk is
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település marketing szinten segítenek. A közmű és egyéb költségeket ők viselik. Addig
adnánk ki nekik, amíg az önkormányzatnak más célja nincs az épülettel. Javasolja 5.000,Ft+ÁFA/hó összegért az épület bérbeadását.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a határozattervezetet 5.000,-Ft+ÁFA/hó bérleti díjért egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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:
7/2017.(I.25.) ÖH.
Önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szanki 685/3 hrsz-ú, természetben
Szank, Rákóczi u. 2. szám alatt lévő, régi vízmű kezelő épületet határozott
időtartamra, 2017. február 1-jétől 2018. január 31-ig bérbe adja a Manka Manufaktúra
Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.) részére 5.000,- Ft+ÁFA/hó bérleti díjért. A
szolgáltatással kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester

NAPIREND
8. Előterjesztés a vásártér területének bérbeadására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatásul elmondta, hogy a vásártér területéből szeretne egy cég területet bérelni. A
cég pályázatot szeretne benyújtani és fióktelephelyként szeretné bejegyeztetni. Ha nyer a
pályázat, akkor neki fenntartási kötelezettsége van. Javasolja, hogy 60 eFt+ÁFA/év bérleti
díjért adja bérbe 1 évre a képviselő-testület és hagyja jóvá ezt a bérleti lehetőséget. A
bérleti szerződés tervezet előkészítéséhez a Pénzügyi Bizottság tagja, Rékasiné Dr. Oláh
Gizella felajánlotta segítségét.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a határozattervezetet 60.000,-Ft+ÁFA/év bérleti díjért egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Több 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:
8/2017.(I.25.) ÖH.
Vásártér területének beadásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szanki 87 hrsz-on lévő vásártér
megnevezésű területből 4.000 m2-t bérbe adja a SIGNUM ALFA TEAM
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Fóti út 56.) részére határozott
időtartamra, 2017. január 14-től 2018. január 31-ig, 60.000,- Ft+ÁFA/év bérleti díjért.
Hozzájárul ahhoz, hogy a Szank 87 hrsz. alatt lévő ingatlan fióktelephelyként 2017.
január 14. napjától bejegyzésre kerüljön a cégnyilvántartásba.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
9. Előterjesztés Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási
kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 210.819,-Ft-ot kellene elkülöníteni a 2017-es
költségvetésben, hogy az egyesület esetleges együttműködési nehézségeit kisegítse az
önkormányzat. Március-április hónapban felülvizsgáljuk, megnézzük, hogy az állami
szerepvállalás megtörtént-e. Ha igen, akkor nem fogja a költségvetésünket terhelni.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a határozattervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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:
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9/2017.(I.25.) ÖH.
Kiskunok Vidékéért Egyesület
LEADER Helyi Akciócsoport támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER
Helyi Akciócsoport működéséhez 210.819,- Ft (azaz Kettőszáztízezer-nyolcszáztizenkilenc
forint) támogatást biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
10. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Vincze Jánosné – jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
Az előterjesztésben a jogszabály módosítás lényeges részeit leírta. Mérlegelési jogköre nincs
a képviselő-testületnek. Meg kell állapítani az összegeket.
Patkós Zsolt polgármester
Bejelentette személyes érintettségét, nem kívánt a szavazásban részt venni. Átadta az ülés
vezetését Varga Ferencné alpolgármesternek.
Tabajdi Gábor képviselő
Megjegyezte, hogy nem az emeléssel, hanem a módszerrel nem ért egyet. Törvényben
meghozzák a döntést, utána az önkormányzat pedig gazdálkodja ki.
Varga Ferencné alpolgármester
Bízik benne, hogy előbb-utóbb rendezni fogják ezt a dolgot.
Tóth Mátyás PB elnök
Az önkormányzati dolgozók bére 10 éve nem emelkedett. Reméli erre is sor fog kerülni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
10/2017.(I.25.) ÖH.
Polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4)
bekezdése alapján – Patkós Zsolt főállású polgármester részére 2017. január 1.
napjától havi 548.400,- Ft illetményt állapít meg.
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2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Mötv. 71. § (6) bekezdése
alapján – Patkós Zsolt főállású polgármester részére 2017. január 1. napjától havi
82.300,- Ft költségtérítést állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Vincze Jánosné jegyző

NAPIREND
11. Előterjesztés a polgármester 2017. évi cafetéria juttatásának meghatározására
Előadó: Vincze Jánosné – jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése.
Patkós Zsolt polgármester
Bejelentette személyes érintettségét, nem kívánt a szavazásban részt venni. Átadta az ülés
vezetését Varga Ferencné alpolgármesternek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
11/2017.(I.25.) ÖH
Polgármester 2017. évi cafetéria juttatásának
meghatározásáról
HATÁROZAT
1.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Patkós Zsolt polgármester 2017. évi
cafetéria juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét bruttó 200.000,- Ft/fő/év
összegben határozza meg.
A polgármester cafetériájának igénybevételére a Szanki Polgármesteri Hivatal 2017. évi
cafetéria szabályzata az irányadó.

Határidő: folyamatos
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző

NAPIREND
12. Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására
Előadó: Patkós Zsolt - polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A képviselő-testületnek döntést kell hoznia a polgármester szabadságának ütemezéséről.
Minden évben kiírásra kerül az összes szabadság, megmaradt szabadsága nincs.
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:
12/2017.(I.25.) ÖH
Polgármester 2017. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Patkós Zsolt polgármester 2017. évi
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2017. január 30-31.
2017. február 27-28.
2017. március 30-31.
2017. április 13-14.
2017. május 2-3.
2017. június 29-30.
2017. július 17-augusztus 4-ig
2017. augusztus 21-22.
2017. szeptember 28-29.
2017. október 24-25.
2017. november 2-3.
2017. december 20-29-ig
Összesen:

2 nap
2 nap
2 nap
2 nap
2 nap
2 nap
15 nap
2 nap
2 nap
2 nap
2 nap
6 nap
41 nap

Határidő: folyamatos
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
13. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előadó: Patkós Zsolt – polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A polgármester illetményének növekedésével az alpolgármester fizetése is nő. Minimumon
van megállapítva az az összeg, amit biztosítania kell a testületnek.
Vincze Jánosné jegyző
Korábban a törvény úgy rendelkezett, hogy az alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi
megbízatású alpolgármester illetményének 70-90 % adható. Eddig az alpolgármester asszony
tiszteletdíja 70 %-on volt megállapítva. A törvény erre vonatkozó rendelkezését úgy
módosították, hogy csak egy olyan korlátot tartalmaz, hogy az alpolgármester tiszteletdíja
nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású alpolgármesteri illetmény 90 %-át. A határozattervezet a társadalmi megbízatású polgármester illetményének 70 %-áról szól.
Varga Ferencné alpolgármester
Bejelentette személyes érintettségét, nem kíván szavazni.
Több 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 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
13/2017.(I.25.) ÖH.
Alpolgármester tiszteletdíjának
és költségtérítésének megállapításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint, Varga Ferencné
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától havi bruttó
192.000,- Ft-ban, költségtérítését 2017. január 1. napjától (tiszteletdíjának 15%-ában)
28.800,- Ft/ hó összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző
NAPIREND
14. Egyéb kérdések
a) Könyv megjelenéséhez támogatás kérése
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta Pál Sándor kérelmét és elvi döntést hozott, melyben
verseskötetének megjelenéséhez kér támogatást. A bizottság javaslata, hogy a könyv illetve
kötetének megvásárlásával támogassa az önkormányzat Pál Sándor kötetének megjelenését. A
bizottság is úgy gondolja, hogy ne zárkózzunk el, támogassuk a megjelent könyvek
megvásárlásával. Ha egyetért a képviselő-testület ezzel az elvi döntéssel, akkor így készítsük
elő a következő ülésre, konkrét előterjesztéssel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az elhangzott
javaslatot.
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:
14/2017.(I.25.) ÖH.

Pál Sándor Attila verseskötete megjelenésének támogatásáról
HATÁROZAT
1.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Pál Sándor verseskötetének
megjelenését. Támogatás módjáról és mértékéről további egyeztetés szükséges a kérelem
benyújtójával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések lefolytatására.

Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
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14/B) Közmeghallgatás összehívása
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy a közmeghallgatás időpontja: 2017. február 10. péntek 17 óra legyen. Helye:
Művelődési Ház. Napirendje: Tájékoztató a 2016. évi gazdálkodásról és a 2017. évi
költségvetésről, valamint tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről.
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:
15/2017.(I.25.) ÖH.
Közmeghallgatás tartásáról

HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 54. §-a alapján 2017. február 10én pénteken 17 órakor közmeghallgatást tart a művelődési házban.
Napirendje:
1. Tájékoztató a község közrend és közbiztonság helyzetéről.
2. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról
3. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezéséről
4. Egyéb kérdések
Egyebek
Patkós Zsolt polgármester
A múlt testületi ülésen elhangzott az a javaslat, hogy ismerje el a testület valamilyen módon
azt a közbelépést, azt a segítségnyújtást, amelyet megtett a Petőfi utcában lakó szomszéd
annak érdekében, hogy nagyobb baj történjen az idős nénivel. Nagyobb nyilvánosságot
adjunk az ő cselekedetének, tettének. Javasolja a közmeghallgatásra meghívni őt és a
napirend előtt köszönje meg tettét a képviselő-testület egy elismerő oklevéllel és
ajándékkosárral. Hívjuk meg a közmeghallgatásra.
A képviselők az elhangzott javaslattal egyetértettek.
Mucsi László képviselő
Felhívta a figyelmet az idősekről való gondoskodásra a hideg téli időszakban. Régen nagyon
jó volt, amikor voltak szociális munkások, akik fát vágtak, segítették az időseket. A jövőben
ha lehetősége lesz szociális munkások foglalkoztatására az önkormányzatnak, akkor
mindenképpen igényeljen létszámot és alkalmazzon ilyen személyeket.
Patkós Zsolt polgármester
Az elmúlt időszakban nem volt szociális munkások foglalkoztatására pályázati lehetőség.
Házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgálat keretében segítik és gondoskodnak az
idősekről, külterületen élőkről. Az ő feladatuk volt eddig is a rászorulók segítése. Ha lesz
közfoglalkoztatás keretében pályázati lehetőség szociális munkások foglalkoztatására, akkor
élni fogunk a lehetőséggel, mert erre lenne igény az idősek körében. Ha vannak olyan
gondozásra szoruló személyek, akik azért nem veszik igénybe a szolgáltatást mert fizetni kell
érte, akkor az önkormányzat vállalja fel ennek költségét. Megkeressük az intézményt, hogy
mérjék fel a valós igényeket és ezek ismeretében az önkormányzat segítséget ad.
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Mucsi László képviselő
Az új védőnő munkájával kapcsolatosan pozitív a véleménye, az iskolában a tanulókkal
beszélget, kedvelik, az előadásai nagyon jó színvonalúak, melyeket az iskolások körében
szervez.
Tóth Mátyás képviselő
Jó gondolatnak tartja a madárinfluenzával kapcsolatos tájékoztató megszervezését. Úgy látja,
hogy nagy a káosz az egész baromfi ágazatban. Jó lenne, ha szakemberek tudnának pontos és
bővebb információval szolgálni az érintett gazdálkodóknak még a közmeghallgatás előtt.
Patkós Zsolt polgármester
A jövő hétre megpróbáljuk megszervezni a tájékoztatót.
Tóth Mátyás képviselő
A legtöbben attól félnek, hogy ez a betegség visszajöhet. Az állatorvos felelőssége, hogy a
higiéniai és állategészségügyi szabályok betartását mennyire követelik majd meg. Komoly
odafigyelést igényel mindenkitől. Az előírásokat mindenkinek be kellene tartania.
Patkós Zsolt polgármester
Remélhetőleg a tájékoztatón a gazdálkodók tájékoztatást kapnak a megváltozott szabályokról,
illetve a megváltoztatni kíván szabályrendszer módosulásáról is. Az egyik tűzcsapra
felszereltettünk egy vízvételi lehetőséget, ahol a fertőtlenítő autó vizet tud felvenni, amikor
megy a telepekre fertőtleníteni.
Mucsi László képviselő
A megyében történt eseményeket vázolta fel, melynek láttán elég nagy a probléma. Nem lehet
tudni, milyen szigorítások lesznek, hogyan tudnak a gazdák megfelelni majd a
követelményeknek. El vannak keseredve a termelők, mivel jövedelem nélkül maradtak több
hónapja.
Hachbold Gábor képviselő
Felhívta a figyelmet arra, hogy az „Európa Háznál” nagyon rosszul áll a vakolat.
Patkós Zsolt polgármester
Meg fogjuk nézni, köszöni az észrevételt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 10 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.
Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Mucsi László
jegyzőkönyv hitelesítő
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