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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a képviselő-testület 2017. február 20-án 8 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  

Jelen vannak:  Patkós Zsolt polgármester 

 Varga Ferencné alpolgármester 

 Hachbold Gábor 

 Mucsi László 

 Szabó-Mikor Éva és 

 Tóth Mátyás képviselők 

 Vincze Jánosné jegyző 

 Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 

Patkós Zsolt polgármester 

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 

képviselőből 6 fő jelen van, Tabajdi Gábor előre jelezte távolmaradását az ülésről.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó-Mikor Éva 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 konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-1.5.3-16  

    pályázat megvalósításához 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

2. Előterjesztés humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett  

    térségek EFOP-1.5.3-16 pályázat benyújtásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

3. Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-3.9.2-16  

    pályázat megvalósításához 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

4. Előterjesztés humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett  

    térségek EFOP-3.9.2-16 pályázat benyújtásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

5. Előterjesztés rendőrség támogatásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

6. Előterjesztés Kunság Kincse Szociális Szövetkezettel történő együttműködésre 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 

1. Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-1.5.3-16  

    pályázat megvalósításához 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Patkós Zsolt polgármester 

A konzorciumban 8 település vesz részt és a megyei önkormányzat. A kistérségi 

településekhez csatlakozott Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzata is. A lakosságszámot 

tekintve így 22 ezer főt foglal magában a konzorcium. A pályázat benyújtásának ez feltétele. 

A konzorcium vezetője Kiskunmajsa Város Önkormányzata lesz. 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 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

16/2017.(II.20.) ÖH. 

Konzorciumi együttműködési megállapodás 

megkötéséről EFOP-1.5.3-16 pályázat megvalósításához 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szank Községi 

Önkormányzat, Kiskunmajsa Város Önkormányzatával, Kömpöc Község 

Önkormányzatával, Csólyospálos Község Önkormányzatával, Jászszentlászló Község 

Önkormányzatával, Móricgát Község Önkormányzatával, Bugac Nagyközségi 

Önkormányzattal, Bugacpusztaháza Községi Önkormányzattal, Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzattal és a Magyar Diáksport Szövetséggel konzorciumot hoz létre a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című EFOP-

1.5.3-16 kódszámú támogatási kérelem benyújtására.  

 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a konzorcium 

vezetője Kiskunmajsa Város Önkormányzata. 

 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

előterjesztés mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.  

 

4. A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a 

polgármestert.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
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NAPIREND 

2. Előterjesztés humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett  

    térségek EFOP-1.5.3-16 pályázat benyújtásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

Az előterjesztést és a határozat-tervezetet írásban mindenki megkapta. A pályázatból a 

szakember ellátottság feltérképezése után lehetőség lesz képzéseket biztosítani. Többek között 

a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javítása is cél. A pályázat összes 

költségvetése 500 millió forint, amely 100 %-ban finanszírozott, önerőt, önkormányzati saját 

forrást nem igényel. 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 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

17/2017.(II.20.) ÖH. 

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi  

szemléletben – kedvezményezett térségek  

(EFOP-1.5.3-16) pályázat benyújtásáról 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek (EFOP-

1.5.3-16) pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztést, és támogatja a megvalósítani 

kívánt pályázatot, annak benyújtásával egyetért.   

 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázatok benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, és a pályázattal 

összefüggő dokumentációt aláírja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 

 

 

NAPIREND 

3. Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-3.9.2-16  

    pályázat megvalósításához 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

Ez a konzorciumi együttműködés lényegében hasonló tartalmú, mint az 1. napirendi pontban 

elfogadott. Ennek a konzorciumnak a vezetője Szank Községi Önkormányzat lesz. Javasolta a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

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: 

 

18/2017.(II.20.) ÖH. 

Konzorciumi együttműködési megállapodás 

megkötéséről EFOP-3.9.2-16 pályázat megvalósításához 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szank Községi 

Önkormányzat, Kiskunmajsa Város Önkormányzatával, Kömpöc Község 

Önkormányzatával, Csólyospálos Község Önkormányzatával, Jászszentlászló Község 

Önkormányzatával, Móricgát Község Önkormányzatával, Bugac Nagyközségi 

Önkormányzattal, Bugacpusztaháza Községi Önkormányzattal, Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzattal és a Grassroots Sport Oktatás-módszertani és Kutatás-fejlesztési 

Nonprofit Kft-vel konzorciumot hoz létre a „Humán kapacitások fejlesztése térségi 

szemléletben- kedvezményezett térségek” című EFOP-3.9.2-16 kódszámú támogatási 

kérelem benyújtására.  

 

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.  

 

4. A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a 

polgármestert.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 

 

 

NAPIREND 

4. Előterjesztés humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett  

    térségek EFOP-3.9.2-16 pályázat benyújtásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

A pályázatok benyújtására profi céget bízunk meg, mivel nagyon komoly dokumentációról 

van szó. A pályázat összes költségvetése 500 millió forint, amely szintén 100 %-ban 

támogatott. A két pályázat a társadalom valamennyi szegmensét lefedi a születéstől az idősek 

ellátásáig. A pályázatokból lehetőség lesz szakmai eszközök vásárlására is. 

Mucsi László képviselő 

A pályázatok megvalósításába mennyire tudjuk bevonni a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatot? 

Patkós Zsolt polgármester 

Együtt fogunk működni mindenkivel. Ezeknek a projekteknek 24 hónap a megvalósítása, 

2017. októberétől 2019. októberéig tart. A fenntartási időszak + 1 év. 
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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: 

 

 

19/2017.(II.20.) ÖH. 

Humán kapacitások fejlesztése térségi  

szemléletben – kedvezményezett térségek  

(EFOP-3.9.2-16) pályázat benyújtásáról 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán kapacitások 

fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek (EFOP-3.9.2-16) 

pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztést, és támogatja a megvalósítani kívánt 

pályázatot, annak benyújtásával egyetért.  

 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázatok benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, és a pályázattal 

összefüggő dokumentációt aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 

 

 

NAPIREND 

5. Előterjesztés rendőrség támogatásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Patkós Zsolt polgármester 

A határozat-tervezetet és a támogatási szerződés-tervezetet mindenki megkapta. A 

Kiskunmajsai Rendőrőrs részére a kamera rendszer internet szolgáltatásának biztosításáról 

van szó. Az önkormányzat a CATEL KFT-vel fog szerződést kötni a szolgáltatás kiépítésére. 

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 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 
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20/2017.(II.20.) ÖH. 

Rendőrség támogatásáról 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szank Községi 

Önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságot 2017. március 1-jétől 

2019. április 1. napjáig 24 hónapon keresztül havi 6.100,- Ft, összesen 146.400,- Ft 

értékben támogatja Szank településen kiépített térfigyelő kamerarendszer által rögzített 

felvételek hozzáférésének elősegítése érdekében. 

 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 

 

 

NAPIREND 

6. Előterjesztés Kunság Kincse Szociális Szövetkezettel történő együttműködésre 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

Szabóné Csábrády Anikó kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy működjünk együtt a 

Kunság Kincse Szociális Szövetkezettel. A szövetkezet akkor nyújthat be pályázatot a 

Belügyminisztériumhoz, ha egy önkormányzat tagja. Egy önkormányzat két szociális 

szövetkezetnek lehet a tagja, Kiskunmajsának már van két szövetkezeti tagsága, ezért ebben 

nem lehet benne. Javasolta, hogy Szank alapító tagként csatlakozzon a szövetkezethez. 

Aszalóüzem létrehozására szeretnének pályázni. Biztosítékot kér arra, hogy a projekt 

fenntartási időszakában az önkormányzatnak - mint alapító tagnak - anyagi terhet ne jelentsen. 

A szövetkezetnek önfenntartónak kell lennie, magának kell fizetnie a dolgozók után mindent, 

a járulékokat is. 

Varga Ferencné alpolgármester 

Szank alapító tag lesz. Jó lenne, ha Szankon jönne létre az aszalóüzem, és szanki embereket is 

foglalkoztatna. 

Patkós Zsolt polgármester 

Van-e olyan helyünk, amit fel tudunk ajánlani? 

Vincze Jánosné jegyző 

A Haladás Tsz-nek van épülete, ahol régen a Humán Kft. üzemelt. A MOL-lal szemben is van 

egy épület, megvásárolhatnák. 

Patkós Zsolt polgármester 

A pályázatból nem lehet épületet vásárolni, csak eszközöket lehet venni. A szociális 

szövetkezetnek azok a tagjai, akik dolgoznak benne. Kérdés, hogy találunk-e néhány embert a 

munkanélküliek között, akikkel meg lehet valósítani a szociális szövetkezetet. Szabóné 

Csábrády Anikó nyitott arra, hogy a jelenlegi közfoglalkoztatottak köréből kiemelendő 

emberek közül 2 fő szanki legyen. A székhelyet, telephelyet tekintve Kiskunmajsa lenne a 

legmegfelelőbb, de ha gazdaságosan működtethető, nem túl költséges épületet ajánlunk, arra 

is nyitott, hogy Szankon legyen. 
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Hachbold Gábor képviselő 

Nem tudjuk, hogy mekkora, milyen épület lenne megfelelő, úgy gondolja, hogy előírások is 

vannak, amelyeknek meg kell felelni. 

Patkós Zsolt polgármester 

A székhely lehet Majsán, de a telephely jó lenne, hogyha Szankon lenne.  

Mucsi László képviselő 

Egyetértett. A telephely legyen itt. 

Patkós Zsolt polgármester 

Megkérdezzük a Haladás Tsz. épületét és ajánlani fogjuk. 

 

 

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: 

 

21/2017.(II.20.) ÖH. 

Kunság Kincse Szociális Szövetkezetbe 

történő belépésről 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alapító tagként belép a Kunság Kincse 

Szociális Szövetkezetbe (továbbiakban: Szövetkezet). 

 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az együttműködés 

keretében a Szövetkezet célkitűzéseit magára nézve kötelezően elfogadja.  

 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – mint a 

képviseletre jogosult személyt - az együttműködéshez szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 

 

 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Szabó-Mikor Éva 

jegyzőkönyv hitelesítő 


