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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2006. augusztus 23-án 15 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Csertő István alpolgármester
Forczek Ernő
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz János
Vágó György és
Varga Ferencné képviselők
Dr. Tóth Mária jegyző
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez.
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez.
Bozóki János igazgató napirendhez meghívott
Besesek Béla FIDESZ helyi vez.
Csertő István alpolgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselőből 7 fő jelen van. Zaka László, Dr. Folberth György és Provics István szabadságát
tölti.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyerges Zoltán és Varga Ferencné képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 7 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 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb
eseményekről
Előadó: Csertő István alpolgármester
2. Előterjesztés művészetoktatás beindításáról
Előadó: Csertő István alpolgármester
3. Előterjesztés a Gy. Szabó Béla Általános Iskola 2006/2007. tanév indításáról
Előadó: Csertő István alpolgármester
4. Előterjesztés …./2006.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2006. évi
költségvetéséről szóló 3/2006(II.28.) rendelet módosításáról
Előadó: Csertő István alpolgármester
5. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásra
Előadó: Csertő István alpolgármester
6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének előkészítéséről
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
7. Egyéb kérdések

NAPIREND
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
Az írásbeli előterjesztést kiegészíti azzal, hogy a konyha műszaki átadása augusztus 18-án
rendben megtörtént.
Mucsi László képviselő
Többször benézett a konyhába a munkák folyamán, jelezték, hogy gond lesz a szagelszívóval,
nem elégséges az elszívó hatás.
dr. Tóth Mária jegyző
A kivitelezőtől rákérdezett a páraelszívó működésére és azt a választ kapta, hogy ez
nagyüzemi konyha, nagyüzemi berendezésekkel. Ki van számítva, hogy mekkora légtérbe
milyen teljesítményű páraelszívó kell. Bent lehet, hogy nem érződik a szívó hatás, de kint a
homlokzatnál igen, lehet érezni, hogy mekkora erővel löki ki a levegőt, a légcsere folyamatos.
Azt mondták, hogy ennek így kell működni, ez páraelszívó, nem klíma. Személyesen
tapasztalta, hogy az üst mellett milyen meleg van. Szakemberek azt mondták, hogy néhány
liter vízzel próbálták ki, folyamatosan hevítve az üstöt, így a felhevült fém edény sokkal
nagyobb hőt ad le, mintha tele van levessel, amely 100 C0-on forr. Felmerült az is, hogy a
sütő ajtaja rossz felé nyílik. Kiderült, hogy a tepsit a sütő alatt lévő tárolóba kell tenni, nem
kell onnan elvinni, ezért ez sem probléma.
Ez nagyüzemi konyha a legkorszerűbb berendezésekkel, meghatározott technikai rendje van,
egymástól elkülönített munkafolyamatok, nem hasonlítható az otthoni konyhákhoz. A
próbaüzem során válik el, hogy mi, hogyan működik. Itt lesz a szakember, aki a dolgozóknak
mindent bemutat.
Forczek Ernő képviselő
A tornacsarnokkal kapcsolatos munkák mennyibe kerültek?
dr. Tóth Mária jegyző
A tornacsarnok lapos tetejének szigetelését kiskunhalasi vállalkozó végezte el 160.000,-Ft-ért,
az ács-állványozó munkája védelmi tervvel együtt 198.000,-Ft-ba, a világítás kiépítés és az
öltözőkhöz a két elektromos vízmelegítő üzemképessé tétele 252.000,-Ft-ba került.
A statikai szakvélemény ma érkezett meg, amely szerint a tetőszerkezettel kapcsolatban
fontos a csavarkötések átvizsgálása, utánhúzása, korrózióvédelem helyreállítása, ez a
tanévkezdésig megtörténik. A szakértő semmiképp sem javasolja a tetőszigetelés még egy
réteg lemez típusú javítását, a belső oldali hőszigetelés pedig tilos.
A statikus javaslatai: könnyűacél tetőszerkezet + acél trapéz fedés, az új fedő tetőszerkezet
alá, de a jelenlegi szerkezetein kívül hőszigetelés ráépítése, az új hőszigetelés védelme pára,
nedvesség ellen, profilüvegfal cseréje, festés-mázolás, burkolatok felújítása, cseréje.
Mucsi László képviselő
Az ács-állványozó milyen munkát végzett?
dr. Tóth Mária jegyző
A maradék álmennyezetet és a tartó elemeket is leszedettük. Az anyag a színpadon van, a 144
világítótest is el van helyezve.
Mucsi László képviselő
Javasolja a könnyű lemeztető és szigetelés megterveztetését. A padozattal is komoly gond
van, nem ártana utána nézni, hogy mennyibe kerül, készítenek olyat, hogy a betonra
gumiszerű anyagot húznak rá és lefestik. Több helyen látni ilyet.
Dr. Tóth Mária jegyző
A teljes felújítás: tető, aljzat, üvegfal, fűtés, világítás 50-60 millióba is belekerül.

Forczek Ernő képviselő
A műszaki terv elkészítését javasolja, az nem évül el. Részletes költségvetés készíttetése
felesleges, irányár is elég.
Márai András nem vette át a munkakört, akkor jogilag Szabóné Szatmári Katalin az előző
igazgatótól vette át?
Csertő István alpolgármester
Az átvétel nem fejeződött be, de valamennyire azért megtörtént, Márai Andrástól vette át a
munkakört.
Vágó György képviselő
A tornacsarnok felújítását kompletten kell megterveztetni. A megvalósítás történhet
szakaszosan.
Forczek Ernő képviselő
Ideiglenes megoldásként légbefúvós fűtőberendezést lehetne alkalmazni, a fóliások
használnak ilyet. Költségkímélőbb módszer átmenetileg, mint F8-as konvektorokkal felfűteni.
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem volt, alpolgármester szavazásra tette fel a
tornacsarnok felújításának megterveztetését.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
74/2006.(VIII.23.)ÖH.
Tornacsarnok felújításának
megtervezéséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a tornacsarnok teljes felújításához
a könnyűacél tetőszerkezet műszaki terveinek elkészítését valamint a hőszigetelés, fűtés,
világítás, üvegfal, parketta burkolat felújításához árajánlatok beszerzését.
Határidő: 2006. október 15.
Felelős: polgármester
Alpolgármester szavazásra kérte a képviselőket az első napirenddel kapcsolatban.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
75/2006.(VIII.23.)ÖH.
Beszámoló elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/49/2006.(V.9.)ÖH., a
55/2006.(V.30.)ÖH., a 62/63/2006.(VII.05.)ÖH. és a 65/66/69/71/73/2006.(VII.25.)ÖH. lejárt
határidejű határozat végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót a kiegészítésekkel együtt az előterjesztés szerint elfogadja.

NAPIREND
2. Előterjesztés művészetoktatás beindításáról
Előadó: Csertő István alpolgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Csertő István alpolgármester
Bozóki Jánost az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját az ülésre
meghívtuk. Az előterjesztést mindenki megkapta. Az előzetes megállapodás létrejött a két
iskola között. Egyelőre három hangszeres képzést tudnak megvalósítani, távlati tervekben
szerepel a bővítés és egyéb művészetoktatás bevezetése. Régi vágyunk valósul meg ezzel. A
képviselő-testület feladata a művészetoktatáshoz helyiségek térítésmentes használatának
engedélyezése a határozat-tervezet szerint.
Bozóki János igazgató
Tegnap tárgyalta a témát Kiskunmajsán az Oktatási Bizottság, egyhangúlag támogatta. Az
önkormányzati ülés augusztus 30-án lesz, reméli, hogy a döntés kedvező lesz. Utána lehet
pontot tenni az ügy végére.
Kérdés, hozzászólás nem volt, alpolgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
76/2006.(VIII.23.)ÖH.
Művészetoktatáshoz helyiségek
biztosítása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a kiskunmajsai
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Szank Községi Önkormányzat
tulajdonát képező, a szanki Általános Művelődési Központ használatában lévő épületeket
térítésmentesen használja művészetoktatás céljára.
Határidő: 2006. szeptember 1.
Felelős: Zaka László polgármester
Bozóki János távozott az ülésről.
NAPIREND
3. Előterjesztés a Gy. Szabó Béla Általános Iskola 2006/2007. tanév indításáról
Előadó: Csertő István alpolgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Csertő István alpolgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Most kell meghozni az évindításhoz szükséges
döntéseket.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A tájékoztatóban minden benne van. Tegnap megvolt a nevelőtestületi értekezlet, ahol
elfogadásra került a tantárgyfelosztás. Úgy érzi, hogy az előzetes problémák után
zökkenőmentesen be tudják indítani az évet.
Forczek Ernő képviselő
A korábban említett létszámtöbblet nem okoz gondot, illetve a probléma megoldódni látszik.
Elfogadja az előterjesztést. Sok sikert kíván a munkához.

Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Kérte a segítséget az önkormányzattól is, meg is kapta, amelyet megköszön. A
nevelőtestülettől is ezt kérte, reméli, hogy együtt tudnak dolgozni.
Vágó György képviselő
Az anyag rövid, tömör, határozott. Tartotta a vonalakat, az van benne, ami a képviselőtestületre tartozik. A továbbiakhoz jó munkát kíván. Javasolja, hogy ha kiírásra kerül az ÁMK
igazgatói pályázat, legyen a jelöltek között.
Mucsi László képviselő
Köszöni az előterjesztést, érződik, hogy van mögötte segítség, aki kér, az kap, így van
rendjén. Jó döntést hozott a képviselő-testület az igazgatói megbízással. Sok sikert kíván és
azt, hogy megjöjjön a kedve ehhez a munkához, és ő legyen az első pályázó.
Rácz János képviselő
Örül a tájékoztatónak, mert érthető és világos. Sok sikert kíván az igazgatói munkához.
Mucsi László képviselő
A közoktatási törvény módosításával van lehetőség arra, hogy olyan igazgatónak, aki ÁMK
igazgató és iskola igazgató is egyben, teljesítménypótlékot lehet megállapítani 2006.
szeptember 1-től, amely évente 10 %-kal emelhető. Javasolja ennek a juttatásnak a
megállapítását.
Csertő István alpolgármester
A vezetői pótléknál megadtuk a maximumot, a 300 %-ot, azt már nem lehet emelni. A
javasolt pótléknak utánanézünk a következő ülésre, akkor kerülnek napirendre gazdasági
témák.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, alpolgármester először szavazásra tette fel a tájékoztatót,
utána külön a határozatokat.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Gy. Szabó Béla
Általános Iskola 2006/2007. tanév indításáról szóló tájékoztatót.
Csertő István alpolgármester
A tanév indításáról szóló határozat-tervezet 1. pontjában a korábbi vezető mulasztása miatt
keletkezett 1 fő létszámtöbblet engedélyezését egyelőre javasolja, mert az elbocsátás is
pénzbe kerülne. A 2. pontban +10 óra engedélyezését javasolja ebédeltetési ügyeletre, illetve
+10 órát tekesport, idegen-nyelv és számítástechnika oktatás fejlesztéséhez. A 3. pontban a
bontási határon lévő (30 fő) hatodikos évfolyam két osztályba szervezetését a 2006/07-es
tanévre. A 4. pontban 3 óra átcsoportosítását kéri, amely többletköltséggel nem jár, de a
képviselő-testület engedélye szükséges hozzá. Az 5. pontban az ÁMK-ban 64 engedélyezett
álláshelyet kér.
Mucsi László képviselő
Szét lettek az órák csoportosítva, nagyon kevés óra jutott felzárkóztatásra, korrepetálásra, 8
óra hiányzik a rendszerből. Szakmailag nagyon indokolt.
Csertő István alpolgármester
Mennyi az átlagóradíj?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
1800-2000 Ft körül van.
Csertő István alpolgármester
Az a helyzet, hogy a költségvetésben nem tud erre helyet.
dr. Tóth Mária jegyző
A költségvetés tartaléka 900.000,-Ft, amely a konkrét ismeretek szerint már nem elég,
máshonnan kell átcsoportosítani, feladatot kell elhagyni. A mai döntések teljesítésére sem
elég, és ha pályázni szeretnénk, ahhoz is pénz kell.

Mucsi László képviselő
Abból, hogy nincs kinevezett igazgató, nincs bérmegtakarítás?
dr. Tóth Mária jegyző
Nincs.
Forczek Ernő képviselő
A lehetőségeken belül úgy kell valamit elindítani, hogy az több éven keresztül tartható
legyen. Itt van az ebédeltetésre a +10 óra, belülről át lehet csoportosítani, ehhez pedig nem
kell képviselő-testületi döntés. Most úgy gondolja, hogy annak kell örülni, hogy nem kellett
valakit elküldeni. Az évindítást így hagyná.
Vágó György képviselő
A belső átcsoportosításokat szerinte hagyja jóvá a képviselő-testület. Ha azt mondja, hogy
+10 órát ad tekére, idegen-nyelvre, számítástechnikára, akkor az legyen is arra fordítva.
Csertő István alpolgármester
Ezt a képviselő-testület kiköti, ennek így is kell lenni, de ezen kívül lehetőség van máshonnan
átcsoportosítani (pld.: ebédeltetés, szakkörök).
Mucsi László képviselő
Nem pénzt kért, hanem átcsoportosítási lehetőséget. Térjünk vissza rá a szeptemberi ülésen.
Varga Ferencné képviselő
Egyetért, a szeptemberi ülésen vissza kell térni erre.
A konyha folyamatos működése miatt kell-e felvenni embert?
Csertő István alpolgármester
Még nem tudjuk, most indul be, most tervezzük a működését. Ezután következik a
technológia és az ahhoz szükséges létszám megismerése. Október 1-jéig eldől minden.
Több kérdés nem volt, szavazásra tette fel a tanév indításról szóló határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
77/2006.(VIII.23.)ÖH.
2006/2007-es tanév indításáról
HATÁROZAT
1. A képviselő-testület engedélyezi, hogy Tarnaszentmiklósi Róbertné távolléte idejére a
jelenlegi 1 fő létszámtöbblet változatlanul maradjon. Pedagógus munkavállaló
jogviszonyának megszűnése esetén határozott idejű jogviszony kötésével a
létszámtöbbletet meg kell szüntetni.
2. A képviselő-testület 2006/07-es tanévre a napközis munkához ebédeltetési ügyeletre
10, illetve a tekesport, idegen-nyelv és számítástechnika oktatás fejlesztéséhez 10 óra
keretet biztosít.
3. A képviselő-testület engedélyezi a bontási határon (30 fő) levő hatodikos évfolyam két
osztályba szervezését a 2006/07-es tanévre.
4. A képviselő-testület engedélyezi a 2006/07-es tanévre 3 óra átcsoportosítását az
óraszámkeretből a munkaközösség vezetői munka végzéséhez, heti 1 óra
kedvezménynek a biztosítására. (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 1. számú
melléklet harmadik rész II. fejezet 7. pont)
5. A képviselő-testület a 2006/07. tanévre heti 660 munkaórát biztosít az iskolai
feladatok ellátására, amelyből 23,5 iskolai, 5 napközi otthoni pedagógus álláshely
alakítható ki. Az Általános Művelődési Központban engedélyezett álláshely 64.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szabóné Szatmári Katalin mb. ÁMK igazgató

Csertő István alpolgármester
A következő az iskolatejről szóló határozat-tervezet.
dr. Tóth Mária jegyző
Az iskolatejre várhatóan ez az 500.000,-Ft nem lesz elég. Nagyon sokba kerül, kell-e
egyáltalán?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Felmérjük az igényeket, és csak annyit rendelünk, amennyi kell.
Több kérdés nem volt, alpolgármester szavazásra tette fel az iskolatej biztosításáról szóló
határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
78/2006.(VIII.23.)ÖH.
Iskolatej biztosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK tanulói részére biztosítja az
ingyenes iskolatejet 2006. december 31-ig, amelynek fedezetére 500 ezer forint kiadási
előirányzat emelést rendel el a 2006. évi költségvetési rendelet következő módosítás
tervezetébe építeni.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Zaka László polgármester
Csertő István alpolgármester
Az ÁMK alapító okiratának módosítására a konyha miatt van szükség. Csak a 9.4. pontja
módosul. A zárójelbe bekerül az engedélyszám, amely még nincs meg, és a korábbi 300 fő
helyett 450 fő szerepel.
Forczek Ernő képviselő
Ebben a pontban nincs benne a szociális étkeztetés biztosítása, ezt is bele kellene most írni.
Csertő István alpolgármester
Egyetért, a szociális és az önkormányzati étkeztetést is bele kell tenni. Javasolja a 9.4. pont
kiegészítését a következők szerint:
„A gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő intézményi étkeztetés biztosítása az
óvodásoknak és az általános iskola tanulóinak, az önkormányzati intézmények dolgozói
részére munkahelyi étkeztetés, szociális étkeztetés, vendéglátás biztosítása”
A módosítással szavazásra tette fel az ÁMK alapító okiratának módosítását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

79/2006.(VIII.23.) ÖH.
ÁMK Alapító Okiratának módosításáról, a korábbi módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 37. § (5) bekezdése, 102. § (2) bekezdése valamint az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése alapján az Általános Művelődési Központ Alapító
Okiratát módosítja, és a következők szerint hagyja jóvá:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Költségvetési szerv neve:
Általános Művelődési Központ
2. Költségvetési szerv székhelye: 6131 Szank, Béke u. 73.
3. Az intézmény alapító szerve:
Szank Községi Tanács, alapító okirat: 8/1982. (VII.30.) th.
6131 Szank, Béke u. 33. felülvizsgálás: 45/1992. (VI.24.)ÖH
4. Az intézmény fenntartója:
Szank Község Önkormányzata
5. A fenntartó székhelye:
6131 Szank, Béke u. 33.
6. Az intézmény felügyeleti szerve: Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6131 Szank, Béke u. 33.
7. Intézmény típusa:
Többcélú intézmény: Általános Művelődési Központ
8. Szakmai tekintetben önálló intézményegységek, tagintézmények, telephelyek:
8.1.Gy. Szabó Béla Általános Iskola
6131 Szank, Béke u. 73.
- évfolyamok száma: 8
- osztályok száma: 16
- felvehető maximális tanulói létszám: 388 fő 3
- napközis csoportok száma: 5, felvehető tanulói létszám: 138 fő (egység) 3
8.2. Napköziotthonos Óvoda
6131 Szank, Béke u. 27.
- csoportok szám: 4
- felvehető maximális gyermek létszám: 100 fő
8.3. Közművelődési Központ
- Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
6131 Szank, Rákóczi u. 22.
- Közösségi Ház (Közművelődési Könyvtár, Gy. Szabó Béla Képtár)
6131 Szank, Béke u. 40/a.
9. Állami feladatként ellátandó alaptevékenység:
9.1. Az óvodai és általános iskolai nevelés, oktatás feladatainak az ellátása
9.2. Felzárkóztató oktatás (fejlesztő pedagógiai szolgáltatás1), integrált nevelés-oktatás2.
9.3. A gyermekek tanórán kívüli foglalkozásainak megszervezése.
9.4. A gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő intézményi étkeztetés biztosítása az
óvodásoknak és az általános iskola tanulóinak, az önkormányzati intézmények dolgozói
részére munkahelyi étkeztetés, szociális étkeztetés, vendéglátás biztosítása
(engedélyszám: 1413-8/2006. max: 450 fő részére) 5
9.5. Kulturális, művészeti, közművelődési feladatok ellátása.
9.6. A nyilvános könyvtár iskolai könyvtári feladatokat is ellát. 4
10. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
- gazdálkodás megszervezésének módja szerint: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
- előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv
- vállalkozási tevékenységet nem folytat

11. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Szank Községi
Önkormányzat 11/1993. (XII.31.) ÖR. számú rendelete és az éves költségvetési
rendeletekben meghatározottak szerint köteles eljárni.
12. A feladatellátást szolgáló vagyon:
12.1. Az ingatlanok korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak.
- iskolaépület, tornacsarnok
6131 Szank, Béke u. 73.
- óvodaépület
6131 Szank, Béke u. 27.
- közösségi ház épülete
6131 Szank, Béke u. 40/a.
- művelődési ház épülete
6131 Szank, Rákóczi u. 22.
- iskolai gyakorlókert
6131 Szank, Arany János u. 70.
12.2. Intézményi működéshez kapcsolódó forgalomképes vagyontárgyak:
- számítástechnikai és ügyviteli eszközök
- gépek, berendezések, felszerelések
- oktatástechnikai eszközök és felszerelések
12.3. Gy. Szabó Béla Képtárban elhelyezett és nyilvántartott hagyaték csak
kölcsönözhető, korlátozottan forgalomképes vagyontárgy.
13. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Jogszabályban előírt módon, pályázattal, határozott időre szóló kinevezéssel.
1

106/2000. (IX.27.) ÖH számú határozat alapján módosítva
55/2002. (IX. 25.) ÖH számú határozat alapján módosítva
3
64/2003.(XI.18.) ÖH számú határozat alapján módosítva
4
2/2006.(I.31.) ÖH számú határozat alapján módosítva
2

NAPIREND
4. Előterjesztés …./2006.(…..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2006. évi
költségvetéséről szóló 3/2006(II.28.) rendelet módosításáról
Előadó: Csertő István alpolgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Csertő István alpolgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta.
Forczek Ernő PTB elnök
A PTB az előterjesztést megtárgyalta. A bevételi oldalon a tényszámok változtak, a
módosításra az első félévi költségvetési beszámoló elkészítése miatt van szükség. Kiadási
oldalon egy összegben általános tartalékba került a 9.538.000,-Ft. A következő ülésen történik
meg a felosztása. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Mucsi László képviselő
Elhangzott, hogy 1 millió a tartalék, most hozzájött 9 millió?
Forczek Ernő PTB elnök
Annak meg van a helye, állami támogatás, a szeptemberi rendelet-módosításkor kerül
felosztásra.
dr. Tóth Mária jegyző
Kötött felhasználású előirányzat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, alpolgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
(12/2006. rendelet csatolva)

Szabóné Szatmári Katalin és Cserényi Lajosné távoztak az ülésről.
NAPIREND
5. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásra
Előadó: Csertő István alpolgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Csertő István alpolgármester
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat teljes anyagát mindenki
megkapta, most a csatlakozásról kell dönteni, mint minden évben.
Kérdés, hozzászólás nem volt, alpolgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
80/2006.(VIII.23.) ÖH.
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2007. évi fordulójához.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a csatlakozásról szóló nyilatkozat aláírásával.
Határidő: 2006. október 2.
Felelős: polgármester
NAPIREND
6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének előkészítéséről
Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Csertő István alpolgármester
Átadja a szót a jegyzőnek.
dr. Tóth Mária jegyző
Az előterjesztésben mindent leírt, ami magyarázatra szorul, az két ingatlan.
Külön elbírálásra szorul a 020/5 hrsz-ú ingatlanban lévő 1/3 arányú önkormányzati tulajdon.
A tanya, szántó művelési ágú, összesen 4316 m2 területű ingatlan 1/3 része az önkormányzaté,
a községtől ÉK-i irányban található. Ezt az 1/3 részt lehetne elcserélni Kocsis Károly
ingatlanával, akinek a tulajdonában van a Kormányos ház előtti kerékpárút egy része,
valamint a Rácz János háza mögötti útból a Gál László féle tanyához tartozó rész. A cserével
rendezni lehetne az ügyet.
A másik külön elbírálást érdemlő terület a 0226/36 hrsz-ú gyep, erdő művelési ágú ingatlan,
amely több mint 4 ha és ténylegesen erdő és gyep. A tázlári sarok felé található.
Forczek Ernő PTB elnök
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja, hogy ezektől a kötelezettségektől
szabaduljon meg az önkormányzat. Irányárnak 5 Ft/m2-t határozott meg.
A bizottság javasolja, hogy Kocsis Károlytól a közterületet, Lippai Imrétől a szőlőbe vezető
utat az önkormányzat földcserével rendezze.
A bizottság a 0226/36 hrsz-ú terület eladását javasolja, az ár megállapítása miatt az ingatlant
meg kell nézni, és a következő szeptemberi képviselő-testületi ülésen külön döntsön róla a
testület. A helyi erdészeknek is fel lehet ajánlani megvételre. Több földterületnél a KEFAG is
földszomszéd, ha nem sikerül az eladás, úgy is jó, ha a KEFAG használatba átveszi a
területet.

Mucsi László képviselő
Egy darab földterület kimérése 45 ezer forint, plusz az illetékek. Az árat inkább jelképesnek
kell tekinteni, óriásiak a járulékos költségek.
dr. Tóth Mária jegyző
A határozat-tervezetben szereplő tényleges művelési ág a határozatban nem lesz benne, az
csak a tájékoztatást szolgálja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, alpolgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
81/2006.(VIII.23.)ÖH.
Önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
11/1993.(XII.31.)ÖR. sz. önkormányzati rendelet 7. §-a alapján értékesíti az önkormányzat
tulajdonában lévő, alábbi hrsz-ú külterületi ingatlanokat 5 Ft/m2 irányáron:
Hrsz
026/2
046/17
0130/6
0130/9
0146/4
0146/5
0146/9
0146/10
0150/3
0150/7
0150/11
0150/18
0150/20
0154/3
0156/4
0156/5
0162/4
0204/23
0204/60
0226/12
0228/6
0228/13
0228/14
0242/7
0242/26
0243/7
0243/17
0243/28
0249/3
0256/5
0256/6

önk-i tul. területe m2
4315
2137
4186
4316
561
2787
802
784
4315
3172
3363
4747
547
4315
52
863
1079
1546
2773
1.3991
3550
1903
3769
1618
7255
4280
2395
216
4316
7
90

AK nyt. művelési ág
1,64
0,29
1,64
0,04
0,2
0,06
0,05
0,3
0,54
3,73
0,33
0,04
0,47
0,1
1,22
0,37
0.11
0.19
0,98
0,25
4,3
0,26
3,66
0,51
0,3
5,2
0,49
0,3
0,74
1,73

gyep
tanya
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
szántó
gyep, gyümölcsös
gyep
gyep
tanya, szántó
gyep
tanya, gyep
szántó
gyep
gyep
gyep
gyep
szőlő
gyep
szőlő
gyep
gyep
gyümölcsös
szőlő
gyep
gyümölcsös
tanya, gyep

0257/5
0257/7

63
56

1,15
0,19

gyep
gyep

Határidő: 2007. március 31.
Felelős: a szerződések elkészítéséért dr. Tóth Mária jogtanácsos
aláírásáért polgármester
NAPIREND
7. Egyéb kérdések
a) Előterjesztés Kalmár Erzsébet kérelméről
dr. Tóth Mária jegyző
Kalmár Erzsébet (Kalmár Sándorné lánya) augusztus 4-én iktatott kérelmében a képviselőtestület 2006. január 31-i döntésére hivatkozva kérte, hogy védőnői főiskolai tanulmányait az
önkormányzat támogassa.
A képviselő-testület január 31-én döntött arról, hogy a település védőnővel történő ellátása
érdekében tanulmányi szerződést köt egy főiskolára felvételt nyert hallgatóval. Kalmár
Erzsébet később, július 27-én kapott értesítést a főiskolától, hogy felvették, mint ahogy
Ciocanel Dianát felvettük és szóban megállapodtunk a másik fiatal védőnővel az
alkalmazásáról. A másik védőnővel határozott idejű szerződést tudunk csak kötni, mert nem
magyar állampolgár, munkavállalói engedélye lesz. Nem tudtunk Kalmár Erzsébet
szándékáról, hogy jelentkezik a főiskolára. Legkorábban négy év múlva tud munkába állni.
Amikor a másik két fiatal védőnővel tárgyalt, ez még fel sem merült.
Forczek Ernő képviselő
Korábban ilyen határozatot hozott a képviselő-testület, később jelentkezett a két védőnő.
Mind a kettő fiatal, előfordulhat, hogy máshogy alakul az életük, megszűnhet a
munkaviszonyuk, időközben szükség lehet új védőnőre.
dr. Tóth Mária jegyző
Mennyi a főiskola költsége?
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez.
Nem tudják, erről nem kaptak értesítést. Tavaly 240 ezer forintba került félévente.
Csertő István alpolgármester
Többféle tanulmányi szerződést lehet kötni, pld.: nem fizet az önkormányzat, de vállalja,
hogy 4 év után állása van, de lehet a tandíj, tankönyv, utazás átvállalásáról is. Általában olyat
szoktak kötni, hogy a tandíjból és az utazásból átvállalnak valamennyit.
Vágó György képviselő
A mostani védőnők esetében mind a két személyre van döntés?
dr. Tóth Mária jegyző
Az egyik döntés, a másik ígéret.
Vágó György képviselő
Ha fizet az önkormányzat, lehet, hogy fellép olyan helyzet, amelyet Forczek képviselő úr
mondott, de lehet, hogy 15 évig sem fordul elő.
Csertő István alpolgármester
Jegyző figyelemmel kísérheti a helyzetet, ha úgy adódik később is lehet szerződést kötni.
Nyerges Zoltán képviselő
A határozat, amely szerint támogatjuk egy főiskolát kezdő védőnő tanulmányait korábbi, mint
a második védőnőnek a szóbeli ígéret.
Forczek Ernő képviselő
Olyan költség a főiskola, hogy a támogatás segíthet a családon. Az álláshelyet viszont most be
kell tölteni, különben elveszítjük az erre járó normatívát. A második védőnővel határozott
idejű szerződést lehet kötni, és tudomására hozni a helyzetet.

Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez.
Van diákhitel, a félévi tandíj ¾ részét kifizetik. Az is jó lenne, hogy a hiányzó részét vagy
felét fizetné ki az önkormányzat.
Csertő István alpolgármester
Dönteni nem tudunk most. A második védőnővel egyébként is csak határozott idejű
szerződést lehet kötni. A tanulmányi szerződés kötésének lehetőségét meg kell nézni, elő kell
készíteni.
Mucsi László képviselő
Nem veti el a tanulmányi szerződés kötését, szerinte elő kell készíteni. Bármi történhet a négy
év alatt, tudna a képviselő-testület segíteni rajta meghatározott ösztöndíjjal, addig a Bursa
Hungarica ösztöndíj megpályázását javasolja.
Vágó György képviselő
Ne tologassa a képviselő-testület a döntést.
Csertő István alpolgármester
Mindenfélét bele lehet foglalni a tanulmányi szerződésbe, pld.: tanulmányi eredménytől is
függővé lehet tenni, ezzel ösztönözni a magas szintű tudás elsajátítására. Előkészítés után
visszakerülhet a képviselő-testület elé.
A képviselők egyetértettek azzal, hogy előkészítés után Kalmár Erzsébettel tanulmányi
szerződés kötését később tárgyalja meg a képviselő-testület.
b) Tájékoztató ideiglenes állati hulla gyűjtőhely kialakításáról
dr. Tóth Mária jegyző
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 41 szanki liba nevelő és tömő gazda kérelmet
nyújtott be, hogy legyen Szankon állati hulla átvevő hely. Az új állategészségügyi feltételek
szerint minden gazdának egyénileg szerződést kell kötni az ATEV Állatifehérje Feldolgozó
ZRt-vel. Minden egyes kiszállásra felszámolja az ATEV az útiköltséget, nagyon drága.
Gazdaságosabb lenne kialakítani egy gyűjtőhelyet, ahonnan hetente kétszer elszállítaná az
ATEV az állati hullát.
Ez ügyben a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság segítségét kérte, ahol Forczek Ernő úr
felajánlott a Bodoglár felé eső út mellett lévő földterületéből egy darabot e célra. Itt 10x10-es
nagyságú részt kell bekeríteni, egy részét lebetonozni, ahol el lehet helyezni egy konténert,
szövött dróttal körbekeríteni, a kaput lelakatolni. A szállítások között a konténerben el lehet
helyezni elütött kutyát, macskát, kisebb állatokat, a gazdáknál szokás volt eddig is, hogy az
állati hullákat otthon gyűjtik, lefagyasztják, adott napon az átvétel időpontjában a
gyűjtőhelyre szállítanák, ahonnan az ATEV-es kocsi elviszi.
Az Állategészségügyi Állomás e célra ideiglenes engedélyt adna. Tárgyalást folytatott az
ATEV-vel is, a kettes típusú állati hulla (baromfi, sertés) elszállítására 30 Ft/kg áron szóbeli
egyezség született. Az önkormányzat részére az ATEV leszámlázza. A mennyiséget, költséget
nem ismerjük, vélhetően az önkormányzat nem tudja felvállalni. A gazdák kérelmükben
leírják, hogy vállalják az ártalmatlanítás költségét, de arra, hogy ki mennyi állati hullát
szállíttat el, egy embert kellene alkalmazni, utána tudnánk a gazdák felé tovább számlázni a
költséget. Ennek módja majd később kidolgozásra kerül.
Ez az átvevőhely minimális költséggel megoldható, ideiglenes jelleggel. Ugyanis a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás elkészíttette egy állati hulla gyűjtőhely tervét
épületekkel, korszerű előírásoknak megfelelő helyiségekkel, fertőtlenítő berendezésekkel. A
megvalósítás érdekében pályázatot nyújtott be, de nem volt sikeres.

Most újra benyújtja a pályázatot, amely a madárinfluenza sújtotta térség miatt jelentősen
támogatottabb, reméljük, hogy sikeres lesz, utána Kiskunmajsán, az új kiépülő gyűjtőhelyen
fogják a kistérségből összegyűjteni az állati hullát.
c) Parlagfű irtás
Besesek Béla FIDESZ helyi vezetője
A parlagfű irtás mindenütt kötelező, ennek ellenére nagyon sok parlagfüves terület van. A
jászszentlászlói út mindkét oldalán, a bodoglári út mellett a napraforgó között magasabb a
parlagfű, mint a napraforgó, a kukoricatábla szélén méteres sávban embermagasságú. Nem
megfelelő a parlagfű irtás, hatékonyabb intézkedéseket kér.
dr. Tóth Mária jegyző
Két ember irtja folyamatosan a parlagfüvet az önkormányzat alkalmazásában. A község
belterületén a parlagfű elleni védekezés elrendelése jegyzői hatáskör, eddig közérdekű
védekezést nem rendelt el. Közterületen jelentősebb mennyiség nincs. A magán kertekben,
amely kívülről látható, felszólításra levágják, illetve levágatjuk. Ahol tudomást szerzünk
parlagfűről a két embert oda küldjük és megcsináltatjuk.
A külterületi parlagfű a Növény- és Talajvédelmi Állomás hatásköre. Folyamatosan,
műholdas megfigyelést végeznek, és elrendelik a közérdekű védekezést.
A külterület nem jegyzői hatáskör, de bejelentés alapján előfordult, hogy személyesen
intézkedett.
A jászszentlászlói út melletti rész a hídig Jászszentlászló tulajdona, a hídtól Szanké.
Vágó György képviselő
Pár évvel ezelőtt is azt mondta a parlagfűvel kapcsolatban, hogy a jegyző büntet, de
valamennyi önkormányzati út mellett is ott van a parlagfű, ez visszás. Vannak olyan
tehetetlen emberek, akik nem tudják megcsinálni, idősek is, nem is tudják kifizetni.
A saját földjein a rendszeres gyomirtózás ellenére is kéthetente feljön a gaz. Vegyszert, pénzt
nem kímélve irtjuk, de szinte lehetetlen megfékezni.
Mucsi László képviselő
Halasi Lászlónak van olyan gépe, amellyel a jászszentlászlói út szélét le lehetne vágni.
dr. Tóth Mária jegyző
Ott tuskózás is történt, meg fogja nézni, hogy mi a megoldás.
d) Kábeltévé és Vadász Söröző ügye
Rácz János képviselő
Az optikai kábel kiépítése megtörtént-e, a kábeltévé azon lesz-e tovább fejlesztve?
Az Akácfa utca végén a Vadász Sörözőben lévő diszkóhoz fűződő események ellen lehet-e
tenni valamit?
dr. Tóth Mária jegyző
Az optikai kábel lefektetése Kiskunmajsa és Szank között az EMITEL RT. beruházásában
megtörtént. Ehhez a rendszerhez csatlakozott a Holik János vezette CATEL KFT. Bővül a
kábeltévés hálózat. Most van a tervezés folyamatban, az útkezelői hozzájárulást megadtuk.
Besesek Béla FIDESZ helyi vezetője
Az eddigi tájékoztatás úgy szólt, hogy kiépül az optikai kábel és az EMITEL fog ezen
kábeltévét szolgáltatni. Számára új, hogy a CATEL KFT. fog az optikai kábelen keresztül. Jót
nem vár a Holik János féle KFT-től, sok problémája volt már vele. Abban reménykedett, hogy
lesz más szolgáltató, erre kiderül, hogy Holik János van az önkormányzattal szerződésben.

dr. Tóth Mária jegyző
Nem kötöttünk Holik Jánossal szerződést, annak idején is csak annyit tettünk, hogy
biztosítottunk egy helyiséget a berendezés számára, azon kívül semmiféle kapcsolatunk nincs.
Besesek Béla FIDESZ helyi vezetője
Területet is biztosít az önkormányzat neki, ahol szolgáltathat.
dr. Tóth Mária jegyző
Más vállalkozó nem jelentkezett ilyen szándékkal. Ha más vállalkozó jelentkezik, az is kap
terület használati engedélyt, piaci verseny van.
Vágó György képviselő
Polgármester úr korábban azt mondta, hogy az EMITEL-lel tárgyalt arról, hogy megfontolják,
átveszik a kábeltévé szolgáltatást. Valószínűleg erre nem került sor, az EMITEL úgy
gondolta, hogy nem éri meg neki ezzel foglalkozni, inkább átadta a jogot az optikai kábel
használatára Holik Jánosnak.
dr. Tóth Mária jegyző
A Vadász Sörözővel kapcsolatban egyszer, a tavasszal jelezték az ott lakók, hogy zavarja őket
a diszkó miatti zaj, akkor intézkedett, azóta bejelentés nem történt. Ha az utca lakóit zavarja,
akkor a nyitva tartás idejét korlátozhatja. Többnyire nem a diszkó, hanem az utcai zaj zavarja
a lakókat. A rendőrség erre oda szokott figyelni.
e) Játszótér
Varga Ferencné képviselő
Kismamák jelezték, ha lehetőség van pályázni, szeretnének a játszótérre olyan játékokat,
amelyek három éves kor alatti gyermekeknek is jók és nem balesetveszélyesek.
f) Augusztus 20-a megünneplése
Csertő István alpolgármester
Augusztus 20-án Varga Ferencné furulyásai nagyon szép műsort adtak, megköszöni a
furulyásoknak és a munkát Vargánénak.
Nyerges Zoltán képviselő
Az augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatban észrevételezés történt, hogy csak a református
lelkész volt itt, illetve a katolikus pap is itt volt ¾ 8-kor, de nem kapott értesítést a
programról, amely csúszott, nem várta senki és 8 órakor elment haza.
dr. Tóth Mária jegyző
Hallott róla, hogy vasárnap az ünnepi szentmisén prédikáció közben mondta el az este
történteket, hogy miért nem volt ott a kenyérszentelésnél. Csontos Erzsébetet kérte meg, hogy
járjon utána a történteknek. Csontos Erzsébet mindkét postaládába, a református és a
katolikus pap postaládájába is tett szórólapot a programról. Kósa István ott volt a furulyások
hangversenyén is, és az ünnepségen is. Ferenc atyát polgármester úr csütörtökön felhívta
telefonon, hogy tud-e mindenről, rendben van-e minden. Akkor még nem volt semmi
probléma.
Hallotta, hogy megjelent a Szent István szobornál, közölte az ott lévőkkel, hogy elmegy, azt is
hallotta, hogy később visszajött, de nem ment oda ahol a polgármester és a tiszteletes úr
álltak, mi nem láttuk őt. Csontos Erzsébet a műsorral volt elfoglalva, ő sem látta.
Sokakat bántott, hogy nem volt ott a katolikus többségű faluban a katolikus pap a
kenyérszentelésnél, és azt mondta, hogy helyette vasárnap szentelte meg az új kenyeret.
Szerinte a probléma Ferenc atya személyiségéből fakad.

Nyerges Zoltán képviselő
A kenyérszentelés a misének része, ha itt lett volna, akkor is lett volna a templomban is
kenyérszentelés. A szentelési szertartás előtt Ferenc atya elnézést kért a szankiaktól, hogy
nem volt ott az ünnepségen. Elmondta, hogy itt volt a Szent István szobornál ¾ 8-ra, nem volt
ott senki, kb. 3 személlyel találkozott. Programot nem ismerő ember nem tudta ezt mire vélni.
dr. Tóth Mária jegyző
Csontos Erzsébet szerint ő maga kézbesítette a programot. Ha csak a másik atya ki nem vette
a postaládából, hiszen kettejük között is konfliktus helyzet van.
Vágó György képviselő
Mindenki jót akart. Szép volt a műsor, de miért csúszott?
Varga Ferencné képviselő
Mi 7 óra 10 perckor ott voltunk és vártunk, negyed 8-kor el tudtuk volna kezdeni, de fél 8-kor
került sor a kezdésre. A műsort előzetesen megmértük, 40 perces volt. Minden program
között volt két mondat. 5-10-15 perc csúszás nélkül nem lehet ilyen műsort megszervezni.
Korábban akartunk kezdeni, de így történt.
Vágó György képviselő
Annak nem volt gond a csúszás, aki ott volt, és utána együtt mentünk a szoborhoz.
Csertő István alpolgármester
A tapsolás is késlelteti a dolgot, az egész estét erre szántuk, lehet, hogy az egész műsorra
kellett volna hívni, nem csak az ünnepségre. Ezen az estén az egész falu ünnepelt, amelybe
nem illik bele az ilyen magatartás, tudnia kell, hogy nem csak 10 percről van szó.
dr. Tóth Mária jegyző
Oka volt a csúszásnak, hogy nem ért haza időre a két focista, akik a hangosítást végezték.
g) Közmunkaprogram
dr. Tóth Mária jegyző
Közmunkaprogram pályázatot nyertünk 10 fő foglalkoztatására augusztus 1-től december 31ig. Nagyon sok a probléma ezzel kapcsolatban. Csúszik a támogatási szerződés megkötése,
még nem kaptuk meg. A program célja elsősorban, hogy a madárinfluenza megelőzése
céljából az állattartó telepeken ezek az emberek hálót húznának, kerékfertőtlenítőt építenének
stb., másodsorban a szabad kapacitást önkormányzati célra lehetne felhasználni. Gond, hogy
mikor melyik gazdához menjenek, ki mikor kerüljön sorba. Embereket csak a Munkaügyi
Központnál nyilvántartott, meghatározott körből lehet választani, akik közül kevesen
alkalmazhatók ilyen munkára. Tehát sok a probléma, az idő telik, nem biztos, hogy lesz belőle
valami.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 óra 45 perckor bezárta az ülést.
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