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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a képviselő-testület 2006. július 25-én 15 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak: Csertő István alpolgármester 
                         Forczek Ernő  
                         Mucsi László 
                         Nyerges Zoltán   
                         Provics István                             
                         Rácz János                            
                         Vágó György és 
                         Varga Ferencné képviselők 
  Héderné Dudás Ildikó napirendhez meghívott 
  Krizsán Sándor napirendhez meghívott 
  dr. Tóth Mária jegyző 
                         Dr. Ujfaludi László ESZE elnök 
                         Somogyi László ESZE tag 
 
Csertő István alpolgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselőből 8 fő jelen van. Zaka László polgármester beteg, Dr. Folberth György 
szabadságát tölti, ezért nem tudtak jönni az ülésre. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forczek Ernő  és Rácz János  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.  Más napirendi javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N A P I R E N D 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb 
    eseményekről 
    Előadó: Csertő István alpolgármester  
2. Előterjesztés a ivóvíz közmű további üzemeltetéséről     
    Előadó: Csertő István alpolgármester 
3. Előterjesztés az Általános Művelődési Központban kialakult helyzetről 
    Előadó: Csertő István alpolgármester 
4. Előterjesztés a választási szervek létrehozásáról  
    Előadó: dr. Tóth Mária jegyző 
5. Egyéb kérdések 
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N A P I R E N D 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb 
    eseményekről 
    Előadó: Csertő István alpolgármester  
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Csertő István alpolgármester 
Elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta, azt nem kívánta kiegészíteni. A két 
ülés közötti események a mai ülésen napirendi pontként szerepelnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra kérte a képviselőket. 

 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
64/2006.(VII.25.)ÖH. 
Beszámoló elfogadásáról 

H A T Á R O Z A T 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 106/2005.(XI.30.), a 6/2006.(I.31.), a 
7/2006.(I.31.), a 22/2006.(III.16.), az 58/2006.(V.30.), a 42/2006.(IV.25.), az 50/2006.(V.9.), 
az 51/2006.(V.9.), az 53/2006.(V.30.) és az 54/2006.(V.30.) ÖH. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról  szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
N A P I R E N D 
2. Előterjesztés a ivóvíz közmű további üzemeltetéséről     
    Előadó: Csertő István alpolgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Csertő István alpolgármester 
Az előterjesztésben is szerepel, hogy a GÁZÉPSZERKER Kft-vel kötött koncessziós 
szerződésünk 2006. június 30-án lejárt. Egyszeri 5 éves meghosszabbításra van lehetőség 
külön pályázat kiírása nélkül. Ezt a megoldást javasolja a testületnek elfogadásra. A Kft-vel 
kötött szerződés a mi részünkről megfelelő volt, probléma nem merült fel. Az 5 évre történő 
meghosszabbítás lehetőségét javasolja, a stabilitás megmarad.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra kérte a képviselőket. 

 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
65/2006.(VII.25.)ÖH. 
Vízi közmű üzemeltetéséről 

H A T Á R O Z A T 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. 
törvény 12. § (2) bekezdése, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény       
9-10. §-a alapján a Szank községi ivóvíz közmű üzemeltetésére 1996. július 1-én a 
GÁZÉPSZERKER Kft-vel kötött koncessziós szerződés hatályát 2006. július 1-től 2011. 
június 30-ig terjedő határozott időre meghosszabbítja, a szerződés aláírására az 
alpolgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csertő István alpolgármester 
 
A napirendhez meghívottak  távoztak az ülésről. 
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N A P I R E N D 
3. Előterjesztés az Általános Művelődési Központban kialakult helyzetről 
    Előadó: Csertő István alpolgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Csertő István alpolgármester 
Elmondta, hogy az előterjesztést még a polgármester írta alá, minden lényeges dolog szerepel 
benne. Ezzel kapcsolatban feladatunk az ÁMK-ba igazgató biztosítása, vizsgálat abban a 
körülményben ami az előző ülésen szóba került, valamint a tornacsarnok rendeltetésszerű 
használata. Először zárt ülésen javasolja tárgyalni Márai András igazgató lemondását,   
valamint az igazgatói megbízást. Utána nyílt ülésen az új pályázati kiírást és a tornacsarnok 
helyreállítását.  
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzott javaslattal. 
 
Dr. Ujfaludi László és Somogyi László távozott az ülésről. 
 
Ezután a  képviselő-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen 
folytatta munkáját.   
 
Tornacsarnok felújítási munkálatai. 
 
Csertő István alpolgármester 
A tornacsarnok felújításával kapcsolatosan felsorolta azokat a  teendőket, amellyel a 
csarnokot rövid távon használható állapotba lehet hozni. Hosszabb távú döntést is hozhat a 
testület a tornacsarnok teljes felújítására vonatkozóan pl. pályázat benyújtását, de ezt a döntést  
a választások után megalakuló testület kompetenciájába javasolja utalni.  
Az előterjesztésben pontokban szerepelnek az elvégzendő feladatok. A tornacsarnok 
álmennyezetének teljes elbontását be kell fejezni, a bontási munkát csak arra jogosult 
vállalkozó végezheti el. A bontott anyagot leltározni is kell, melyet az ÁMK vezetője jogosult 
leltárba venni. A lapos tetőt javítani kell, hogy a beázás megszűnjön. Szakembertől 
érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell kérni az ideiglenesen kiépített világításról. Az elektromos 
vízmelegítők üzemképességéről is gondoskodni kell. Statikai szakértő véleményét is be kell 
újra kérni az épület használhatósági fokáról.  
Ezeket a javaslatokat jónak tartja, mivel a tornacsarnok teljes körű helyreállítására 
vonatkozik, ezért elfogadásra javasolja. 
Forczek Ernő képviselő 
Úgy gondolja, hogy csak az a) pont az, amibe a testületnek kell dönteni, a többi vezetői 
feladat. 
Dr. Tóth Mária jegyző 
Az egész 5. pontot javasolja határozatba foglalni, mivel mindegyiknek pénzügyi vonzata van. 
Nyerges Zoltán képviselő 
Egyetért azzal, hogy a bontási munkálatokat ács-állványozó szakmunkás végezheti el. Bontási 
tervet kellene annak készítenie, aki a munkafolyamatokat elvégzi.  
Dr. Tóth Mária jegyző 
Aki ezt elvégzi, annak a vállalkozónak feladata a munkavédelmi szabályok betartása is.  
Csertő István alpolgármester 
Szavazásra bocsátotta a tornacsarnok rövid távú helyreállításának munkálatait az előterjesztés 
5. pontja alapján. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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67/2006.(VII.25.)ÖH. 
Tornacsarnok helyreállítási 
munkálatainak elvégzéséről 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tornacsarnok rövid távú helyreállítási 
munkálatainak elvégzését az alábbiak szerint határozza meg: 

a) A tornacsarnok állmennyezetének teljes elbontását be kell fejezni, mert az eredeti 
állapot  már nem állítható helyre, a bontási munkát annak végzésére jogosult (ács-
állványozó) vállalkozóval kell elvégeztetni. 

b) A bontott anyagot továbbhasznosítás céljából leltározni kell és el kell helyezni. 
c) El kell végezni a lapostető hibáinak javítását. 
d) Szakembertől érintésvédelmi jegyzőkönyvet és felelősségi nyilatkozatot kell kérni az 

ideiglenesen kiépített világításról. 
e) Gondoskodni kell az elektromos vízmelegítők üzemképességéről. 
f) Be kell szerezni statikai szakértő újabb véleményét az épület bontás utáni 

használhatósági fokáról és a legszükségesebb munkákról. 
 
Határidő: 2006. augusztus 31. 
Felelős: Csertő István alpolgármester 
 
Csertő István alpolgármester 
A 6. pont hosszabb távú döntés. Utalhatjuk az új testület hatáskörébe. Egy évig így a 
tornacsarnok használható. 
Provics István képviselő 
Szakértő véleményét is ki kell kérni, előre nem ismerjük az ő javaslatát, ezért egyetért azzal, 
hogy a választás utáni képviselő-testület döntsön ebben az ügyben. 
Csertő István alpolgármester 
Komplex hosszú távú tervet készítünk.  
Szavazásra bocsátotta, hogy a tornacsarnok hosszú távú felújítási műszaki tervéről a 
választások után megalakuló testület döntsön.   
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
68/2006.(VII.25.)ÖH. 
Tornacsarnok hosszú távú felújítási 
munkálatainak elvégzéséről 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tornacsarnok hosszú távú komplex 
felújítása műszaki tervének elkészítését a választások után megalakuló testület 
kompetenciájába utalja. 
 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: polgármester  
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N A P I R E N D 
 
5. Egyéb kérdések 
 
a) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületébe belépés 
 
Csertő István alpolgármester 
Ismertette a Falugondnokok Egyesületének hivatalhoz küldött megkeresését, amelynek 
lényege, hogy a falugondnokok megismerjék egymás munkáját, települését, legyen 
kitekintésük más megyebeli szolgálatok működésére.  Továbbképzéseken, találkozókon 
szakmai tapasztalatcseréken építsenek ki új kapcsolatokat. Szeretnék, ha az önkormányzat is 
hozzájárulna a működésükhöz, ehhez 21.000,-Ft támogatást kérnek. Megküldték az 
együttműködési megállapodást is. Javasolja a kért összeggel támogatni az egyesületet. 
(A levél és az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
A képviselők egyetértettek, az alpolgármester szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
71/2006.(VII.25.)ÖH. 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi  
Egyesületébe belépésről 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesületébe tagként belép.  
Az együttműködési megállapodás aláírására az alpolgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csertő István alpolgármester 
 
 
b) Szanki Olajbányász Horgászegyesület kérelme 
    (Kérelem a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Csertő István alpolgármester 
Ismertette a kérelmet. Elmondta, hogy 30 eFt éves támogatást szoktunk adni. Az egyesület 
környezetvédelmi munkát is végez, ezért 60 eFt-ot javasolt. 
dr. Tóth Mária jegyző   
500-600 Ft a halnak  kilója, egy mázsa pontynak az ára. Most nagy mennyiségű halpusztulás 
volt a területen. 
Csertő István alpolgármester 
Az elhangzottak alapján 100 eFt támogatást javasol a társadalmi szervezetek támogatásának 
terhére. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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72/2006.(VII.25.)ÖH. 
Szanki Olajbányász Horgászegyesület  
támogatásáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szanki Olajbányász Horgászegyesületnek 
100.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a társadalmi szervezetek támogatásának 
terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csertő István alpolgármester 
 
c) Köztéri műalkotás létesítése 
 
Csertő István alpolgármester 
Tájékoztatta a testületet, hogy az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. 
évfordulója alkalmából állítandó köztéri képzőművészeti alkotások támogatására kiírt szobor 
pályázatot elutasították a megelőző jelentkezés hiánya miatt. Ezzel a feltétellel és az elutasítás 
lehetőségével a pályázat benyújtásakor is tisztában voltunk. Sajnos a zsűri nem tekintett el 
ennek a feltételnek a  meglététől. Pályázati támogatás nélkül nincs lehetőség a szobor 
felállítására, így október 23-ra nincs készülő szobor. 
 
A képviselő-testület az elhangzott tájékoztatást tudomásul vette.  
 
d) Együtt Szankért Egyesület (ESZE)  
 
Csertő István alpolgármester 
Tájékoztatta a testületet, hogy az egyesület elnöke felkereste az augusztus 20-a megünneplése 
érdekében. Kérte, hogy működjön együtt velük a testület a rendezvény megszervezésében. A 
szokásos ünnepségünk 19-én este lesz. Fáklyás felvonulás, polgármesteri beszéd, új kenyér 
megszentelése és felvágása stb. Kérték, hogy az egyesület rendezvényébe illeszkedjen be az 
önkormányzat rendezvénye is. A polgármesterrel beszélt erről és javasolja, hogy az 
önkormányzat önállóan hirdesse meg az augusztus 19-ére szervezett műsorát, de koordináljuk 
a két rendezvény szervezését. Meghívtuk az ESZE elnökét, hogy részletes ismertetőt kapjon a 
testület a tervezett programról, amely az önkormányzati rendezvényt megelőzi, illetve követi. 
(Forgatókönyv a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
 
Dr. Ujfaludi László az egyesület elnöke  és Somogyi László tag megérkezett az ülésre. 
 
Nyerges Zoltán képviselő 
Rossz idő esetére is van forgatókönyv a rendezvények helyszínére? 
 
Dr. Ujfaludi László ESZE elnök 
Különösebben nem befolyásolja a rendezvényt az eső, legfeljebb felfrissíti a levegőt. A 
piactéren van fedett rész, a pecsenyesütéshez szereznek sátrakat. Bízik abban, hogy ha lesz is 
futó zápor, a rendezvényt nem veri szét.  Az idősek klubjában, a művelődési házban is lesznek 
rendezvények, a Kardosné Kati is tag, ő is fog sátrat biztosítani.  
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Mucsi László képviselő 
Jó lett volna, ha Csontos Erzsébet is jelen van ennél a napirendnél. A testület megbízásából 
készül kulturális műsorral augusztus 20-ára. 
 
Dr. Ujfaludi László ESZE elnök 
Az egyeztetés vele is megtörtént, két alkalommal is beszéltek és ő is elmondta, mit és hogyan 
tervez.  
 
Mucsi László képviselő 
A két napi programot elnézve elég nagy lendülettel indult az egyesület. 
 
Dr. Ujfaludi László ESZE elnök 
Szankon két évente visszatérő esemény  a SZANKFESZT, az idén nem kerül megrendezésre, 
ezért gondolták ekkor megrendezni ezt a kétnapos programot. Minden faluban vannak 
kulturális rendezvények, falunapok. Mint minden első dolog, biztosan döcögősen fog menni, 
de majd látjuk. Kéri a testületet, hogy a rendezvény elnevezésében segítsenek dönteni, a 
forgatókönyv elején több javaslat is szerepel. 
 
Nyerges Zoltán képviselő 
Hagyomány jelleggel, vagy alkalomszerűen kerülne megrendezésre, mivel Szankon már 
régóta hagyomány  kétévente a SZANKFESZT,  a kettő együtt nem lesz sok?  
 
Varga Ferencné képviselő 
Ha hagyomány, akkor minden évben kellene folytatni. Ha egyesületként működne, akkor 
lehetőség van pályázaton pénzt nyerni. Az önkormányzat a SZANKFESZT-et is támogatja. 
Az anyagi része a következő években könnyebb lesz, mint most. 
 
Dr. Ujfaludi László ESZE elnök 
Külön forrás van az egyesületek kulturális rendezvényeire. Ebben az évben nem, de a 
következő évben ezt is meg fogjuk próbálni. 
 
Mucsi László képviselő 
Az időpontot szerencsétlennek tartja a Szankot sújtó madárinfluenza miatt kialakult gazdasági 
katasztrófa miatt. Nem illik hozzá a tűzijáték. A munkahelyekről egyre többeket bocsátanak 
el, vállnak munkanélkülivé. Az egyesület tagjait nem érintette annyira, hogy ezt észrevegyék.  
Jó célok vannak a forgatókönyvben megfogalmazva.    
 
Dr. Ujfaludi László ESZE elnök 
A tűzijátékot betervezték, véleménye szerint semmi köze nincs a madárinfluenzához. A 
környező falvak is szerveznek rendezvényeket. Minden korosztály számára igyekeztünk 
programot találni. Szponzorokat igyekszünk keresni, hogy a költségeket fedezni tudjuk, mivel 
az egyesületnek nincs pénze, csak a tagdíj. A megyétől is kérünk majd kulturális 
rendezvényre. A tűzijáték 50 eFt-tól már megoldható. Óriási sikert jelentene, ha meg tudnák 
Rúzsa Magdit hívni, az ő fellépése kb. 160 eFt. A költségeket felszámolva kb. 350 eFt 
összegből kijönne a rendezvény. 
 
Nyerges Zoltán képviselő 
Augusztus 20-a keresztény ünnep, az egyházaknak is kellene teret adni. 
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Csertő István alpolgármester 
Az önkormányzat a szokásos műsort fogja az idén is megszervezni, az egyesület műsorával 
összehangolva, de attól teljesen függetlenül. Az egyesület támogatására vonatkozóan kéri a 
javaslatokat. 
 
Varga Ferencné képviselő 
Társadalmi szervezetek támogatása hogyan áll, van-e még adható pénz? 
 
Csertő István alpolgármester 
Az idén csak a horgászegyesület kapott 100 eFt-ot, tervezve 420 eFt lett.  
 
Forczek Ernő képviselő 
Úgy gondolja, hogy egyik évben a SZANKFESZT-et, a másik évben pedig ezt a fajta 
programot kellene csinálni. Egy rövid, 15 perces tűzijátékot jónak tart. Javasolja, hogy a 
testület vállalja fel Rúzsa Magdi fellépési díját.  
 
Rácz János képviselő 
Jónak tartja az ötletet. Nagyszabású rendezvény egy délután. Szoros a határidő, bízik benne, 
hogy jól sikerül. Egyetért azzal, hogy Rúzsa Magdi fellépési díját támogassa az 
önkormányzat. A tűzijátékot is támogatja. Jó ötlet, hogy civil kezdeményezést támogatunk. 
Az egészet támogatja. „Kenyér ünnepe Szankon” elnevezést javasolná. 
 
Csertő István alpolgármester 
Az elnevezést illetően javasolja, hogy a testület ebben ne foglaljon állást, legyen ez az 
egyesület döntése. 
 
Dr. Ujfaludi László ESZE elnök 
Elmondta, hogy a környékbeli pékekkel is tárgyalt, lesz kenyér és pékáru bemutató is. A 
dolgok szervezése folyamatos. A támogatással kapcsolatosan elmondta, hogy akármennyit is 
kapnak, azt megköszönik. 
 
Csertő István alpolgármester 
Az elhangzottakat összefoglalva javasolta, hogy Rúzsa Magdi fellépését támogassa a testület 
egy keret összeggel. 100 eFt-ot javasolt. 
 
Forczek Ernő képviselő 
Megkérdezte, ha nem tud eljönni fellépni, akkor mi lesz? 
 
Csertő István alpolgármester 
Javasolta, hogy számlával lefedetten akkor más programra is fel lehessen használni ezt az 
összeget, ha nem jön el Rúzsa Magdi, de egy konkrét program legyen, amelyet az 
önkormányzat biztosít az augusztus 20-i ünnep előestéjéhez.  
 
 
 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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73/2006.(VII.25.)ÖH. 
Augusztus 20-a megünnepléséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az  augusztus 20-i nemzeti ünnep 
tiszteletére  augusztus 19-én este községi ünnepséget szervez.  
 
A képviselő-testület az Együtt Szankért Egyesület kezdeményezésére Rúzsa Magdi 
fellépésének - ennek hiányában más konkrét programnak - a költségét  számla  ellenében  
100.000,-Ft összegig átvállalja.  
 
Határidő: 2006. augusztus 19. 
Felelős: Csertő István alpolgármester 
 
Dr. Ujfaludi László ESZE elnök 
Megköszönte a falu nevében a program támogatását. 
 
Mucsi László képviselő 
Megkérdezte, van-e már hivatalos információ az állategészségügyi zárlat feloldásáról?  
 
Dr.Tóth Mária jegyző 
Semmi hivatalos információ nincs, most tart 18 órától Kiskunmajsán Sütcz Miklós 
főállatorvos és a földművelésügyi miniszter tájékoztatót, ahová az ülés után ő is menni fog. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester az ülést 18,45 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Csertő    István                                                                                         dr. Tóth Mária 
alpolgármester                                                                                                jegyző 
 
 
 
 
 
 
Forczek Ernő                                                                                             Rácz  János 
jkv. hitelesítő                                                                                             jkv.hitelesítő 
 


