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Zaka László polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Üdvözölte a GYED-ről visszatért jegyzőt. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, mert a 10 képviselőből 8 fő jelen van, Forczek Ernő jelezte
távolmaradását az ülésről.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyerges Zoltán és Provics István képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplő
napirendeket tárgyalja meg a testület és egy rendkívüli bejelentést is fog tenni a tornacsarnok
ügyében. Más napirendi javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND
1. Előterjesztés TRFC-s pályázat benyújtására és saját forrásának biztosítására (szóbeli)
Előadó: Zaka László polgármester
2. Előterjesztés TEKI pályázat benyújtására és saját forrás biztosítására (szóbeli)
Előadó: Zaka László polgármester
3. Tájékoztató az Általános Művelődési Központ által bérbe adott helyiségek
igénybevételéről, díjairól
Előadó: Zaka László polgármester
NAPIREND
1. Előterjesztés TRFC-s pályázat benyújtására és saját forrásának biztosítására (szóbeli)
Előadó: Zaka László polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Zaka László polgármester
Korábban 2005-ben a képviselő-testület áttekintette a gyermek és szociális étkeztetést. Az
iskola konyhája alkalmas a főzésre, azonban az előírásoknak nem felel meg, átalakításra van
szükség. Az a döntés született, hogy átalakítással a konyhát olyan szintre kell emelni, hogy
onnan a gyermekétkeztetésen felül a bentlakásos otthon ellátását, szociális étkeztetést és a
munkahelyi étkeztetést is meg lehessen oldani. Ennek az elképzelésnek megfelelően készültek
el a műszaki tervek. Egyeztettünk az intézmény vezetőjével. Arra nem gondoltunk, hogy a
pályázási határidő ilyen szoros lesz (február 15.). Az elvi építési engedély a birtokunkban van,
alkalmas arra, hogy a régiós területfejlesztési céljellegű támogatásra pályázatot nyújtsunk be.
A támogatás mértéke maximum a fejlesztés költségének 90 %-a, így most 10 % saját forrást
kell hozzá biztosítani. A döntést hozó kevesebb támogatást is adhat, ennek függvényében a
képviselő-testület a megvalósítást mérlegelheti. A beruházás összköltsége 43.758 ezer forint.
A konyha elé gallér építésével, 68 m2 hasznos alapterülettel bővül. Visszakapják a konyhai
dolgozók az időközben más célt szolgáló szociális helyiségeket is. A HACCP előírásainak, a
nyersanyagok előkészítési szabályainak megfelelő lesz. A költség felét az építészet, a másik
felét a gépészet és a konyha technológia teszi ki.
Varga Ferencné képviselő
Örül, hogy majd a település rendelkezésére áll ilyen konyha, amely nemcsak a gyerekek,
hanem a rászorulók ellátását is biztosítja. Reméli, hogy mihamarabb megvalósul.
Zaka László polgármester
Reméljük.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
13/2006.(II.13.)ÖH.
Gyermek és szociális étkeztető
konyha bővítése
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gy. Szabó Béla Általános Iskolában 450
adagos gyermek és szociális étkeztető konyha bővítése beruházást valósít meg 43.758 ezer
forint beruházási főösszeggel.
Pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz terület- és régió
fejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok keretből 90 % mértékű,
39.382 ezer Ft összegű támogatás elnyerésére.
A képviselő-testület a beruházáshoz 10 % mértékű, 4.376 ezer Ft összegű saját forrást az
önkormányzat 2006. évi költségvetéséből biztosítja.
A képviselő-testület az azonnali beszedési megbízáshoz hozzájárul.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Zaka László polgármester

NAPIREND
2. Előterjesztés TEKI pályázat benyújtására és saját forrás biztosítására (szóbeli)
Előadó: Zaka László polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Az iskola lapos tetős szárnyának ez a harmadik terve. Most az állagmegóvás a cél. A beázási
problémát hosszú távon meg lehet oldani a lindab lemez tető építésével. A nyáron meg kell
valósítani, mert úgy gondolja, hogy a következő télre már nem szabad ezzel a tetővel hagyni
az épületet. Ezért pályázat benyújtását javasolja a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz. A támogatás mértéke 70 %, 30 % saját forrás biztosítására van szükség.
Nyerges Zoltán képviselő
Sikeres pályázat esetén közbeszerzési pályázatot kell-e kiírni a kivitelező kiválasztására?
Zaka László polgármester
Igen.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
14/2006.(II.13.)ÖH.
Általános iskola három tantermes épületrészére
magastető építése
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gy. Szabó Béla Általános Iskola három
tantermes épületrészére magastető építését rendeli el. A beruházás összköltsége: 4.421.438.Ft.
A beruházás megvalósításához pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési keretből 70 % mértékű, 3.095.000.- Ft
összegű támogatás elnyerésére.
A képviselő-testület a beruházáshoz 30 % mértékű, 1.326.438.- Ft összegű saját forrást az
önkormányzat 2006. évi költségvetéséből biztosítja.
A képviselő-testület az azonnali beszedési megbízáshoz hozzájárul.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Zaka László polgármester
NAPIREND
3. Tájékoztató az Általános Művelődési Központ által bérbe adott helyiségek
igénybevételéről, díjairól
Előadó: Zaka László polgármester
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Az írásos tájékoztató rendelkezésre áll. Ezzel kapcsolatban véleményt kér. Igazgató úrnak
van-e kiegészíteni valója?

Ruskó Sándor ÁMK igazgató
A mai napi számítás szerint a terembérlet ára 356 Ft/órára jön ki önköltségi áron, mert szinte
semmit sem költöttünk a művelődési házra. Ha bármilyen fejlesztés történik, már több lesz.
Beszélt Hatvani Istvánnal, most nem tudott eljönni, de azt kérte, hogy tolmácsolja kérését.
Amennyiben úgy ítéli meg a képviselő-testület, hogy szükség van az ő munkájára, akkor kéri,
hogy 3000,-Ft+ÁFA havi bérleti díjat állapítsanak meg számára.
Vágó György képviselő
A múlt ülésen Hatvani István példáját vetette fel. A kiadott anyagban nem találja, hogy
Palotás Zsolt és Sebestyén János hogyan fizetnek bérleti díjat. Bonyolultnak tűnik a számítás.
Nem visszakereshető, hogy kik, milyen kedvezményeket kaptak. Például benne van az
anyagban, hogy az Olajbányász SE havi 1000,-Ft-os díjat fizet a tornacsarnokért, a
művelődési házban egy terem 1000 Ft 1 órára. Túlzott ellentmondások láthatók. Ezeknek az
épületeknek a létrehozása sok szanki ember anyagi áldozatával, és kétkezi munkájával
készült, méltán fel vannak háborodva azok, akiknek át kell menni Jászszentlászlóra, mert a
szakember a magas bérleti díj miatt inkább ott bérel helyiséget.
Mucsi László képviselő
A képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy milyen rendezvényeket támogat. Ne az ÁMK
vezetése döntse el, hogy ki kaphat kedvezményt. A részletekbe szükségtelen belefolyni. A
lényeges dolgokat a képviselő-testület döntse el, milyen típusú szolgáltatásnak melyik termet
adjuk kedvezménnyel.
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
Jó lenne, ha ez megvalósulna. Korábbi megállapodás alapján sportrendezvényekre
kedvezménnyel adnak ki termet, ezért kerül a sportegyesületnek ilyen kevésbe a tornacsarnok
bérlése. Nem kérnek pénzt egészségügyi (pld: tüdőszűrés), gyámügyi, szociális
rendezvényekért. Vannak bújtatott dolgok, el kell dönteni, hogy kereskedelem vagy
egészségügy, amikor valaki vérnyomásmérőt akar árulni.
Zaka László polgármester
Jogszabály szerint kötelező az önköltségszámítás a bérleti díj meghatározásánál?
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
Igen, alá nem lehet menni.
Zaka László polgármester
Ha nem kellene ehhez ragaszkodni, akkor egyértelműen meg lehetne határozni, hogy a téli
időszakban (október 15-április 15-ig) mennyi az óradíja a terembérletnek, és nyáron mennyi.
Nem kell bonyolítani. Azzal egyetért, hogy a kedvezményekről a képviselő-testületnek kell
döntenie.
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
Az önköltségszámítás a folyamatos szolgáltatási tevékenységre vonatkozik, az esetiekre nem.
Rengeteg összetevője van, pld. a falugazdász esetében azt sem tudjuk, hogy mennyi a
telefonszámlája, nincs rajta számláló. Az eseti bérleteket nem tudjuk szabályozni.
Zaka László polgármester
Javasolja, hogy az intézményben dolgozzanak ki javaslatot. A falugazdásznak helyiség
biztosítása az önkormányzat feladata. Az is lehet, hogy telefonjait csak a mobiljáról intézze,
nem kell neki vezetékes telefon. A képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy kinek, milyen
módon nyújt támogatást.
Vágó György képviselő
A szaktanácsadók szinte ugyanazt a feladatot látják el, mint a falugazdászok. Ha itt nem
kapnak helyet, elmennek másik községbe, a gazdáknak át kell hozzá menni, vagy pedig a
falugazdászt terhelik még jobban le, aki nem győzi. A mezőgazdasági adminisztráció akkora
változáson ment át, hogy ezt mindenképpen segíteni kell. Ha a szaktanácsadó jelentkezik ide,
hogy szolgáltatást nyújtson, ne hagyjuk, hogy elmenjen.

Zaka László polgármester
A szaktanácsadónak kérelmet kellene benyújtania, és kedvezményt kérni a képviselőtestülettől. A kérelmezők, ha hosszú távon akarnak itt lenni, akkor eldöntjük, hogy egyénileg
pld. 50 vagy 25 % -ot kell-e fizetniük.
Mucsi László képviselő
Sebestyén János és Hatvani István azokra a gondokra tud megoldást nyújtani, amelyek már a
falugazdász idejébe nem férnek bele.
Zaka László polgármester
Megoldásként javasolja, hogy kerüljön kidolgozásra egy egyszerűsített bérbeadási szabályzat,
a képviselő-testület pedig foglaljon állást, hogy ki vehet igénybe termet térítési díj nélkül
vagy csökkentett térítési díjjal. Ki lehet alakítani 2-3 kategóriát is.
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
Mindig az előző év viszonylatában határoztuk meg a bérleti díjakat.
Zaka László polgármester
Az egy évre vonatkozik. A költségvetés készítésekor, vagyis most kell meghatározni. A
következő ülésre hozni kell.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
15/2006.(II.13.)ÖH.
ÁMK helyiségeinek bérleti díjáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ÁMK igazgatóját, hogy a
következő képviselő-testületi ülésre dolgozzon ki javaslatot a helyiségbérleti díjak
megállapítására, a kedvezményeket is figyelembe véve.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Ruskó Sándor ÁMK igazgató
Egyéb kérdések
Zaka László polgármester
Igazgató úr olyan levéllel kereste meg a jegyzőt, hogy egy szanki villanyszerelő
szakvéleménye szerint a tornacsarnok villamos vezetékei elhasználódtak, jelenlegi
állapotában tűzveszélyesek. A jegyzőnek nem volt más választása, a tornacsarnok villamos
hálózatának lezárásáról azonnal intézkedni kellett. Ma kezdődött a tornacsarnok
érintésvédelmi, tűzvédelmi, valamint beázásának ellenőrzése. Holnapra várjuk az eredményt.
Kérte annak felmérését, hogy a tető vasszerkezetében történt-e olyan változás, amely statikai
vizsgálatot von maga után. A vizsgálati jegyzőkönyv után eldöntjük, hogyan fogjunk hozzá a
felújításhoz.
A Nemzeti Sporthivatal pályázatot írt ki a sportlétesítmények felújítására. A beadási határidő
március 2. A pályázatíró 400 millió forintot irányzott elő az egész ország területére. A
támogatás minimum 5 millió, maximum 10 millió lehet. Kérdés, hogy érdemes-e gyorsan
előkészíteni valamilyen megoldást, és a pályázatot benyújtani vagy kezdjünk neki alapos
felmérés után az előkészítésnek, amikor már tudjuk, hogy mi a gond, mit kell elsődlegesen
megoldani.

Csertő István alpolgármester
Javasolja, hogy nyújtsunk be pályázatot. Miért vesznek igénybe sok időt a vizsgálatok,
laborméréseket is végeznek?
Zaka László polgármester
Igen, ezért.
Kérdés, hogy mit mond az érintésvédelmi jegyzőkönyv a mennyezeti világítótestekről.
Teljesen elhasználódtak, vagy elhasználódtak, de javíthatók. Ha olyan állapotban vannak, a fa
álmennyezet miatt a tűzveszély fennáll.
Mucsi László képviselő
Meg lehetne az elektromos rendszer felújítását pályázni, de valószínűleg nem is szabad a
beázott tető alá. A fa álmennyezet fokozottan tűzveszélyes.
Csertő István alpolgármester
Ha nyernénk 5-10 milliót, az nem volna baj.
Zaka László polgármester
A tornacsarnokra magas tetőt tenni szinte lehetetlen. A tetőszerkezetet meg kell vizsgálni.
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
Ha nem lesz ideiglenes megoldás, akkor nem tudja megtartani a farsangi bálat.
Zaka László polgármester
Úgy gondolja, hogy 13-tól 16 óráig természetes világítással is meg lehet tartani.
Ruskó Sándor ÁMK igazgató
A szülők báljára gondolt.
Zaka László polgármester
Az még messze van, dolgozunk a probléma megoldásán.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a tornacsarnok
villamos hálózatának felújítására pályázat benyújtását.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
16/2006.(II.13.)ÖH.
Tornacsarnok villamos hálózatának
felújítására pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a tűz-, villám-,
érintésvédelmi- és statikai vizsgálat jegyzőkönyvei indokolják - pályázatot nyújt be a Nemzeti
Sporthivatalhoz a tornacsarnok villamos hálózatának, statikájának felújítására.
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges saját forrást az önkormányzat 2006. évi
költségvetésének pályázati tartalék összegéből biztosítja.
Határidő: 2006. március 2.
Felelős: Zaka László polgármester
Zaka László polgármester
A MOL-tól Gál Csaba azzal a kéréssel kereste meg, hogy a lőtér melletti erdőben lévő
csővázat elvihetnék-e. Szerinte adjuk oda nekik, és megállapodást kellene kötni arra
vonatkozóan, hogy a Bányászparkot községi rendezvényekre használhassuk.
A képviselők egyetértettek.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 óra 10 perckor bezárta az ülést.
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