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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a képviselő-testület 2017. március 30-án 16 óra 15 perckor megtartott rendkívüli 

               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 

 Karó Zoltánné 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 Mucsi László képviselőt 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. Előterjesztés a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati  

    rendelet módosításáról 

    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

2. Előterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitási 

    kérelméről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről  

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

4. Előterjesztés az Ízek Házára megkötött bérleti szerződés meghosszabbítására 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

5. Előterjesztés a Katolikus Egyház támogatására 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 

1. Előterjesztés a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati  

    rendelet módosításáról 

    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

    (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.  

 

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 

3/2017.(III.31.) önkormányzati rendeletet a települési támogatásokról és a szociális 

ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A 3/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

NAPIREND 

2. Előterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitási  

    kérelméről 

    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-tervezeteket. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

32/2017.(III.30.) ÖH. 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft. többletkapacitási kérelméről 

 

HATÁROZAT 

 

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

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitási kérelmet nyújtson be 

endokrinológia 5 óra szakorvosi óra/hét, szemészet + 10 óra szakorvosi óra/hét, 

reumatológia + 10 óra szakorvosi óra/hét, és fizioterápia /asszisztensi tevékenység/ + 10 

nem szakorvosi óra/hét szakmák vonatkozásában. 
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2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 

többletkapacitás személyi és tárgyi feltételeinek fenntartását biztosítja. A képviselő testület 

biztosítja a többletkapacitást követően a jogszabályban előírt minimum feltételeknek való 

megfelelést és felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat aláírására. 

 

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

döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 

 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

33/2017.(III.30.) ÖH. 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft. többletkapacitási kérelméről 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 

endokrinológia szakma tekintetében a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit 

Kft-hez kíván tartozni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre 

vonatkozó nyilatkozat aláírására. 

 

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

döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 

 

 

NAPIREND 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről  

    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 – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 
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34/2017.(III.30.) ÖH. 

Önkormányzat 2017. évi 

közbeszerzési tervéről 

HATÁROZAT 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi nemleges 

közbeszerzési tervét tudomásul veszi és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 

 

 

NAPIREND 

4. Előterjesztés az Ízek Házára megkötött bérleti szerződés meghosszabbítására 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

A határozat-tervezetet mindenki megkapta. Elmondta, hogy a több ízben egyeztettek már a 

vállalkozóval az Ízek Háza üzemeltetését és működtetését illetően, mivel érdemben és 

értelmesen akarja üzemeltetni a vállalkozó, de jelenleg ezt nem tudja megoldani. 

Tárgyalásokat kezdeményezett a Ritzelné Marikával, hogy az üzemeltetését ellátná-e az Ízek 

Házának. Végig gondolja és április hónap folyamán visszatérnek rá. A bérleti szerződés egy 

hónapos meghosszabbítása ezért történt. Remélhetőleg a következő hónap végéig más 

alternatíva tud kialakulni a működést illetően. 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a határozat-tervezetet.  

Tóth Mátyás PB elnök 

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet megtárgyalta és a képviselő-testületnek  

180.000,-Ft + ÁFA díjat egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

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 – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

35/2017.(III.30.) ÖH. 

Ízek Házára megkötött bérleti szerződés és  

megállapodás módosításáról 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szank, 

Rákóczi u. 21. szám alatt lévő Ízek Háza ingatlanra 2016. április 21-én Szank Községi 

Önkormányzat és a TERMÁL BISZTRÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (6120 

Kiskunmajsa, Katona József u. 8. adószáma: 24806185-2-03, cg.sz: 03-09-127125 

képviseletében: Pelikán Zsolt ügyvezető igazgató) között létrejött bérleti szerződés és 

megállapodás hatályát 2017. április 30. napjáig meghosszabbítja. 
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2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásban rögzített szolgáltatások 

ellenértékeként Szank Községi Önkormányzat 2017. április 30. napjáig 180.000,- Ft + 

ÁFA díjat fizet vállalkozó részére. 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés és megállapodás 

módosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 

 

 

NAPIREND 

5. Előterjesztés a Katolikus Egyház támogatására 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

Patkós Zsolt polgármester 

Elmondta, hogy a katolikus templom kertben kálvária utat, stációkat kívánnak megvalósítani 

felajánlásokból, anyagi támogatásokból a fafaragó tábor keretében és ehhez kérik az 

önkormányzat anyagi támogatását. Javasolta képviselő-testületnek, hogy egy stációnak 70 e 

Ft-os költsége van, ehhez nyújtson támogatást. 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.  

Tóth Mátyás PB elnök 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag 

elfogadásra javasolta a Katolikus Egyház  70.000,-Ft összegű támogatását a stáció 

megvalósításához.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Katolikus Egyház 

támogatását a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők7 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

36/2017.(III.30.) ÖH. 

Katolikus Egyház támogatásáról 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a stáció megvalósításához a Katolikus 

Egyház részére 70.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a Szank Községi 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 

 

 

 

 

 



8 

 

Patkós Zsolt polgármester 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy ennek kapcsán Tóth Mátyás képviselő egy havi 

tiszteletdíjáról lemond. Kérte a többi képviselőt, csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, az 

önkormányzat és az egyház közös fafaragó tábori, az egyház szépítését célzó támogatáshoz. 

A következő testületi ülésre előkészítjük a tiszteletdíjról történő lemondást a katolikus egyház 

javára. 

Ezt követően javaslatot tett új napirendi pont felvételére, mert sürgős döntés szükséges a jurta 

tábor bérbeadásáról.  

 

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértettek az új napirendi pont 

felvételével. 

 

 

NAPIREND 

6. Előterjesztés a szanki 86 hrsz-ú sporttelep ingatlan területrészének és eszközeinek  

    bérbeadásáról 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Patkós Zsolt polgármester 

A határozat-tervezet kiosztásra került.  

A sportpályán a szálló üzemeltetését az Együtt Szankért Egyesület kell, hogy működtesse, 

mivel pályázaton megvalósult beruházás. Folyamatosan problémák merülnek fel a sátortábor 

és jurta tábor igénybevételének számlázásakor, bérbeadásakor. Célszerű lenne, hogy az összes 

szálláslehetőség adminisztrációja egy kézben legyen. A jurta szállónak a tavalyi évben nem 

volt jelentős a bevétele, mindössze 100 eFt. Most már vannak szállást igénybevevők.   Az 

udvar területét, ami a sátrakhoz tartozik, valamint a jurta sátrakat és a túrasátrakat is bérbe 

adjuk üzemeltetésre. Az önkormányzat csak díj ellenében tudja bérbe adni az egyesületnek, 

ezért javasolja, hogy a bérleti díj összegét 5.000 Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg a 

képviselő-testület. Májustól 1 főt alkalmazni fog az egyesület, aki az egész szállás 

adminisztrációját, szállásadói tevékenységet végzi. Az üzemeltetés az önkormányzat 

költségeit csökkenti. 

Tabajdi Gábor képviselő 

Megkérdezte, a különbözetet ki állja? 

Patkós Zsolt polgármester 

Az Együtt Szankért Egyesület bérbe veszi, bérleti díjat fizet, évente 60 eFt+ÁFA-t, ő 

üzemelteti a tábort. A működési engedélyt a jegyző adja ki, ha egyesület működteti.   

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.  

Tóth Mátyás PB elnök 

A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet megtárgyalta és a képviselő-testületnek 

egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők7 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 
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37/2017.(III.30.) ÖH. 

Szanki 86 hrsz-ú sporttelep ingatlan területrészének és 

eszközeinek bérbeadásáról 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szank Községi 

Önkormányzat tulajdonát képező szanki 86 hrsz-ú sporttelep és tekecsarnok megjelölésű 

ingatlanból telepített sátortábor céljából 1152 m2, nomád táborhely céljából 890 m2 

területet az Együtt Szankért Egyesület (6131 Szank, Rákóczi u. 22.) részére bérbe adja. 

 

2. A Képviselő-testület 8 db 3,8 m-es, 1 db 4,2 m-es, 1 db 5 m-es jurta sátrat és 10 db 4 

személyes túrasátrat az Együtt Szankért Egyesület részére bérbe adja. 

 

3. A Képviselő-testület a bérleti díj összegét 5.000 Ft + ÁFA/hó összegben határozza meg. A 

bérleti szerződés időtartamát határozatlan időben határozza meg. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 órakor bezárta az ülést.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Mucsi László 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


