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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2017. január 25-én 8 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Tóth Mátyás elnök
Hachbold Gábor
Rékasiné Dr. Oláh Gizella és
Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Mucsi László
Tabajdi Gábor és
Varga Ferencné alpolgármester
Vincze Jánosné jegyző
Karó Zoltánné jegyzőkönyvvezető
Tóth Mátyás elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fő
bizottsági tagból 4 fő jelen van, Szabó-Mikor Éva betegsége miatt igazoltan van távol.
Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Hachbold Gábor bizottsági tag legyen.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőjének
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívó szerinti napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendet.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. 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
2. Előterjesztés az Ízek és kalandok határok nélkül című IPA/1602 pályázat benyújtására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés Pi technológiás mezőgazdaság kutatása IPA/1602 pályázat benyújtására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés a vásártér területének bérbeadására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Előterjesztés Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási
kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Egyéb kérdések
a) Könyv megjelenéséhez támogatás kérése
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
1. Előterjesztés külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
VP6-7.2.1-7.3.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítés az írásban kiadott előterjesztéshez.
Patkós Zsolt polgármester
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 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.
Tóth Mátyás elnök
Melyik dűlőútról van szó pontosan?
Patkós Zsolt polgármester
A Kiskun Emlékhelytől kezdődően, Szank-Jászszentlászló úton átmenve, az ipari terület
mellett elhaladva, a szőlők felé vezető út folytatása a kiskunmajsai fürdőig. Szank
közigazgatási területén 2,6 km, Kiskunmajsa területén 4 km hosszúságban.
Tóth Mátyás elnök
Nem egy idegen útépítő vállalkozónak adjuk ki az építést?
Patkós Zsolt polgármester
De igen, a pályázatnak feltétele a nyílt közbeszerzés, uniós pénzforrás. Nincs más
gépbeszerzési pályázat. Nagyobb traktorra, erősebb gépre szükségünk van, pótkocsira is
szükségünk lenne, de nem támogatja a pótkocsit.
Mucsi László képviselő
A rendszerváltás óta nincs komolyabb gazdálkodást segítő úthálózat pályázat, mindig
egyéb dolgok felülírják. Szank nem rendelkezik gazdasági úthálózattal, nem tudja, mikor
jön el azaz idő. Örül annak, hogy valamennyi megvalósul. Az állam sok száz milliárd
forintot ad pályázatokra. Ipartelep mellett megy el ez a pályázatos út is, alapvetően fontos.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok
4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a
következő határozatot hozták:
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1/2017.(I.25.) PBH.
Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és
munkagépek beszerzése pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek
beszerzése pályázatról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
NAPIREND
2. Előterjesztés az Ízek és kalandok határok nélkül című IPA/1602 pályázat benyújtására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítés az írásban kiadott előterjesztéshez.
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.
Tóth Mátyás elnök
A többi településen mik kerülnek tervezésre?
Patkós Zsolt polgármester
Látvány szikvíz üzem Jászszentlászlón, Kömpöcön játszó-pihenő park. Móricgát
eszközöket, székeket vásárolna a sátrába. Csólyospáloson a látvány kovács üzemet
szeretnék bérbe venni, erre törekszenek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok
4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a
következő határozatot hozták:
2/2017.(I.25.) PBH.
Ízek és kalandok határok nélkül című
IPA/1602 pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az Ízek és kalandok határok nélkül című IPA/1602 pályázatról
szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
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NAPIREND
3. Előterjesztés Pi technológiás mezőgazdaság kutatása IPA/1602 pályázat benyújtására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Tóth Mátyás elnök
Felkérte a polgármestert a napirend előterjesztésére.
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 vajdasági 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 kell
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, valamin a pályázatból megvalósuló inkubátor ház. A helyszín a
mezőgazdasági vállalkozásoknak az adminisztrációs munkáit segítené, akár iroda
helyiséggel, akár más segítségnyújtással. Iroda, 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.
Tóth Mátyás elnök
A pályázati összeg az inkubátor házat tartalmazza?
Patkós Zsolt polgármester
Nagyjából igen. 50 millió forint, amit erre szánnánk. Területrendezéssel, építéssel, a
különböző gáz, víz, villany kiépítéssel. Eszközöket vásárolnánk, amelyek segítik az
előadások tartását, bútorokat, amelyek a működéshez szükségesek. Az előadások tartására
vonatkozó költségeket is el tudjuk számolni. Egy Pi víz készítő gép kerülne megvásárlásra.
Tabajdi Gábor képviselő
Ez végleges terv, ez kerül megvalósításra?
Patkós Zsolt polgármester
A tervrajzon mutatta, hogy először egy nagy terem kerülne kialakításra, amely
rendezvények, tájékoztatók tartására alkalmas lenne, későbbiekben ebből kerülhetnének
leválasztásra irodák.
Tabajdi Gábor képviselő
A mozgáskorlátozott helyiséget, a mosdóhelyiséget, nem vette figyelembe a tervező, erre
figyelni kell, kicsi az ajtó.
Patkós Zsolt polgármester
Köszöni az észrevételt, a tervezőnek jelezni fogjuk.
Tóth Mátyás elnök
Kérdés, észrevétel van-e?
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok
4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a
következő határozatot hozták:
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3/2017.(I.25.) PBH.
Pi technológiás mezőgazdaság kutatása
IPA/1602 pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Pi technológiás mezőgazdaság kutatása IPA/1602 pályázatról
szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
NAPIREND
4. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az írásos anyagot megkaptuk, szóbeli kiegészítés van-e?
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, aki raktározási célra keres
lehetőséget. Jelenleg üresen áll, egy évre adnánk ki neki. Nekünk is település marketing
szinten segítenének. A közmű és egyéb költségeket ők viselik. Addig adnánk ki nekik, amíg
az önkormányzatnak más célja nincs az épülettel. Javasolja az épület előterjesztés szerinti
bérbeadását.
Tóth Mátyás elnök
A Kft-ről bővebben lehet valamit tudni?
Patkós Zsolt polgármester
A Béke utcán a Csertő Istvánék mellett laknak, kézműves dolgokat készítenek, a hölgy
grafikus, különböző babákat is készítenek. Kézműves vásárokba mennek és értékesítik a
portékáikat. Színvonalas, amit alkotnak.
Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tag
Az ÁFÁ-t is tartalmazza a bérleti díj, vagy plusz ÁFA?
Patkós Zsolt polgármester
Plusz ÁFA.
Tóth Mátyás elnök
A határozat-tervezetben a bérleti díjat kérte a +ÁFA összeggel javítani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a módosított
határozat-tervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok
4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a
következő határozatot hozták:
4/2017.(I.25.) PBH.
Önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati ingatlan bérbeadásáról szóló határozattervezetet az 5.000,-Ft+ÁFA/hó bérleti díj módosításával fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
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NAPIREND
5. Előterjesztés a vásártér területének bérbeadására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az írásos anyagot megkaptuk, szóbeli kiegészítés van-e?
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/év bérleti díjért
adja bérbe a képviselő-testület és hagyja jóvá ezt a bérleti lehetőséget.
Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tag
Az ÁFÁ-t is tartalmazza a bérleti díj, vagy plusz ÁFA?
Patkós Zsolt polgármester
Plusz ÁFA.
Tabajdi Gábor képviselő
Mióta tart az egyeztetés a céggel?
Patkós Zsolt polgármester
Kb. egy hónapja, három hete. Január 14. napjától kellene hozzájárulni a bérbeadáshoz.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella bizottsági tag
A bérleti szerződésre oda kell figyelni. Határozott időre szóló szerződés felmondásának külön
szabályai vannak, melyre felhívta a figyelmet.
Patkós Zsolt polgármester
Kérhetjük ebben a segítségét?
Rékasiné Dr. Oláh Gizella bizottsági tag
Igen, természetesen.
Patkós Zsolt polgármester
Nincs még bérleti szerződés, a segítséget köszönjük.
Tóth Mátyás elnök
A határozat-tervezetben a bérleti díjat kérte a +ÁFA összeggel javítani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a módosított
határozat-tervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok
4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a
következő határozatot hozták:
5/2017.(I.25.) PBH.
Vásártér területének bérbeadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a vásártér területének bérbeadásáról szóló határozat-tervezetet
a 60.000,-Ft+ÁFA/év bérleti díj módosításával fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
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NAPIREND
6. Előterjesztés Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási
kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az írásos anyagot megkaptuk, szóbeli kiegészítés van-e?
Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy Kiskunfélegyháza biztosít egy irodát az egyesületnek. Bejegyezték az
egyesületet, elfogadták a helyi vidékfejlesztési stratégiáját. Munkaszervezet működéséhez
eddig semmiféle támogatást nem kaptunk. Lehetőség lenne rá, hogy a közel 60 millió forint
50 %-át előlegként lehívni. Ehhez az egyesületi tagoknak bank garanciát kellene nyújtani, ezt
nem szeretnénk. Nagyon sok munkaszervezet küzd hasonló problémákkal, azaz hogy a
működőképességük határán vannak. Kiskunhalason túlköltekezés van, le akarják állítani a
munkaszervezetet. Az elnökség azt javasolta, hogy húzzuk ki szeptemberig a működést.
Különítsünk el település arányosan pénzt, áprilisig ne fizessük ki, áprilisban nézzük meg,
hogyan alakult - az országos helyzetet figyelembe véve - az akciócsoportok finanszírozása.
Április végén megnézzük van-e állami szerepvállalás, akkor utaljuk át a támogatást, addig
elhatárolásra kerülne.
Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tag
Lakosság arányosan kérték a hozzájárulást. Kiskunmajsa és Kiskunfélegyháza nem annyi
lakosú mint Szank.
Patkós Zsolt polgármester
Az akciócsoportban a városok csak külterülettel vehetnek részt, belterületen nem lehet
pályázni. A külterületi lakossággal pályáznak. A 10 ezer alatti települések a teljes
közigazgatási területükkel pályázhatnak. Régen is így volt.
Tóth Mátyás elnök
Kérdés, észrevétel van-e?
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 4 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok
4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a
következő határozatot hozták:
6/2017.(I.25.) PBH.
Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi
Akciócsoport támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport
támogatási kérelméről szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás elnök
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7. Egyéb kérdések
a) Könyv megjelenéséhez támogatás kérése
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Tóth Mátyás elnök
Felkérte a polgármester urat a napirend előterjesztésére.
Patkós Zsolt polgármester
Pál Sándor Attila kérelmét ismertette, amelyben a Magvető kiadó elfogadta a második
verseskönyvének kéziratát, melyet áprilisban szeretnének kiadni. Támogatást szeretne kérni
az önkormányzattól. Második levélben a Pontozó könyv kiadását szerbül szeretnék
megjelentetni és ehhez kér a József Attila kör vezetője 300 e. Ft támogatást. Javasolja úgy
támogatni, hogy a könyvből 100 vagy 150 db-ot vegyünk meg, melyből neki is meg lesz a
bevétele. Nem tudja, hogyan lehetne egy kiadót támogatni. Elvi döntést szeretne kérni, hogy
támogassuk-e vagy se. Az egyeztetéseket követően lehet majd dönteni, hogyan és mekkora
összeggel. Ne kiadót támogassunk, hanem könyvet vásároljunk, ezáltal támogatva a kiadót is
és Sándort is. Támogatását ezzel fejezze ki az önkormányzat.
Mucsi László képviselő
Jó gondolatnak tartja, hogy kötetet vásároljon az önkormányzat. Iskola pályázatba, határon
túli pályázatba nem férhetne bele a másik kérés?
Patkós Zsolt polgármester
Mi nem kulturális tevékenységet, hanem mezőgazdasági típusú együttműködést valósítanánk
meg.
Varga Ferencné alpolgármester
A pályázat tárgyi eszközökről és épületfejlesztésről szól. A gazdaságfejlesztés nem
támogatható.
Tóth Mátyás elnök
A könyvvásárlási ötlet jó, utána fel tudja használni ajándékozási célra. A Pontozó könyv
szerb megjelenését nem javasolja támogatni.
Patkós Zsolt polgármester
A szándékot szerette volna látni, utána kerül sor az egyeztetésre.
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek, hogy
Pál Sándort könyvének megvásárlásával támogassa. A Pontozó könyv szerb megjelenését
nem javasolja támogatni.
Tóth Mátyás elnök
Felhívta a figyelmet a vagyonbevallások beadásának határidejére, amely január 31.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke az ülést 9 órakor bezárta.

K. m.f.

Tóth Mátyás
elnök

Hachbold Gábor
jkv.hitelesítő
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