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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
Készült: a képviselı-testület 2007. május 2-án 13 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Dr. Folberth György alpolgármester 
 Besesek Béla 

Csertı István 
Mucsi László 
Nyerges Zoltán 
Rácz Izabella 
Tabajdi Gábor  
Varga Ferencné és 
Zaka László képviselık 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vez. 
Kalmár Sándorné Alapsz.Kp.vez. 
Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló 
Kolompár Ibolya CKÖ elnök 
Ifj. Varga Ferenc 

Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl mind a 10 fı jelen van. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Nyerges Zoltán és Rácz Izabella képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı 
napirendeket tárgyalja meg a testület azzal a kiegészítéssel, hogy az 5. napirendi pont akkor 
kerüljön megtárgyalásra, ha megérkeznek a vízmő üzemeltetı képviselıi.  
Megkérdezte, hogy van-e más napirendi javaslat, módosító indítvány. 
 
Képviselık egyetértettek az elhangzottakkal, más napirendi javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı napirendet fogadta el:  

 
N A P I R E N D 

1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
      történt fontosabb eseményekrıl 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés jegyzıi pályázatok elbírálására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés …../2007.(……..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2006. évi  
    zárszámadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 



4. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi belsı ellenırzésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Elıterjesztés ……/2007.(……) rendeletre az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl    
    szolgáltatott ivóvíz díjáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Elıterjesztés …../2007.(……..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2007. évi  
    költségvetésérıl szóló 5/2007.(II.15.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Elıterjesztés …../2007.(……..) rendeletre a helyi telekadóról 
    Elıadó: Vincze Jánosné aljegyzı 
8. Elıterjesztés Szank községben munkahelyteremtı vállalkozások támogatására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
9. Elıterjesztés …../2007.(……..) rendeletre a gyermekek védelmérıl szóló 10/2006.(IV.30.) 
    rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné aljegyzı  
10. Elıterjesztés ……/2007.(……) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti  
      és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról 
      Elıadó: Vincze Jánosné aljegyzı 
                   Zaka László képviselı  
11. Elıterjesztés az ÁMK minıségirányítási programjára 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
12. Elıterjesztés az ÁMK Napköziotthonos Óvodájának nyitvatartási idejének  
      meghatározására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
13. Elıterjesztés Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítására 
      Elıadó: Vincze Jánosné aljegyzı 
14. Elıterjesztés kistérségi szintő jelzırendszeres házi segítségnyújtásra 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
15. Elıterjesztés közút kialakítására 
      Elıadó: Vincze Jánosné aljegyzı 
16. Elıterjesztés Bugac és Bugacpusztaháza településrendezési terv részleges módosításának  
      véleményezésére 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
17. Elıterjesztés Szank Község Közszolgálatáért szakmai kitüntetı díj adományozására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
18. Egyéb kérdések  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az 1. napirendi pont tárgyalása elıtt örömteli eredményrıl számolt be. Egy szanki 
fiatalember, ifj. Varga Ferenc részt vett az országos illetve nemzetközi kürtversenyen, ahol 
elsı helyezést ért el. A Varga család muzikalitásához nem fér kétség, elismerés illeti az 
édesanyát is, aki az Ifjú Zenebarátok Köre Egyesület vezetıje. Ifj. Varga Ferenc belıle nıtt 
föl, aki országos és nemzetközi szinten elismerésre méltó eredményt ért el. A képviselı-
testületi ülés lehetıségét megragadva, az esemény fontosságát hangsúlyozva köszöntötte ifj. 
Varga Ferencet. A képviselı-testület nevében minden jót, hasonló eredményeket kívánt és 
szívbıl gratulált. 
 
Ifj. Varga Ferenc 
Megköszönte az elismerést. 
 



N A P I R E N D 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
      történt fontosabb eseményekrıl 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzati ingatlanok értékesítésérıl szóló határozatok végrehajtásáért köszönet illeti 
dr. Tóth Mária jegyzı asszonyt, aki még akkor segítette ezt a munkát, és nem kis dolog volt a 
földterületek értékesítése és az adásvételi szerzıdések elkészítése. 
A játszótér játékainak elkészítéséhez a Kisbíróban is meg fog jelenni felkérés arra 
vonatkozóan, hogy felajánlásokat (pl. faanyag) elfogadunk. 
A központi orvosi ügyeletrıl többcélú kistérségi ülésen jövı hétfın délután lesz szó. Az 
elızetes tárgyaláskor kikötöttük, hogy a szanki háziorvosok ne legyenek kötelezettek a +20 
órás ügyelet letöltésére Kiskunmajsán. 
A közmunkaprogramban való részvétel megvalósul, pályázaton nyertünk 11,3 millió forintot. 
Ezzel 14 szanki embernek tudunk az elkövetkezendı idıben munkát biztosítani. 
Kérdés, vélemény van-e? 
Csertı István képviselı 
Tudjuk-e, hogy a kft. mire kívánja használni a volt húsbolt épületét? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem tudjuk. 
Mucsi László képviselı 
Itt nem szerepel a 10 tonnás korlátozó közlekedési tábla kihelyezése. Errıl szeretne hallani. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyéb kérdések között tájékoztatást ad róla. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
46/2007.(V.02.)ÖH. 
Beszámoló elfogadásáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 81/2006.(VIII.23.)ÖH., 
85/2006.(IX.12.)ÖH. 15/2007.(I.17.)ÖH, 23/25/30/2007.(II.14.)ÖH. 40/2007.(III.28.)ÖH. 
41/2007.(IV.12.)ÖH. és a 44/45/2007.(IV.17.)ÖH. lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl: 

- Április 5-én itt járt nálunk a Magyar Televízió Fıtér címő mősora, amelynek 
jelentısek lecsökkentett mősorát (hiszen egy napig forgattak Szankon) láthattuk 
rákövetkezı hét vasárnap reggelén. Egy mősor szerkesztése teljes mértékben a 
szerkesztı kompetenciája. Mi ebben az esetben csak kínálni tudtunk lehetıségeket. İk 
saját koncepciójuk alapján válogattak a kínálatból. Aki megnézte ezt a mősort, nem 
kaphatott rossz képet Szankról, a kiskunmajsai kistérségrıl. Turisztikai 
kedvcsinálónak talán elég volt. Eddig nem voltak ilyen lehetıségeink, hogy egy 
országos csatornában is megmutathassuk azokat az értékeket, amelyek ide embereket, 
turistákat hozhatnak. 



- Április 6-án Rosta Szabolccsal a Bács-Kiskun Megyei Múzeum régészével egyeztetett 
a Kápolna-dombon a szeptember-október hónapokban megvalósuló régészeti leletek 
feltárásáról. Az önkormányzat nevében kötelezettséget vállalt a régészeti munka 
segítésére gépek, közmunkások bevonására, hogy ezzel tudjuk a költségeket 
csökkenteni. A régészeti feltárás költsége nagyon magas, ezért támogatókat keresünk 
hozzá. Ha a régészeti feltárás sikeres és eredményes lesz, akkor a múltbeli értékeinket 
megpróbáljuk a jövıben bemutatni az idelátogató embereknek. 

- Április 11-én Dr. Forczek Zoltánnal folytatott megbeszélést Szank község 
történetének folytatásáról. Kutató és történész, politológus, szeretettel vállalná ezt a 
munkát abban az esetben, ha ideje engedné majd. Most szándékozik a nyugdíjazását 
elintézni, ha sikerül, akkor örömmel tenne eleget a felkérésnek. Ez még csak elvi 
megbeszélés volt.  

- Április 14-én nyugdíjas találkozón vett részt a képviselı-testület több tagjával együtt a 
tornacsarnokban. A kunszállási és zsanai nyugdíjas klubokat látta vendégül a szanki 
klub. A résztvevık jól érezték magukat. 

- Április 17-én elindult egy fajta közös gondolkodás a faluért. Ez most csak és kizárólag 
arról szólt, hogyan lehet egy kicsit tisztább és kulturáltabb környezetet teremteni. 
Kovács László erdész úrral és az erdıgazdasággal közösen szervezték meg. Ennek 
keretében a közhasznú és közcélú munkások a dőlıutak mentén összegyőjtötték a 
szemetet és megtisztították a szeméttelep környékét is. Ehhez a gondolathoz 
csatlakoztak az ÁMK pedagógusai és a gyerekek is. Április 18-án délután a község 
belterületén volt szemétgyőjtés, elég sok szemetet összeszedtek a résztvevık, ezúton is 
köszönjük munkájukat. 

- Április 27-én a horgászterület kialakításával kapcsolatosan egyeztetést folytatott 
Bálint József tervezıvel, aki majd segítséget ad abban, hogy a képviselı-testület 
horgászvíz, turisztikai centrum kialakítására vonatkozó döntését végrehajtsuk. 

- Április 27-én 11 órakor a MOL Olajbányász Szakszervezetének meghívására a 
Bányászparkban a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének Bács-Kiskun 
Megyei Tagozata díjátadó ünnepségén vett részt. Szakszervezeti tisztségviselık 
elismerése történt meg. 

- Április 30-án volt a községi majális a Bányászparkban. Akik részt vettek rajta, pozitív 
élményekkel távoztak. Csatlakoztunk a MOL által szervezett majálishoz. 
Hangsúlyozni kell az egységet, a MOL szerves része a községnek. Az erıket nem 
polarizálni, hanem egységesíteni kell. 

Kérdés van-e? 
Dr. Folberth György alpolgármester 
A véleményét szeretné elmondani a Fıtér címő mősorral kapcsolatban. Más a véleménye, 
lehet, hogy a szerkesztınek sikerült elérni, amit el akart, de a szanki ember szempontjából ez 
nagyon kevés volt. Többet tudott volna bemutatni Szankról, olyan dolgokat is, ami jobban 
megmarad az emberekben és turisztikai szempontból is jobb eredményeket értünk volna el. A 
szerkesztı egy koncepcióban gondolkodik és a kistérségbe próbálta beintegrálni Szankot is, 
ez az ı dolga. Úgy látja, hogy ennél sokkal többet lehetett volna kihozni. Lehet, hogy 10 vagy 
20 év múlva kerül sor megint egy ilyen mősorra, ki lehetett volna használni ezt az alkalmat. 
Besesek Béla képviselı 
A mősorhoz van véleménye, nem tartotta jónak, hogy Szankról csak annyi bemutatni való 
van, hogy kisvonattal lehet idejönni. Aztán a megyei méhészszövetség elnöke a faluban van, 
nem tudja, hogy történt a szereplı kiválasztás, csak oda orientálódott volna, ı valamivel 
többet is tudott volna mondani a szanki méhészet múltjáról, egyebekrıl. A szerkesztéssel nem 
lehet vitatkozni, mert nem tudjuk, hogy mi volt felajánlva, mi az, ami kimaradt a mősorból, 
nem volt egy szó sem az olajiparról, még egy bólogató kutat sem mutattak be.  



Szóval eléggé üresnek és felszínesnek tartotta az egészet, és néhol megmosolyogtató volt, 
mint például amikor Csólyoson két embert három kocsi vitt. Ez a mősor kritikája. Az ’56-os 
múzeumról azt nem lehetett elmondani, hogy Pongrátz Gergely alkotása és egyéni 
kezdeményezésre és pénzbıl jött létre, az volt az érdekes, hogy a mősorvezetı fel tud mászni 
a tankra. Eléggé felszínes és üres mősor volt. Ami minket illet, azért jól esett volna, ha a 
polgármester úr esetleg elıtte megkérdezi, hogy a testületnek mi a véleménye, mit mutassunk 
be Szankról. 
Patkós Zsolt polgármester 
A polgármester véleménye is csak kismértékben befolyásolta a szerkesztıket. A 
tekecsarnokból sem mutattak meg semmit. Próbálta ıket befolyásolni, de azt mondták, hogy 
nem ebbe a mősorba való. Ha megjelenik egy község egy ilyen mősorban, amikor kapunk 9 
perc 30 másodperc figyelmet, amikor a Gy. Szabó alkotásokat, a falu központját, a falu 
nevezetességeit képekben és egy picit szövegben láttatják, ez nem rossz. Még véletlenül sem 
volt felszínes a mősor, olyan természeti szépségeket is bemutatott a mősor, ami valószínőleg 
elkerülte a képviselık figyelmét. Összességében pozitív volt ez a kép. Lehetnek vélemények 
ezzel kapcsolatosan, a szerkesztıi, rendezıi koncepció ilyen volt, jobb képet is lehetett volna 
sugározni rólunk, de nem volt ez a kép sem rossz. 
 
Több hozzászólás, vélemény nem volt. 
 
N A P I R E N D 
2. Elıterjesztés jegyzıi pályázatok elbírálására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
Február 1-je óta Vincze Jánosné megbízott jegyzı asszony látja el a munkát. Kiírtuk a jegyzıi 
állás betöltésére a pályázatot, hat jelentkezı érkezett, amelybıl egy visszavonta a pályázatát. 
Mivel ez egy hosszú távú döntés, a képviselı-testület a jegyzı jelölteket informális ülésen 
meghallgatta. A pályázók nagy része jól felkészült, szakmáját ismerı ember volt. Minden 
pályázó írásban hozzájárult ahhoz, hogy ezt a napirendet a képviselı-testület nyílt ülésen 
tárgyalja. Bízik benne, hogy a képviselı-testület sem lesz gátja a nyílt szavazásnak. Ehhez a 
poszthoz, ehhez a hivatáshoz szükséges, hogy a jegyzı tudja, ki az, aki támogatja, ki az, 
akinél a bizalom még egy picit kétséges. Ha a képviselıknek a pályázókkal kapcsolatosan 
véleménye van, vagy kérdése merül fel, azt tegyék meg. 
Besesek Béla képviselı 
Kár, hogy csak egy jegyzıt választhatunk. Azért mondja ezt picit humorosan, mert a pályázók 
közül többen voltak nagyon rokonszenvesek, szimpatikusak, szakmailag felkészültek. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Azt már korábban megbeszélte a képviselı-testület, hogy nem kíván más településrıl jegyzıt 
kérni e napirend tárgyalásához, ezért aljegyzı asszony lesz, aki ezt a napirendi pontot is 
levezényli. 
Hogyan történjen a szavazás? 
Vincze Jánosné aljegyzı 
Az Ötv. lehetıséget ad titkos szavazásra, ezért elıbb errıl kell dönteni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nyílt szavazás híve, ezért szavazásra tette fel, hogy a jegyzı választás nyílt szavazással 
történjen. 
 



A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag döntött a nyílt szavazásról. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Névsor szerint szavazásra tette fel a pályázókat. 
 
Dr. Karsai Éva pályázó 0 igen – 10 nem – 0 tartózkodás 
Dr. Nyerges Éva pályázó 0 igen – 10 nem – 0 tartózkodás 
Dr. Rajnai József pályázó 0 igen 10 nem – 0 tartózkodás 
Dr. Új Zoltán pályázó 0 igen – 10 nem – 0 tartózkodás 
Vincze Jánosné pályázó 10 igen – 0 nem – 0 tartózkodás  
 
Patkós Zsolt polgármester 
A szavazás után megállapította, hogy Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 
szavazattal, egyhangúan Vincze Jánosnét választotta meg Szank Község Jegyzıjének.  
A képviselı-testület nevében nagyon sok jó döntést, jó döntés-elıkészítést, pártatlan és 
politikamentes határozati-javaslatok elıkészítését és hivatali munkát kívánt. 
Vincze Jánosné jegyzı 
„Nagyon szépen megköszönöm a képviselı-testület megtisztelı bizalmát. Nagyon sokat 
számít nekem, hogy egyhangúlag mindenki rám szavazott. Igyekszem megfelelni a 
polgármester úr, a képviselı-testület, a lakosság elvárásainak. Legjobb tudásommal azon 
leszek, hogy minden rendben menjen. Szeretnék innen nyugdíjba menni.” 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Dönteni kell a kinevezés idejérıl és az illetményérıl. Javasolta, hogy május 2-tıl bízza meg a 
képviselı-testület a jegyzıi feladatok ellátásával. A jegyzı illetménye a Ktv. szerint a 
köztisztviselıi illetményalap 6,25-szerese (230 ezer forint), és vezetıi pótléka ennek 10 %-a 
(23 ezer forint), összesen bruttó 253 ezer forint.  
 
Szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
47/2007.(V.02.)ÖH. 
Jegyzı kinevezésérıl 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján Vincze Jánosné (szül: Hegyes Irén Kiskunmajsa, 
1965. augusztus 19. an: Tóth Deme Irén Magdolna) Szank Halasi u. 4/A szám alatti lakost 
pályázata alapján 2007. május 2-tıl kezdıdıen határozatlan idıre jegyzıvé kinevezi. A 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 45.§ (2) bekezdés a) pontja  
alapján alapilletményét 230.000,- Ft-ban, a 46. § (4) bekezdés a) pontja alapján vezetıi 
illetménypótlékát 23.000,- Ft-ban határozza meg. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
 
 



Patkós Zsolt polgármester elımondása után Vincze Jánosné kinevezett jegyzı az alábbi 
szövegő esküt tette le: 
 
„Én Vincze Jánosné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez 
hő leszek. Országunk Alkotmányát, alkotmányos jogszabályait megtartom. Az állam- és 
szolgálati titkot megırzöm. Hivatali kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, 
becsületesen, a jogszabályoknak megfelelıen, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot 
feltétlenül tiszteletben tartva, a legjobb tudásom szerint, nemzetem és Szank Községi 
Önkormányzat érdekeinek szolgálatával teljesítem. Hivatalomban és azon kívül 
példamutatóan viselkedem, s minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar 
Köztársaság fejlıdését, szellemi és anyagi javainak gyarapodását elımozdítsam. Isten engem 
úgy segéljen!” 
 
 
N A P I R E N D 
 
3. Elıterjesztés …../2007.(……..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2006. évi  
    zárszámadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló asszonyt, akinek jelentése az elıterjesztés 
része. Ez az elsı év, amikor könyvvizsgálói jelentés is kapcsolódik a zárszámadáshoz, mert a 
hitelállomány miatt könyvvizsgálónak kell azt hitelesítenie. 
A 2006. évet 45.914 e Ft-tal zártuk, ami elsı hallásra talán jól hangzik, de ennek jelentıs 
része kötelezettséggel terhelt, ezért az osztható pénzmaradvány 1.781 e Ft. A zárszámadást a 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, több kérdés merült fel. Átadta a szót a Pénzügyi Bizottság 
elnökének. 
Besesek Béla PB elnök 
A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, több kérdésre választ kapott. A bizottság a 
2006. évi zárszámadást elfogadásra javasolja azzal a módosító megjegyzéssel, hogy a 7. §-ban 
két mondat pontosítását javasolja. „Az önkormányzat 2006. évi pénzmaradványát 45.819 ezer 
Ft-ban, ezen belül a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát…..” A következı mondat: „A 
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványából a rendszeres személyi juttatások és ….” 
Ez csak pontosítás. 
Délelıtt volt a bizottsági ülés, akkor nem kérdezte meg, hogy az elıterjesztés mellé kapott 
vagyonleltárban a díszteremmel kapcsolatban nem szerepel egyetlen függöny sem. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kis értékő tárgyi eszköz, ezért nem kell szerepeltetni a vagyonleltárban. 
Varga Ferencné képviselı 
Részletes anyagot kapott a képviselı-testület a zárszámadásról, nagy munka van az 
elıkészítésében, részletes és pontos. Az elıterjesztés készítıinek ezt megköszöni. Egy kérdése 
van, a sajátos felhalmozási bevétel kifejezés mit takar? 
 
Dr. Folberth György távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 9 fı. 
 
Nagy Klára Polg.Hiv.gazd.elıadó 
Bérleti díjak, koncessziós díj bevétel tartozik ide, amelyet a vízmő üzemeltetése után kapunk. 
 



Patkós Zsolt polgármester 
Felhívta a figyelmet a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra, amely szerint az összevont 
egyszerősített éves beszámoló Szank község Önkormányzatának vagyoni, pénzügyi 
helyzetérıl megbízható, valós képet ad. Ennek okán is, és azért is, mert megbízik a kollégák 
munkájában, elfogadásra javasolja a 2006. évi zárszámadásról szóló rendeletet. 
Megkérdezte, hogy a könyvvizsgáló asszony kíván-e szólni. 
Nem kívánt szólni. 
Szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosítással a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
9/2007.(…….) rendelete  

a 2006. évi zárszámadásról 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. 
évi XXXVIII. tv. 82.§-ában foglaltak alapján az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
1.§ Szank Községi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítését, az összevont 

mérleg 1 számú melléklet, vagyonkimutatását az 1/A. számú melléklet szerint fogadja 
el. 

 
2.§ Szank Községi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítését a 2. számú 2/A 

melléklet (bevétel) 3., 4., 4/A., számú mellékletek (kiadások) szerint elfogadja. 
 
3.§ Az intézmények létszámának alakulását az 5. számú 5/a melléklet, a finanszírozás, 

pénzeszköz, változás alakulását a 6. számú melléklet, a közvetett támogatásokat 
(adókedvezmények és hátralékok állományát) a 7. számú melléklet szerint fogadja el. A 
több éves kihatással járó döntések számszerősítését a 8. számú melléklet szerint fogadja 
el. 

 
4.§ Szank Községi Önkormányzatnak 37.000 fejlesztési hitelállománya van. 
 
5.§ Szank Község Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítését a 10 sz. 

mellékletben foglalt kiegészítésekkel fogadja el. 
 
6.§ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról készült 

17/2007.(V.02.)CKÖH. határozata 9.sz. mellékletként csatolva. 
 
7.§ Az önkormányzat 2006. évi pénzmaradványát 45.819 ezer Ft-ban, ezen belül a 

Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 42.553 ezer Ft-ban, az Általános Mővelıdési 
Központ pénzmaradványát 3.266 ezer Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal 
pénzmaradványából a rendszeres személyi juttatások és munkavégzéshez kapcsolódó 
juttatások maradványát az Alapszolgáltatási Központnál 946 ezer Ft-ban határozza meg. 

 
8.§ Szank Községi Önkormányzat 2006. évi összesített egyszerősített mérlegét az 1. számú 

melléklet szerint, 2006. évi összesített egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 2. számú 
melléklet, 2006. évi összesített egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 6. számú 
melléklet szerint fogadja el. 

 
9.§ E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 



N A P I R E N D 
4. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi belsı ellenırzésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Azokat az elızı évben észrevett hiányosságokat próbálta a képviselı-testület ellenıriztetni, 
amelyek normatíva visszafizetési kötelezettséggel jártak. A belsı ellenıri tevékenységet a 
többcélú kistérségi társulásban alkalmazott belsı ellenır látja el, amelyet a tavalyi évben 
megbízással is kiegészítettünk. Ebben az évben a társulás látja majd el a belsı ellenıri 
munkát.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
48/2007.(V.02.)ÖH. 
2006. évi belsı ellenırzésrıl 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése értelmében a Szank Községi 
Önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi belsı ellenırzésérıl szóló jelentést az elıterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Most következne az ivóvíz díjáról szóló rendelet, de még nem érkeztek meg a napirendhez 
meghívottak, ezért javasolja, hogy ezt a napirendi pontot hagyja ki a képviselı-testület és 
akkor tárgyalja, ha megérkeznek. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirend módosítását. 
 
N A P I R E N D 
5. Elıterjesztés …../2007.(……..) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2007. évi  
    költségvetésérıl szóló 5/2007.(II.15.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyrészt a zárszámadás, másrészt a többletbevételek miatt módosítani kell a költségvetést. A 
támogatásoknál szerepel az egyházak, Nagygalambfalva testvértelepülésünk támogatása, 
Kihívás napja, Búzavirág Néptánccsoport támogatása. Vannak kérelmek, és volt egy 
megbeszélés az egyházak képviselıivel, amelyrıl az emlékeztetıt a képviselık megkapták. A 
fedezetül szolgáló forrás egyrészt a pénzmaradvány, másrészt pedig az ingatlan értékesítésbıl 
származó többletbevétel. A rendelet-módosításban megjelenik a településfejlesztési koncepció 
is 2.500 e Ft-os összeggel, amelyrıl az elmúlt ülésen volt szó, és a fejlesztéseket szolgálja. A 
költségvetés elfogadásakor kérte a képviselı-testület, ha az ÁMK pénzmaradványa az üdülési 
támogatásra nem elég, akkor ezt az összeget ki kell pótolni. Erre van a rendelet-módosításban 
300 e Ft. Megtörtént a Kisbíró címő lap áthelyezése is az ÁMK-hoz. 
 
 



Besesek Béla PB elnök 
Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egy fontos változtatást javasol, a 
Baptista Egyházközség támogatását - tekintettel arra, hogy az imaház teljes átalakítása, 
újjáépítése folyik és nagyon nagy szükségük van a pénzre – növeljük meg 200 e Ft-tal a 
támogatások tartalékából, tehát 300 e Ft legyen. A rendelet-tervezet 5. oldalán 15. pontban 
van felsorolva a társadalmi és egyéb szervezetek támogatása, az utolsó sorban támogatások 
tartaléka 741-397, a kettı különbségét kell venni, az 344 e. Az elıbbi módosítás után 144 e Ft 
marad a tartalék. Ezt javasolja a bizottság. 
 
Varga Ferencné képviselı 
Korábban az egyházakat akkor támogatta az önkormányzat, ha nagyobb felújítást, átalakítást 
végeztek. Most 1.350 e Ft összesen a támogatás. Javasolja, hogy a képviselı-testület a 
késıbbiekben beszéljen a temetıben lévı épület felújításáról, hogy az kinek a feladata lesz, 
mert a környéken a legrosszabb állapotban van. A Katolikus Egyház támogatásával 
kapcsolatban megjegyezte, hogy korábban nem jelentett problémát a sírhelyek váltása, jobban 
örülne, ha fejlesztésre fordítanák ık is az összeget. Nyilván saját hatáskörben arra fordítják, 
amit az egyháztanács megszavaz. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az emlékeztetıben, amelyre az elıbb utalt, benne van az is, hogy ezt a támogatást az 
egyházak két évre kapják. Ez olyan nagyságrendő összeg, amelyre jövıre nem lesz lehetısége 
az önkormányzatnak. Egyetért azzal, hogy épület felújításra, karbantartásra kell, hogy az 
önkormányzat a támogatást adja, de ha az egyháztanács jónak tartja és támogatja a 
temetıvásárlást, akkor az önkormányzat ebbe nem szólhat bele. Ez egy olyan jelentıs összeg, 
ami a költségvetést megterheli. A temetı egyházi tulajdonban van. A ravatalozó felújítása is 
egyházi kérdés. Ha jelezték volna, hogy ehhez kérnek segítséget, megadtuk volna, de nem 
volt ilyen kérés. Volt korábban ilyen szándék, pályázni szerettek volna, van egy kész terv is. 
Beszélni kell róla. 
 
Varga Ferencné képviselı 
A Rákóczi utcai villamoshálózat kialakítása mire vonatkozik? Az ÁMK üdülési csekk 
juttatását a pénzmaradvány úgy tudja, hogy nem teljesen fedezi, ez a 300 e Ft elég? 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A piactér irányában megtörtént a villamos hálózat továbbvitele. 
Az ÁMK-ban az üdülési csekk fedezetére most úgy néz ki, hogy ez az összeg elégséges. 
Amikor több mint 80 millió áll rendelkezésre, hogy dologi kiadásokat tervezzen az ÁMK, az 
önkormányzat az üdülési csekk fedezetének felét fizeti, akkor tegye hozzá a másik felét. Nem 
fogja megrengetni a 224 millió forintos költségvetést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a módosítással együtt 
a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 
 
 
10/2007. rendelet csatolva 
 
 



N A P I R E N D 
6. Elıterjesztés …../2007.(……..) rendeletre a helyi telekadóról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 
megtárgyalta. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy ne vezesse be a képviselı-testület a helyi telekadót és 
ezt a napirendet ne tárgyalja, vegye le napirendrıl. 
Mucsi László TMB elnök 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság a telekadó bevezetését azzal a kitétellel 
támogatja, hogy a kiskorú telektulajdonosok mentesüljenek a telekadó megfizetése alól, ez a 
bizottság ülése óta bele lett fogalmazva, a képviselık már a bizottság által javasolt módosított 
változatot kapták meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság a kommunális adó bevezetése elıtt nem javasolja a telekadó 
bevezetését. Azt is látni kell, hogy aki építési telket vásárol, azért teszi feltehetıen, hogy 
építkezzen rajta. A község összképét a foghíjasan kialakított utcafront rontja. Bízzunk abban, 
hogy lesznek lehetıségek, az emberek meg tudnak takarítani és a jövıben majd építkezni is 
tudnak. 
 
Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet napirendrıl történı levételét. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag a telekadóról szóló rendelet-
tervezetet levette napirendrıl. 
 
N A P I R E N D 
7. Elıterjesztés Szank községben munkahelyteremtı vállalkozások támogatására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzat nem biztos, hogy jó vállalkozó, csak szőkös lehetıségek között tud munkát 
adni. Azt látjuk, hogy az önkormányzatnak segítséget kell adnia az induló vállalkozásoknak. 
Azoknak, akik Szankon szeretnének vállalkozást létrehozni, embereket foglalkoztatni, itt 
letelepedni. Megszületett egy ilyen elıterjesztés, amely gazdaságélénkítı, beruházást 
ösztönzı gondolat lehet. 500 e Ft vissza nem térítendı támogatást javasol azoknak a 
vállalkozóknak, akik vállalják, hogy legalább három évig munkahelyet teremtenek és szanki 
embereket foglalkoztatnak. A határozat-tervezet elvi hozzájárulás, a rendelet-tervezet majd 
késıbb kerül beterjesztésre. 
Az elıterjesztést a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság megtárgyalta. 
 
Dr. Folberth György visszajött az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 10 fı. 
 
Mucsi László TMB elnök 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. A célját 
jónak és szükségesnek tartja, egyet is ért vele. Megfogalmazódott, hogy nagyon komoly 
pénzügyi gazdálkodást igényel, hogy meg tudjuk valósítani, hogy évenként fel tudjunk tölteni 
ilyen alapot.  



Volt a Munkaügyi Központnak hasonló megpályázható alapja, ahhoz a volumenhez gyengék 
vagyunk. Utána kellene nézni, hogy külsı forrást tudnánk-e erre a célra találni. A bizottság 
támogatta az elvi hozzájárulás megadását. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását javasolja. A csatolt rendelet-tervezet 
egy minta, a késıbbiekben még lehetıség lesz a feltételek kidolgozására. 
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
49/2007.(V.02.)ÖH. 
Munkahelyteremtı vállalkozások támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1./ Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
létesített új álláshelyenként 500.000,- Ft, részmunkaidıs foglalkoztatás esetén ennek arányos 
mértéke szerinti, munkahelyteremtı támogatásban kívánja részesíteni a helyi vállalkozásokat. 
 
2./ Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély 
összegő (de minimális) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági 
rendeletben, valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglaltakra, a képviselı-testület 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képezı rendelet-tervezet szövegét és a rendelet-
tervezetre vonatkozóan kezdeményezi a Pénzügyminiszter, illetıleg a Pénzügyminisztérium 
Támogatásokat Vizsgáló Irodájának elızetes véleményezési eljárását, a rendelet-tervezet 
Európai Unió Bizottságához bejelentésre alkalmasnak minısítését. 
 
3./ Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Szank Község Jegyzıjét, hogy a 
2./ pontban leírt eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket tegye meg, és a PM TVI 
által az elızetes véleményben kért esetleges változtatásokat a rendelet-tervezet szövegében 
eszközölje, és azt ismételten terjessze a képviselı-testület elé.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az ivóvíz díjáról szóló rendelet-tervezettel folytatjuk az ülést, mert megérkeztek a 
napirendhez meghívottak. 
 
N A P I R E N D 
8. Elıterjesztés ……/2007.(……) rendeletre az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl    
    szolgáltatott ivóvíz díjáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte Dudásné Héderi Ildikót és Krizsán Sándort a Szanki Víziközmő Kft. 
képviseletében. Az ivóvízdíj növelése a Szanki Víziközmő Kft. javaslata alapján minden 
lezárt gazdasági év után a tényleges költségeket látva történik. A víziközmő érdekvédı 
szövetség 2007. évben 10-12 %-os vízdíj emelést tartana reálisnak és szükségesnek, ehhez 
képest van egy 8 %-os javaslat az emelésre. Az ország többi településén a vízdíj súlyozott 
átlaga 177 Ft, a legnagyobb lakossági vízdíj 514 Ft/m3 volt. Ezek nettó árak. Jelen pillanatban 
nálunk 86,10 Ft/m3 a vízdíj, az emelés után 93,33 Ft/m3 lesz. 



Van-e a meghívottaknak az elıterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítésük, beszéljenek az 
ivóvíz díjának alakulásáról. 
 
Dudásné Héderi Ildikó 
Szeretettel köszöntött mindenkit, ı a vízmő mőszaki vezetıje, Krizsán Sándor az 
üzemvezetést végzi. A vízdíj tekintetében a 177 Ft-os országos átlagos díj jóval magasabb, 
mint Szankon a vízdíj. A Kft. által üzemeltetett települések közül is Szankon alacsony a 
vízdíj. Kigyőjtötte a tavalyi nettó vízdíjakat: Pusztaszeren 119, Kömpöcön 130, Csólyospálos 
119, Szankon 81,7  Csengelén 137, Ópusztaszeren 104 Ft a nettó ár. Megpróbáltak alatta 
maradni a 10 %-nak, minimális nyereséget prognosztizálni. Ebben az évben is 22.000,-Ft 
nyereséget prognosztizálnak, ez nagyon csekély mértékő. A következı évre 365 e Ft-ot 
irányoztak elı, ez alapján jött ki a javaslat. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést. 
 
Mucsi László TMB elnök 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság a vízdíjemelést mértékadónak tartja, és 
támogatja, kérése az, hogy a minısége se csökkenjen. 
 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a vízdíjemelést elfogadásra javasolja. 
 
Tabajdi Gábor képviselı 
Két néven szerepel a kft. Egyrészt a Szanki Víziközmő Kft. másrészt a Gázépszerker Kft. 
Párhuzamosan mőködnek? 
 
Krizsán Sándor 
Nem. A Gázépszerker Kft. alapította 100 %-os tulajdonnal a Szanki Vízközmő Kft-t. A 
törvény így írja elı.  
 
Dudásné Héderi Ildikó 
Tavaly júniusban járt le a 10 évre szóló koncessziós szerzıdés, amelyet a képviselı-testület 
további öt évre meghosszabbított 2011. június 30-ig, és akkor kötelezı volt ezt a kft-t 
létrehozni. 
 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Kérése, hogy a jövıben is a vízdíj hasonló szempontok szerint legyen meghatározva, és ne 
aszerint, hogy a környezı községekben drágább. 
 
Dudásné Héderi Ildikó 
Az adatokat csak összehasonlításként mondta, nem az vezérelte ıket. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezete, 
amely szerint 2007. május 1-tıl 93,33+ÁFA összegő lesz az ivóvíz díja. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 
 



Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
11/2007.(…...) rendelete 

az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. § E rendelet hatálya Szank község közigazgatási területén a községi önkormányzat  
       tulajdonában lévı vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjára terjed ki. 
 
2. § Szank községben az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díja  

       93,33 Ft/m
3
+ÁFA. 

 
3. § Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 4/2006.(II.28.) rendelet  
       hatályát veszti. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A vízhálózattal, ágvezetékkel, azbesztvezetékkel kapcsolatban a képviselıket kéri, hogy 
kérdezzenek. 
Mucsi László képviselı 
Térképet kértünk és kaptunk, szeretné kérni ennek aktualizálását, mert évekkel el van 
maradva. Terveink között szerepel az azbeszt cement vezetékek cseréje, ehhez szükséges 
volna a jelenlegi állapot ismerete. 
Dudásné Héderi Ildikó 
A szennyvízcsatorna-hálózat építésekor részletes geodéziai térkép készült, szeretnék, ha ezt az 
önkormányzat részükre biztosítaná. 
Zaka László képviselı 
Az I. ütem csak manuálisan, a II. ütem már digitálisan is megvan. A szennyvízcsatorna-
hálózat üzemeltetıjével kell felvenni a kapcsolatot, nála komplett D terv van. 
Dudásné Héderi Ildikó 
A pályázatokhoz elvi engedélyezés, terv szinten készen kellene állni. Ez alapján tudnak 
részletes költségvetést készíteni, erre fel kell készülni. Az ágvezetékek összekötésérıl adtak 
árajánlatokat. A vízminıség-javító program 2001-ben indult, késik. A hálózat rekonstrukciója 
hogyan épül be a programba, az még nem tudott. 2009. a határideje a vízminıség javításának. 
Zaka László képviselı 
Az engedélyeztetési eljárásnak két lépése van, az egyik az elvi a másik a létesítési vízjogi 
engedély. Az volna a szerencsés helyzet, ha pénzügyileg eljutnánk oda, hogy be tudnánk 
szerezni elvi vízjogi engedélyt, mert ez kell ahhoz, hogy pályázni lehessen. 
Dudásné Héderi Ildikó 
Szívesen megcsinálják az elvi engedélyezési tervet. 
Mucsi László képviselı 
Egy tőzcsap létesítése milyen költséggel jár? Ipari parknál követelmény. 
Dudásné Héderi Ildikó 
120-160 e Ft körül van. Kisebb csarnoknál elég 1-2 tőzcsap, a létesítmény nagyságától függ, 
ezt a beruházónak kell biztosítani, az ı költsége. 
Patkós Zsolt polgármester 
Korábban kérdésként merült föl, hogy a Petıfi utcán a Táncsics és Csatorna utcák közötti 
szakaszon a vízóra aknák kint vannak az utcán, ki a felelıs ha baleset történik? 
 
 



Zaka László képviselı 
A házak ott eredetileg elıkertesek voltak, a vízóra aknák a lakosok tulajdonán készültek el, a 
telekhatár kintebb van. De az utca nagyon keskeny volt, és úgy nem lehetett volna járdát 
építeni. Az ott lakókkal megegyezés történt, így kerültek ki a vízóra aknák az utcára. Azóta is 
így van, probléma nem volt. Megerısített tetıket kell rátenni. 
Dudásné Héderi Ildikó 
A vízóra akna a tulajdonosé, ha beljebb akarja tenni, az a tulajdonos költsége. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha baleset történik, ki a felelıs? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ha a vízóra akna a tulajdonosé, akkor a teteje is a tulajdonosé, ı köteles gondoskodni, hogy 
megfelelı teteje legyen, és ott legyen a helyén. 
Patkós Zsolt polgármester 
Feloldani úgy lehetne a problémát, ha bekerülne a telekhatáron belülre a vízóra akna, annak 
pedig költsége van, ami a tulajdonost terheli. Huszonéve így van, eddig nem volt probléma. 
Mucsi László képviselı 
Van-e összehasonlító áttekintés a vízminıségrıl, és abban Szank hol áll? Milyen Szankon a 
vízminıség a környezı településekéhez képest? 
Dudásné Héderi Ildikó 
Az elsı harmadban van Szank, vannak sokkal rosszabb minıségő vizek, lényegesen nagyobb 
problémákkal küzdı települések (pl: arzén). Azt tudjuk, hogy az ammónia és a vas a probléma 
Szankon. Elıfordulhat olyan helyeken, ahol kevés a vízhasználat vas-hidroxid kicsapódás, ez 
okozza a sárgás színt. Rendszeres laboratóriumi ellenırzés során mindig a türelmi határérték 
alatt vagyunk, nem kifogásolható a víz. Ha helyi probléma van, elıfordulhat, akkor azt be kell 
jelenteni és mosatással, ágvezeték-szakasz átmosásával tudnak ezen egyelıre segíteni. 
A kitermelt és szolgáltatott víz minısége a laboratóriumi vizsgálatok alapján nem esik olyan 
kifogás alá, ami veszélyt jelentene a lakosságra. 
 
Több kérdés nem volt Dudásné Héderi Ildikó és Krizsán Sándor távozott az ülésrıl. 
 
N A P I R E N D 
9. Elıterjesztés …../2007.(……..) rendeletre a gyermekek védelmérıl szóló 10/2006.(IV.30.) 
    rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Szociális Bizottság részérıl megfogalmazódott egy olyan gondolat, hogy az újszülött 
gyermekek édesanyját valamilyen úgynevezett anyasági támogatásban kellene részesíteni, 
aminek a születési támogatás nevet adta a rendeletben. Helyét a gyermekek védelmérıl szóló 
helyi rendeletben találta meg, amely 6.§-sal egészülne ki. Az odaítélés szabályait a 6. § öt 
bekezdésben taglalja, szociális bizottsági hatáskör lenne, a támogatás összege 20 e Ft 
gyermekenként. Javasolja, hogy január 1-jén lépjen hatályba, hogy azok a gyermekek se 
essenek ki ebbıl a támogatásból, akik január 1. és április 30. között születtek. 
A rendelet-módosítást a Szociális és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. 
Nyerges Zoltán SZB elnök 
A Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, a rendelet módosítását egyhangúlag 
elfogadásra javasolja.  
 
 
 



Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Nem csak a 
támogatás a cél, nem az összeg nagysága a meghatározó, gesztust teszünk a családok felé, 
kifejezzük örömünket, hogy gyermek születik, az összeg jelképes. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Megköszönte a Szociális Bizottságnak, hogy ezt a gondolatot elindította és végigvitte. 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı-testületnek fogjuk köszönni, abban az esetben, ha megszavazza ezt az 
elıterjesztést. Minden gondolat fontos, ami a község érdekében való. Ez egy jó gondolat, 
bárki is hozza elı. Ez egy fontos érték, meg kell becsülni valamennyi családot, aki ebben a 
gazdasági helyzetben, ebben a társadalmi helyzetben fölvállalja azt, ami ilyen szempontból a 
legfontosabb egy család életében, hogy gyermeket próbál nevelni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
12/2007.(….)  rendelete 

a gyermekek védelmérıl szóló  
10/2006.(IV.30.) rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 10/2006.(IV.30.) számú rendeletét  (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. §   A R. az alábbi 6. §-sal egészül ki: 
6. § 

Születési támogatás 
 

(1) A születési támogatás megállapításának célja, hogy a családnak a gyermek 
születésével járó  kiadásaihoz anyagi támogatást nyújtson. 

 
(2) Születési támogatást állapít meg a Szociális Bizottság a községben állandó bejelentett 

lakóhellyel rendelkezı gyermek családjának, ahol a gyermeket gondozó család 
életvitelszerően a községben él. 

 
(3) A születési támogatás összege gyermekenként 20.000,-Ft. 

 
(4) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követı 30 napon belül lehet 

elıterjeszteni. 
 

(5) A születési támogatás összegét a Szociális Bizottság személyesen adja át a 
kérelmezınek. 

 
 

2. §    (1)   A rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. 
            (2)   A 2007. január 1. és 2007. április 30. között született gyermekek szüleinek  
                    kérelmüket 2007. május 31-ig lehet benyújtani. 
 



N A P I R E N D 
 
10. Elıterjesztés ……/2007.(……) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti  
      és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról 
      Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
                   Zaka László képviselı  
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Egy módosító indítványa van, a szociális bizottsági hatáskörbe beemelte a születési 
támogatást. Ez a 45. § (3) bekezdése kiegészül egy g) ponttal. 
 
Zaka László képviselı 
Az SZMSZ módosítását a korábbi ülésen beterjesztette. Nem kívánja újra elmondani indokait. 
Meg kell nézni a mai ülés napirendjét, hogy hány rendelet került be ügyrendi kontroll nélkül. 
Szükség van az Ügyrendi Bizottságra. Javasolja módosító indítványának elfogadását, az 
SZMSZ erre vonatkozó részében Ügyrendi Bizottság létrehozását. 
 
Besesek Béla képviselı 
Rendkívüli ülésen ezt már tárgyaltuk, ahol leszavaztuk. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem született döntés. Nem kapott kellı szavazatot sem az igen sem a nem. 
 
Csertı István képviselı 
Javasolja, hogy a szavazást bontsuk két részre, mert az egyik elıterjesztést el tudja fogadni, a 
másikat nem. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-módosítás 2. 
§-át, ami a születési támogatásról szól. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-
módosítás 2. §-át. 
 
Polgármester szavazásra tette fel a rendelet-módosítás 3. §-át, ami az Ügyrendi Bizottság 
létrehozására vonatkozik. 
 
A képviselı-testület 2 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az 
Ügyrendi Bizottság létrehozásáról nem hozott döntést. 
 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nincs meg a minısített többség. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A következı ülésre megint behozzuk. 
 
A képviselı-testület a fenti szavazatok arányában a következı rendeletet alkotta: 
 



Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
13/2007.(……)  rendelete 

a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szank 
Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

(1)A R. 45. § (3) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 
     g) születési támogatás 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
N A P I R E N D 
 
11. Elıterjesztés az ÁMK minıségirányítási programjára 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Felkérte Szabóné Szatmári Katalin megbízott igazgató asszonyt, hogy ismertesse a 
minıségirányítási program módosításának szükségességét. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
A minıségirányítási programba március 30-ig be kellett illeszteni a pedagógusok teljesítmény 
értékelését, amely kötelezı lesz a következı tanévtıl. A bizottsági ülésen részletesen 
megtárgyalásra került. Nem lesz könnyő dolog, de végre kell hajtani. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıterjesztést az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság megtárgyalta. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 
Patkós Zsolt polgármester 
Azt az eszközt, amelyet az intézmény minıségirányítási programja feladatul szab, használják 
ki, okuljanak belıle. Az elégedettségmérésekre megfelelı intézkedési tervek kidolgozása után 
megfelelı válaszok tudjanak születni. Országos mérések vannak minden évben, kompetencia 
mérések is, a minıségirányítási programnak erre is válaszokat kell adni, abban az esetben, ha 
az országos átlagtól való jelentıs eltérés van, akkor a minıségirányítás kapcsán ezekre választ 
kell találni. A minıségirányítás, a minıségfejlesztés az intézmény fejlıdését szolgálja, ez a 
község, az önkormányzat és mindannyiunk közös érdeke. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 



50/2007.(V.02.)ÖH. 
ÁMK Min ıségirányítási Program módosításának jóváhagyásáról 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) f, pontjában biztosított jogánál fogva jóváhagyja az 
Általános Mővelıdési Központ Gy. Szabó Béla Általános Iskolájának és 
Napköziotthonos Óvodájának Minıségirányítási Programjának módosítását. 

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (12) bekezdése alapján az 
intézményei minıségirányítási Programot nyilvánosságra kell hozni. 

 
Határidı: azonnal  
Felelıs: ÁMK igazgató 

 
N A P I R E N D 
12. Elıterjesztés az ÁMK Napköziotthonos Óvodájának nyitvatartási idejének  
      meghatározására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az óvoda nyitvatartási idejének módosítását az óvoda vezetıje juttatta el a képviselı-
testülethez, amelyet az ÁMK igazgatója támogatott. Az óvoda kérésüknek megfelelıen 10 óra 
45 perces nyitvatartással 5 óra 45 perctıl 16 óra 30 percig tart nyitva. Ígéretet kaptunk, hogy a 
nyitvatartási idı módosítása munkaszervezéssel megoldható, és nem jár többletkiadással, 
költségvetés módosításával. Az igények kielégítését szolgálja. A nyitvatartási idı módosítását 
a fenntartónak jóvá kell hagynia. 
Csertı István képviselı 
Mi indokolja a módosítást? 
Varga Ferencné képviselı 
Az óvoda teljes nyitvatartása alatt óvónınek kell foglalkoznia a gyerekekkel. Korábban 6 
órától volt nyitva az óvoda, a TOOLTECHNIK KFT-nél foglalkoztatottak 6 órától munkába 
állnak, ezért nyit ¾ 6-kor az óvoda, mert 3 gyermeket érint. Pénzt nem kérnek rá, nincs 
költségvonzata és nem is lesz. A 6 órakor kezdı óvó néni nem 6 órától, hanem ¾ 6-tól 
dolgozik. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
51/2007.(V.02.) ÖH. 
ÁMK napköziotthonos óvoda heti nyitvatartási idejének 
meghosszabbításáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. LXXIX 
törvény 102. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogánál fogva az Általános Mővelıdési 
Központ napköziotthonos óvodájának nyitvatartását heti 1 órával meghosszabbítja, a 
nyitvatartás napi idıtartama: 10 óra 45 perc. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 



N A P I R E N D 
13. Elıterjesztés Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítására 
      Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Törvényességi ellenırzés során felmerült, hogy a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 
megállapodása két résznél nem érthetı, nem egyértelmő és nem felel meg a jogszabályi 
elıírásoknak.  
Az egyik a meglévı közszolgáltatások címszó alatt az intézmények felsorolása nem 
egyértelmő, hogy melyik intézmény milyen feladatokat lát el, mikor jött létre, meddig látja el 
ezeket a feladatokat. Azért, hogy átláthatóbb legyen, a megállapodás kiegészülne 1. számú 
melléklettel, ahol részletesen, táblázatos formában kimutatásra kerültek a társulás 
intézményei. 
A másik a III. fejezet 2. cím 8. és 9. pontjában az egyhangú és a minısített többségő 
szavazatoknak az értelmezése. Egy megállapodás módosítással a 8. pontba az egyhangú 
szavazatokhoz bekerült a személyi és pénzügyi kérdések fogalom. Nem volt igazából kifejtve, 
hogy mit értünk a személyi és pénzügyi kérdések alatt. A 9. pontban a minısített többségő 
szavazatoknál viszont szerepeltek személyi és pénzügyi kérdések, a törvénynek megfelelıen 
ki volt fejtve. A törvénysértés kiküszöbölésére úgy kerülne módosításra a megállapodás, hogy 
a 8. pontba az egyhangú szavazatokhoz bekerülne a személyi és pénzügyi kérdések címszó 
alatt felsorolt rész. A 9. pontban pedig csak két bekezdés maradna, ahogy eredetileg is 
szerepelt a megállapodásban, és így már jobban érthetı, hogy mi tartozik az egyhangú és a 
minısített többségő kérdésekhez. 
Patkós Zsolt polgármester 
A megállapodás ugyanúgy június 30-án lejár, addig újra kell tárgyalni. Ezzel a II. fejezetben 
megfogalmazott együttmőködések és a melléklet érvényességi ideje is lejár. Még mindig azt a 
problémakört járjuk körül, ami valamikor februárban került jelzésre a képviselı-testület 
számára, mégpedig az, hogy Kiskunmajsának jelen pillanatban sincs meg a szociális 
intézményi lehetısége, hogy az étkezést és a tanyagondnoki feladatot ellássák, éppen azért 
nem, mert a megállapodás módosítása törvényességi észrevétel miatt nem lépett hatályba. A 
mai döntésre annak érdekében van szükség, hogy a jelenlegi állapotot megpróbáljuk leképezni 
a megállapodással kapcsolatosan. 
Besesek Béla képviselı 
Lehet, hogy újra kell tárgyalni a megállapodást július 1-jével, de vannak benne olyan dolgok a 
szanki szociális intézmények kistérségi társulásba vitelérıl a mellékletben, amelyek három 
évre 2007. július 1-jétıl csatlakoztatja intézményeinket a kistérséghez. Ha most ezt 
jóváhagyjuk, akkor ezzel a szavazással ezt is megtesszük. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tisztelt Képviselı Úr! A képviselı-testület az nem egy óvodás csoport. Felelısséggel 
próbálunk dönteni különbözı kérdésekben. Jól körbejárjuk ezeket a kérdéseket, többször is. A 
képviselı-testületnek volt egy elvi szándéknyilatkozata, amelyben felhatalmazta a 
polgármestert arra, hogy tárgyaljon a többcélú kistérségi társulás keretében üzemeltetendı 
szociális intézményrıl. Ennek egyfajta leképezése történt akkor a megállapodásban, amit 
most is látnak a képviselık. Ha ez nincs benne a megállapodásban, akkor nem tudunk 
mőködési engedélyt kérni, nem tudunk a feltételeknek megfelelni és nem tudjuk július 1-jétıl 
– még ha szándékunkban állna, akkor sem – a mőködési engedélyt a szociális intézményre 
megkérni. Ebben a dologban történt körbejárás, közös gondolkozás. Nem értem, hogyan 
kérdıjelezheti meg az elmúlt félévben átgondolt dolgoknak a revidiálását.  
 



Másodjára vagy harmadjára hallom ezt a gondolatot, nem tudok egyetérteni azzal, hogy az a 
helyzet mennyiben változott meg, ami akkor volt, amikor arról gondolkodtunk, hogy a 
szociális intézményt többcélú kistérségi társulás keretében tartunk fönn. Akkor is 
többletbevételek bevonásáról gondolkodtunk a rendszerbe anélkül, hogy ezt az ellátási formát 
veszélyeztetnénk. Az önkormányzat jelentıs hozzájárulását megpróbálnánk egy picit 
csökkenteni. Egyszerően nem értem azt, hogy a képviselıkben hogyan fordul meg az, hogy 
egy másfél-két hónappal ezelıtti állásfoglalást megkérdıjeleznek. Értem a ragaszkodást az 
intézményhez, értem azt, hogy van egyfajta félelem, de abban az esetben, ha nincs bizalom, 
nincs együttmőködés kistérségi szinten, akkor a többletlehetıséget – és errıl már nagyon 
sokat beszéltünk – a mostani gazdasági ösztönzı lehetıséget vesztenénk el. Szank polgárait 
károsítja az, aki olyanfajta gondolkozást tanúsít ebben a helyzetben, hogy minden egyes pénz 
amit többletlehetıségként nekünk lehetıségünk lenne a költségvetésünkbe beemelni, ne 
történjen meg anélkül, hogy természetesen ezt az ellátási formát szakmailag, a színvonalát 
még véletlenül sem veszélyezteti. Itt van a következı gondolat, ami adott esetben társulhat 
hozzá, a kistérségi jelzırendszeres házi segítségnyújtása vonatkozó együttmőködés. Hogy 
gondolkozunk akkor? Mert azt értem, hogy egy kistérségi ellátási formában a közoktatási 
intézmény nagyon bizonytalan ellátási forma, nem szándékozik a képviselı-testület, még csak 
szándék szintjén sem csatlakozni, de engedtessék meg nekem az, hogy olyan döntésre 
emlékeztessem a képviselı-testületet, amelynek a jegyzıkönyvét jó lenne visszaolvasni, 
visszanézni azokat a gondolatokat, amiket akkor elmondtak, mert nem minden tanulság nélkül 
szolgálna. Megteremtıdtek azok a garanciális feltételek, amik akkor és ott problémaként 
merültek fel egyáltalán abban, hogy csatlakozzunk-e a szociális intézménnyel egy ilyenfajta 
feladatellátásra vagy sem. Nem értem ezt az egyet elıre, kettıt hátra gondolkozást, ez nem 
felelısségteljes gondolkozás, én úgy látom, hogy nem a község érdekében van. 
Besesek Béla képviselı 
Én meg úgy látom, hogy a polgármester úr elsısorban a tévénézıknek beszélt, amikor azt 
akarja sulykolni mindenkibe, hogy én kárt okozok a községnek akkor, amikor kételyeimet 
fejezem ki. Ha ez annyira tiszta dolog lenne, akkor az elıterjesztésben miért nem szerepel 
legalább egy mondattal, hogy benne van ez is. Miért kell azt mondani, hogy a törvényességi 
észrevétel miatt kell most újraszavaznunk, és aztán itt a mellékletben szépen hátul megtaláljuk 
ezt is, hogy 2007. július 1-jétıl az intézményeink kistérségi társulásban vannak, hogyha ezt 
megszavazzuk. Éntılem megszavazhatja mindenki, én nem fogom megszavazni. És vádoljon 
azzal a polgármester, hogy kárt okozok a szanki embereknek, a szanki polgároknak, én 
vállalom. Senki nem biztosítja azt, hogy ez a többlettámogatás folyamatos lesz, ez jövı évben 
is meglesz, ez sehol le nincs írva, senki nem vállal erre garanciát, úgyhogy ez most csak egy 
olyan mézes madzag, hogy lépjünk be a társulásba, és akkor minden szép és jó lesz, kapjuk a 
többlettámogatást. Amikor ez a dolog elindult, egyáltalán errıl kezdtünk gondolkodni, akkor 
arról volt szó, hogy a költségvetésünk forráshiányos, azért kezdtük el. Amikor kiderült, hogy 
nem az, attól kezdve állandóan azt mondjuk, hogy meggondoljuk, megvizsgáljuk, megnézzük, 
bizonytalan, ne vegyük készpénznek a társulási csatlakozást. Most is csak ezt tudom mondani. 
Szavazásnál nem teszem föl a kezemet. Énbennem nincs meg a bizalom. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Annyi hozzáfőznivalóm van, hogy ebben a táblázatban azok a négy képviselı-testület által 
elfogadott döntések szerepelnek, amirıl már volt döntés, csak most táblázatos formában kell a 
törvényességi osztálynak, hogy értsék, melyik település milyen feladatot hogyan lát el. Ezek 
meglévı döntések, most nem új dologról döntünk. 
Patkós Zsolt polgármester 
Arról nem beszélve, még egyszer mondom, hogy vissza kell hozni a feladatellátás 
tekintetében azt a II. fejezetet, ami az oktatásra, az egészségügyre, a belsı ellenırzésre, a 
szociális intézményekre vonatkozik, tehát mind-mind még egyszer elı fog kerülni.  



Én azt gondolom, sokkal felelısségteljesebben kell ebben a dologban gondolkoznunk. Arról 
nem is beszélve, és figyelmébe ajánlom a képviselı úrnak is és azoknak is, akik kételyeket 
fogalmaznak meg, de érzések és nem konkrét érvek alapján, Dr. Ferge Zsuzsának azt a cikkét, 
amely a kistérségi társulásokban történı feladatok ellátásáról szól. A szociális 
együttmőködésrıl nem osztatlan, nem egyértelmő állásfoglalásról van szó, de azt az utat 
mutatja, akik felelıs döntés hozóként megalapozott döntéseket szeretnénk hozni, azt mutatja, 
hogy erre a fajta törekvésre, erre a kistérségi együttmőködésre igenis szükség van. Most 
vannak gazdasági ösztönzık, ebben igazat ad képviselı úrnak, hogy aztán két év múlva ki 
tudja, hogy lesz-e. Jövı évben látjuk, hogy talán meglesznek ezek, de hogy két év múlva 
meglesz, arra én nem tudok garanciát vállalni. Még egyszer mondom, ez nem belelopása, nem 
belecsempészése ennek a gondolatnak, minthogy jegyzı asszony elmondta, a törvényességi 
osztály azt kifogásolta, nehezen érthetı pl. a szanki intézmény vonatkozásában, hogy a 
feladatellátás hogyan és mint fog történni, ez a dokumentumokból elı kell, hogy tőnjön. Ez a 
megállapodás négy képviselı-testület elıtt fekszik, ebbıl már kettı Kiskunmajsa is 
Csólyospálos biztosan megszavazta. Nincs benne, se belelopva, se belerakva az a fajta 
kötelezettség, hogy június 30-ig ezt a megállapodást ne kellene felülvizsgálni. Ott van az 
elején, tessék megnézni. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Számtalanszor hallottuk, hogy amirıl már beszéltünk, ez június 30-ával lejár, július 1-jével 
újat kell kötni. De írásban csak az van leírva, hogy 2005. január 1-jétıl, 2007. május 1-jétıl. 
A képviselı csak arra tud szavazni, ami le van írva, ami szóban van, az elszáll. 
Patkós Zsolt polgármester 
Igaza van, ha megnézi a melléklet elsı oldalát, ott van benne, hogy 2007. június 30-ig a II. 
fejezet pontjaiban vállalt közfeladat ellátása tekintetében három évre szóló együttmőködést 
vállal mindazon feladatokban, amelyek pályázaton támogatást nyertek. Tehát addig a pontig. 
Ha megnézi mindenki a II. fejezetet, ott vannak az önkormányzati feladatok, a 
közszolgáltatások és ott van az, hogy a részleteket az 1. számú melléklet tartalmazza. Együtt 
kell az egészet vizsgálni és nem pedig kiszedni számokat ill. gondolatokat.  
Zaka László képviselı 
Dr. Folberth György alpolgármester úrnak mondanám, hogy ha olyan gondolattal van 
felruházva, hogy a szó elszáll, nagyon sajnálom, hogy ennyi képviselıség után ez jut eszébe. 
A jegyzıkönyvvezetı azért van, hogy a szóban elhangzottakat leírja, a jegyzıkönyv 
hitelesítık meg azért vannak, hogy hitelesítsék az ülésen elhangzottakat. Amikor szóban tesz 
javaslatot valamire, és azt nem vennénk tudomásul, mert a szó elszáll, nagyon sajnálom. Ez 
önkormányzati törvénybıl fakadó dolog, azért van jegyzıkönyvvezetı, hogy a szó ne szálljon 
el.  
Besesek képviselı úr azt mondta, hogy bizalmatlan, ezt megértem. Viszont szakmailag ez 
alátámasztott vagy sem, ezt már nem. Ugyanis ki kellene tárgyalnunk, meg kellene 
kérdeznünk azt, akit ez a dolog érint, hogy nekik mi a véleményük errıl. Ugyanis a 
képviselıknek bizony felelıssége van, de a képviselık felelısségét általában alá szoktuk 
támasztatni. Hogyha a mi szociális intézményünkben dolgozók –elég régóta dolgoznak benne-
, az intézményvezetı átlátja, tudja, hogy mirıl szól a döntés elıkészítés, ami most folyik, és 
az ı véleménye nem ellenkezik vele, hanem látja a másik végét is. A polgármester azt 
mondja, hogy ezt az évet és még a következıt is biztosítottnak látja, az már 18 millió forint. 
Ha nincs szükségünk 18 millió forintra amit belátunk, akkor nincs mit mondanom, ha a 
választási ciklust végignézzük, egészen más, mert akkor lemondunk mondjuk 45 millió 
forintról. Végig kell gondolni. Amikor errıl legelıször tárgyaltunk, akkor nekem is kételyeim 
voltak a garanciális elemeket illetıen.  
 



De azóta már errıl tárgyaltunk, én is kifejeztem akkor abbéli aggályomat, hogyan mőködhet a 
kistérségi társuláson belül két hasonló típusú önálló intézmény, ebben a tekintetben a 
törvényességet gyakorlók meggyıztek, véghezvihetı, hogy Szank önálló intézményként 
mőködhessék, mégis kistérségi társulási formában valósul meg a szociális ellátás. Ezért nem 
értem a szakmai részét, mert a bizalmatlanságot értem, de ha azt szakmailag nem tudja 
alátámasztani, akkor csak emberi bizalmatlanságról van szó, és ezt nagyon sajnálom, hogyha 
nem tudja összeegyeztetni a szakmai érdeket, és a bizalmatlanságot, próbálja meg ezt kicsit 
átgondolni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha a megállapodást Szank község Képviselı-testülete nem fogadja el, akkor Kiskunmajsa 
Önkormányzata már megint nem fogja tudni megvalósítani a februárban elıterjesztett 
tanyagondnoki szolgálat és étkeztetésre vonatkozó feladatellátás módosulását. Hangsúlyozom 
még egyszer, nincs semmilyen köntösbe öltöztetve az a regula, hogy nekünk kıbe vésetten 
július 1-jétıl kezdve úgy kell gondolkodnunk, ott van a megállapodás elején, hogy június 30-
ig felül kell vizsgálni, új megállapodást kell kötni. 
Amennyiben nincs értelmezési kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett nem 
hozott döntést. 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
A megállapodás módosításához minısített többség kell, ezért nincs döntés. 
Csertı István képviselı 
Had erısítsek meg egy dolgot, ami elhangzott már, csak nem mindenki értette meg. 
Tartalmilag az az elıterjesztés, amit az elızı képviselı-testületi ülés valamelyikén fogadtunk 
el, nem különbözik a mostanitól. Akkor átbeszéltük, azt mondtuk, hogy a kockázatokat az idı 
változásával, több információt győjtünk és júniusban ezt újra tárgyaljuk, most is ugyanaz a 
helyzet. A Közigazgatási Hivatal jogásza értelmezési problémákat talált, és nem egyértelmő 
fogalmi leírásokat, ami számára eligazító, ezért kérte azt, hogy szövegszerően módosítsák. 
Tartalmi módosítást nem kért, és hát én nem is gondoltam, hogy ebbıl új vita lesz. Ez nem is 
új vita, hanem a régi vita. Azt hiszem, hogy Besesek képviselı úr sem a korábbi gondolatát 
bírálta felül, hanem ebben talált olyan új elemet, amit nem fogad el, de ugyanazok a 
garanciális elemek benne vannak, ezért nem igazán értem ezt a dolgot.  
Zaka László képviselı 
A garanciális elemek éppen most váltak biztossá, a személyi és pénzügyi kérdésekrıl szóló 
döntések most erısödtek meg törvényességi szempontból. Igazából nem lehet másképp 
olvasni.  
Patkós Zsolt polgármester 
Az, hogy nem hiszünk saját jegyzınknek sem ebben a dologban, és nem gondoljuk azt, hogy 
ı jól olvassa ennek a társulási megállapodásnak a módosítását, az nem a 2. napirendi pontot 
tükrözi. Azt kérném, hogy jegyzı asszony erısítse meg, vagy cáfolja meg még egyszer, hogy 
van-e itt a megállapodás kapcsán olyan módosítás, módosulás, ami ilyen szempontból eretnek 
gondolat, vagy olyan kötelezettség lenne, amibıl nem tudnánk meghátrálni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ami módosítás a megállapodásban, az a 8. és 9. pont a személyi és pénzügyi kérdésekrıl. Ez 
tényleg tartalmi módosítás. De ami a táblázatban van, az ugyanaz, mint ami eddig 
szövegszerően le volt írva a megállapodásban, csak mos külön egy táblázatban szerepel, hogy 
átlátható legyen, tehát itt az eddigi döntések vannak lefektetve, ez nem új döntés. Amiben 
eddig a négy képviselı-testület döntött, azokat fektették ide le. Ami tartalmi változás, az a 
szavazásnál van, a 8. és a 9. pontban. 



Tabajdi Gábor képviselı 
Késıbbi idıpontban javasolja, hogy újból szavazzon a képviselı-testület errıl. 
Patkós Zsolt polgármester 
Felfüggesztette a napirendet azzal, hogy az egyéb kérdések elıtt térjenek vissza rá. 
 
N A P I R E N D 
14. Elıterjesztés kistérségi szintő jelzırendszeres házi segítségnyújtásra 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez egy olyan szándék, vagy akarat, amely kistérségi társulásból fakadhat. Kiskunmajsának ez 
évtıl kezdve kötelezı lenne - mert 10000 lakos fölötti településrıl van szó -, jelzırendszeres 
házi segítségnyújtás kiépítése a településén. A kistérségi társulás és a közös gondolkozás okán 
az elmúlt kistérségi ülésen felvetıdött, hogy ha tudnánk Szankon, Csólyospáloson és 
Kömpöcön, mi is bekapcsolódnánk ebbe a pályázati lehetıségbe vagy ennek a jelzırendszeres 
házi segítségnyújtásnak a kiépítésébe. Nagyon sok ember van, aki tanyán él, akinek az 
egyetlenegy lehetısége, hogy a kommunikációt tartsa a többi emberrel, a tanyagondnok. Ha 
bármi probléma adódik, nincs ott mindig a tanyagondnok. Erre lenne jó a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás, aminek a kiépítéséhez pályázatot tervez a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás által fenntartott szociális intézmény. Az alapkoncepció az, hogy felmérni Szankon, 
Kömpöcön, Csólyospáloson az igényeket. Szankon jelen pillanatban 12 szanki lakos tudná 
igénybe venni ezt a szolgáltatást. Az intézményvezetı szerint még legalább 10-15 személy 
van, akik a késıbbiek során bekapcsolódhatnának. Ilyen 40 csatornás berendezés beszerzése 
4.533 e Ft-ba kerül, ezen a pályázati lehetıség jelentısen tudna könnyíteni. A társulás úgy 
valósítaná meg, ha pályázati segítség lenne hozzá. Most csak egy szándéknyilatkozatra van 
szükség a képviselı-testülettel, hogy kívánunk-e élni azzal, hogy egy ilyenfajta szolgáltatást 
kiépítsünk a tanyákra, ami egyébként a gazdasági programnak is része, amit a képviselı-
testület elfogadott. Ennek milyen és mennyi költségvonzata van, csak késıbb tudjuk meg. 
Ezzel a tanyákon élıket próbáljuk megsegíteni. Amikor meglesz, hogy konkrétan mennyi 
pályázati önrész szükséges, újra a képviselı-testület elıtt lesz az elıterjesztés. 
Mucsi László képviselı 
A képviselı-testület amikor a megvalósítandó programról beszélt, annak ez egy része volt. 
Közbiztonság növelése, technikai alátámasztása hangzott el, ezzel a tanyán élık 
biztonságérzete javul, akár egészségügyi problémája van a külterületen élı idıs embernek, 
akár a vagyonát ért erıszakos támogatás miatt tud jelezni, egyértelmően támogatni kell egy 
ilyen rendszer kiépítését. Hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanyán élı emberek nagyobb 
biztonságban éljenek. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Támogatja az elıterjesztést. Technikai részével nincs tisztában, hogy ez 24 órás szolgálatot 
jelent-e. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez egy diszpécserközpontot jelent 24 órás ügyelettel. Az majd a gyakorlati megvalósítás része 
lesz, hogy a rendszer milyen legyen, csak egy vészgomb megnyomására, vagy szöveges 
üzenet továbbítására is lesz-e lehetıség. Sok szakmai kérdés vetıdött föl, a pályázat kapcsán 
majd a szakemberek eldöntik, hogy melyik a jó és milyenre nyújtják be a pályázatot. Törvényi 
elıírás, hogy a jelzéstıl mennyi idı alatt kell kiérkezni. 
Tabajdi Gábor képviselı 
A rendszer kiépítésére lesz lehetıség pályázat útján és az üzemeltetése kistérségi szinten 
történne? 
Patkós Zsolt polgármester 
Így van. 



Besesek Béla képviselı 
A megvalósítással, a pályázattal egyetért. Azt jó volna még tudni, hogy a segítségnyújtás 
hogyan történik, mert ha a jelzés beérkezik Kiskunmajsára, és akkor onnan megy ki valaki 
Felsı-Szankra? Részletkérdés, de fontos. A diszpécser kit értesít Szankon? Mert akkor itt 
helyben is lenni kell 24 órás készenlétnek. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ugye milyen jó lenne, ha kistérségi szintő szociális intézmény együttmőködésébıl válna ez 
valóra? Tehát szolgálatnak itt is lennie kell. Aki vállalja a fenntartást, mőködtetést, az 
Kiskunmajsa. Ha kistérségi együttmőködés van, akkor ez a kérdés nem jelent kérdést, mert 
akkor ideszólnak természetesen. A majsai nem rendelkezik helyismerettel, nem fog egy tanyát 
a sötétben megtalálni. A kistérségi együttmőködés szükséges, nem csak ilyen szinten, hanem 
más szinten is. Majd tisztázni kell, hogy ki, hogyan, kit értesít, ki az, aki kimegy, jogszabályi 
elıírás is. A szándék látszik a kérdésekbıl, késıbbiekben gyakorlati megvalósítás után tudjuk 
a felmerülı kérdéseket megválaszolni. A szociális intézmény vezetıje is ebben a 
feladatmegvalósításban partner. 
 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Valamilyen tájékoztatást lehet-e kapni a technikai részéhez, milyen rádiós megoldás lesz, 
mert nem mindegy, hogy Felsı-Szank végébıl kér valaki segítséget, ez elég nagy távolság 
már Szankra is, hogy a jelzés megérkezzen, nem beszélve arról, ha Kiskunmajsán lesz a 
központ. Adóvevıssel már 4 km is nagy távolság. Jelenleg ismeri a mobil telefonos 
megoldást, az a probléma, hogy térerı nincs, hiába a lefedettség, az lakott területre 
vonatkozik, a tanyavilágra már nem nagyon. Adóvevıs berendezések CB vagy URH jöhet 
szóba. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A pályázatba úgy kell belefogalmazni, hogy nem csak a Kiskunmajsához tartozó 
külterületeket, hanem a Szankhoz tartozó külterületi részt is lefedje. A rendszer kiépítése az 
adott szolgáltató kötelessége. Valószínő, hogy nem mobiltelefonról van szó. Ez szakma, hogy 
valaki felelısséggel ki tudja jelenteni, hogy ebben a kistérségben milyen fajta berendezés 
megvásárlása szükséges, adott esetben átjátszó berendezés kiépítésével. Szakmai árajánlat 
alapján készül el a pályázat. 
 
Mucsi László képviselı 
Kiskunmajsa külterületének a legtúlsó sarka kb. 6-7 km-rel messzebb van, mint Szank 
külterülete. Kiskunmajsához tartozik Bodoglár is, annak messzebb van a határa 
Kiskunmajsától. Ha a rendszer ki tudja szolgálni, akkor Szankot is. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolja, hogy Szankon és külterületén valósuljon meg a jelzırendszer, ehhez elvi 
hozzájárulást kér. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
 
 
 



52/2007.(V.02.) ÖH. 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
bevezetésérıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete be kíván kapcsolódni a Kiskunmajsai 
Többcélú Kistérségi Társulás által a jövıben mőködtetendı jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás kiépítésébe, üzemeltetésébe. A szükséges infrastrukturális fejlesztések 
kapcsán fontosnak tartja pályázati lehetıségek igénybevételét. Az igényjogosultak számát az 
Alapszolgáltatási Központ felmérése alapján jelenleg 12 fıben határozza meg, azonban 
fontosnak tartja a rendszer bıvítésének lehetıségét is az igényjogosultak számának 
növekedése esetén. 
 
N A P I R E N D 
15. Elıterjesztés közút kialakítására 
      Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Márki János és felesége ingatlanügyérıl van szó. Legutóbb a képviselı-testület úgy döntött, 
hogy nem vásárolja meg az egész területet, csak a közút céljára szükségeset. Ezért 300 Ft/m2 
árat ajánlott fel. Márki Jánosék az ajánlatot elfogadták, ezt írásba is adták. Ennek tudatában 
elkészült egy megosztási vázrajz, amelyet szintén aláírtak. Arra törekedtünk, hogy a meglévı 
telekhatárok ne sérüljenek. A megosztási vázrajz szerint az engedélyeztetés csak a rendezési 
terv módosításával lehetséges, mert a rendezési tervben a Vörösmarty és a Petıfi utca a 
Kossuth utca meghosszabbításával nincs összekötve. Csak ezután hagyja jóvá a megosztást az 
építési hatóság. Idı közben Márki János és felesége ügyvédhez fordult, és írtak egy levelet, 
melyben az egész terület kisajátítását kérik 300 Ft/m2 áron, leírják, hogy kis mérető, 
elértéktelenedett telkek maradnának vissza a tervezett megosztási vázrajz szerint, amelyek 
mezıgazdasági mővelésre alkalmatlanok.  
Felolvasta a levelet.  
Arról szól a levél, hogy az önkormányzat kisajátítási eljárást folytasson le, errıl szó sincs. Az 
építési törvény 27 §-a tartalmaz egy olyan rendelkezést, hogy lakóút céljára le lehet a területet 
jegyeztetni, mégpedig ez így szól: A helyi építési szabályzat, ill. szabályozási terv szerint a 
település egyes területrészeit érintı kiszolgáló és lakóút létesítése, bıvítése vagy szabályozása 
szükséges az építésügyi hatóság, a teleknek a kiszolgáló út kialakításához szükséges részét 
kisajátítási eljárás nélkül, a telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe 
veheti és lejegyezheti. A lejegyzéshez az érdekeltek hozzájárulása nem szükséges. 
Természetesen kártalanítási összeg jár a tulajdonosnak. A kártalanítás összegérıl az 
építésügyi hatóság külön határozatban dönt. Papp Gyula építési ügyintézıvel egyeztetett, 
hogy itt lakóútról van szó. Egyeztettek a tervezı asszonnyal, aki a rendezési tervet valamikor 
tervezte. Ezt a jogszabályt is csak akkor lehet alkalmazni, és ott utat kialakítani, ha 
megtörténik a rendezési terv módosítása. Ez viszont nagyon költséges.  
Patkós Zsolt polgármester 
Az sem állja meg a helyét ebben a levélben, hogy a visszamaradó telkek nagyságával ne lettek 
volna tisztában a tulajdonosok. A megosztási vázrajz tartalmazza a külön helyrajzi számú 
útnak a négyzetméterét, amelyet a tulajdonosok aláírtak. A hivatal nem vétett és nem kívánt 
megtéveszteni senkit. Azt mondtuk, hogy ahhoz tudjuk tartani magunkat, amit a képviselı-
testület eldöntött, mely szerint csak a közterületet kívánja megvenni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ami neki visszamarad a területébıl, azon Papp Gyula be is rajzolta, hogy három darab építési 
telek jön létre. 



Mucsi László képviselı 
Normál méretekkel, egy nagyobb és két közepes, szanki átlagnak megfelelı telek marad 
vissza. A kialakítandó út a három telek értékét növeli. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Visszamarad egy kis rész még a Halasi Ferenc telke mellett, amelyen a gépeit tárolja és az út 
között. Papp Gyula azt mondta, hogy ha a rendezési tervben más övezeti besorolást kapna ez a 
terület, akkor még szinte ide is lehetne építeni, meglenne a szükséges nagyság. Vagy pedig ha 
Halasi Ferenccel meg tudnának egyezni, hozzá lehetne csatolni a telkéhez. 
Zaka László képviselı 
Van egy másik megosztási vázrajz is, ami korábban készült. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az annyiban rossz, hogy érint egy telket és egy kerítést. 
Zaka László képviselı 
Ott komoly tulajdonjogi viták is vannak, amelyek rendezésére megegyezés történt ez alapján 
készült el a korábbi megosztási vázrajz. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az utóbbi vázrajz elkészítésénél arra kértük a földmérıt, hogy minél kevesebb sérelem érje a 
tulajdonosokat. 
Mucsi László képviselı 
Az utóbb készült vázrajznak az az elınye, hogy ott három telek van. Az elsı vázrajz szerint 
viszont biztonságosabb a kialakítás. 
Patkós Zsolt polgármester 
Most tulajdonképpen arról kell dönteni, hogy a teljes területet megvásároljuk-e - amely  
majdnem 7000 m2 - mint ahogy azt a levélben kérik, vagy nem. 
Mucsi László képviselı 
Kétfajta megoldást lát. Az egyik, amit jegyzı asszony mondott, hogy lakóút címén 
legyeztetni, és akkor van három jó telek, viszont nem jó szájíze marad a családnak, de nem 
járnak rosszabbul, mert három jó telkük marad. A másik, korábban is szóba került már, hogy 
megvásárolnánk az egész területet és magunknak alakíttatnánk ki telkeket úttal ellátva és vagy 
kínálatba helyezzük, vagy fiatal letelepedni vágyó családoknak felajánljuk, akik Szankon 
akarnak letelepedni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A kérdés az, hogy fenntartja-e képviselı-testület a korábbi határozatát, hogy csak az utat 
vásárolja meg, vagy az egész területet megvásárolja. 
Zaka László képviselı 
Az ügyvéd asszony által írt levél, amelyet jegyzı asszony felolvasott, folyamatosan 
kisajátítási eljárásról beszél. Az teljesen más, államigazgatási eljárás, amely során a 
kisajátítást megakadályozni nem lehet, az értéken lehet vitatkozni Bíróságon. Meg kell írni az 
ügyvéd asszonynak, hogy itt adásvételrıl van szó, és nem kisajátítási eljárásról. Tehát az 
önkormányzatnak olyan döntése nincsen, hogy kötelezı kisajátítási eljárás alá vonja ezt az 
egész területet. Nincs kisajátítási eljárás elrendelve, ügyvéd asszony tévúton jár ebben a 
tekintetben. Adásvételrıl van szó. 
Csertı István képviselı 
Attól már visszaléptek, mert nem akarják eladni az utat ezen az áron, hanem már az egészet 
akarják eladni 300 Ft/m2 áron. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ügyvéd asszonynak megírjuk, hogy nem kisajátításról van szó. A képviselı-testületnek azt 
kellene megerısíteni, hogy csak a közterületet (közel 2000 m2-t) kívánja-e megvásárolni vagy 
pedig meg kívánja vásárolni az egész területet (közel 7000 m2-t). 
 



Varga Ferencné képviselı 
Azt tartaná ebben az esetben jó megoldásnak, hogy az ügyvédet tájékoztatni kell, addig 
félretenné ezt a napirendi pontot. 
Patkós Zsolt polgármester 
Emiatt áll most az út tervének engedélyeztetése. Sokkal tisztább lett volna a kép, ha azt 
mondjuk, hogy a Vörösmarty utca eddig és nem tovább. Több vita volt ebben a dologban. 
Szándékaink szerint próbálunk megegyezni. Kétoldalú volt a szándék, felkínáltunk egy 
összeget az útért, amit elfogadtak. 
Mucsi László képviselı 
Ingatlanokat adtunk el, földterületeket, a volt húsboltot. Javasolja, hogy ebbıl a pénzbıl – az 
mindegy, hogy most hová került a költségvetésben – ingatlanba befektethetjük. Ha ezt 
megvásároljuk, akkor le van tudva az ügy, és van három nagyon szép piacképes telkünk, 
aminek el tudjuk a sorsát dönteni. Vagyont nem veszít az önkormányzat, de megmenekül a 
vitától, meg több évig tartó jogértelmezéstıl. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a témát. A bizottság javasolja, hogy a Vörösmarty utca 
tervezése történjen meg a Petıfi utcával történı összekötése nélkül, legyen kész a terv, hogy 
pályázati lehetıség esetén tudjunk pályázni. Van az önkormányzatnak egy érvényes 
határozata az út területének megvásárlásáról 300 Ft /m2 áron, ezt az ajánlatot továbbra is 
tartsuk fenn. A rendezési terv módosításával kerüljön berajzolásra az út, és ha lehetıség lesz 
rá, pótlólag terveztessük meg az utat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tehát a képviselı-testület az út terveit a tekintetben, hogy jelenleg a rendezési tervben 
szereplı Vörösmarty utca teljes nyomvonalára terveztesse meg az utat és az engedélyeztetést 
így folytassa le. Második ütemben terveztesse meg a megosztási vázrajz szerinti terület 
megosztást, illetve késıbbi idıpontban majd a településrendezési terven történı átvezetést 
követıen történjék meg a terület megvásárlása vagy adott esetben lehatárolása, abban az 
esetben, ha élünk a jogszabály által biztosított lehetıséggel. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Volt egy módosító indítványa Mucsi László képviselı úrnak az egész terület megvásárlására 
vonatkozóan. Errıl kell elıször szavazni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Fenntartja képviselı úr ezt a javaslatot? 
Mucsi László képviselı 
Szeretne hozzá véleményt hallani. 
Zaka László képviselı 
Csak azt kérdezné, hogy mikor? Merthogy nincs rá fedezet. 
Csertı István képviselı 
Jó gondolat lenne az egész terület megvásárlása, mert ez befektetett pénz lenne, ami aztán fial. 
Értéknövekedés jönne létre. A 2.100 e Ft sajnos nem áll rendelkezésre, ez visszatartja, nem 
tud forrást mondani. 
Zaka László képviselı 
Ha visszagondolunk az egész ügy elejére, a korábbi képviselı-testület tett ajánlatot az egész 
terület megvásárlására 200 Ft/m2 áron, mert nem mindegy, hogy utat veszünk, vagy teljes 
területet. Akkor is felvetıdött a gondolat, másfél millió forintot ajánlottunk, nem fogadták el. 
Akkor volt szabad pénzeszköz, most nincs a költségvetésben szabad pénzeszköz, hacsak nem 
a fejlesztési forrásból vesszük el. 
Mucsi László képviselı 
Tervezést hátráltatja. Visszavonja módosító indítványát. 
 



Besesek Béla képviselı 
Megismétli a Pénzügyi Bizottság álláspontját, hogy a tervezést ezen útszakasz kivételével 
sürgısen folytatni kell, nehogy pályázati lehetıséget mulasszunk. Ezt az útszakaszt talán 
késıbb is meg tudjuk csinálni, de ha elszalasztjuk a pályázati lehetıséget, az 
visszahozhatatlan. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a korábbi határozatának 
fenntartása mellett foglalt állást, tehát csak az utat kívánja megvásárolni. 
 
 
N A P I R E N D 
 
16. Elıterjesztés Bugac és Bugacpusztaháza településrendezési terv részleges módosításának  
      véleményezésére 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Bugac és Bugacpusztaháza ismét módosítják településrendezési tervüket. A részleges 
módosítás iparterület és szabadidı park kialakítását érinti. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
53/2007.(V.02.) ÖH. 
Bugac és Bugacpusztaháza településrendezési terv 
részleges módosításának véleményezésérıl 

 
HATÁROZAT  

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete – az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (3) bekezdése 
értelmében – Bugac nagyközség és Bugacpusztaháza község településrendezési tervének 
részleges módosításával kapcsolatban észrevétele nincs. 
  
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolja, hogy most térjen vissza a képviselı-testület a 13. napirendi pontra, majd az egyéb 
kérdések következzenek, és utána tárgyalja a szakmai kitüntetı díjakról szóló elıterjesztést, 
mert az zárt ülés lesz. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett a napirend 
módosítással. 
 



N A P I R E N D 
13. Elıterjesztés Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítására 
      Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Megismétli, hogy az elızı megállapodástól csak annyiban tér el, hogy a minısített többséget 
átfogalmazza és sokkal szorosabb együttmőködési kötelezettséggé teszi a személyi, pénzügyi 
kérdésekben. Az intézményfenntartás tekintetében változást nem jelent. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta: 
 
54/2007.(V.2.) ÖH.  
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Megállapodásának módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodását az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal minısített 
többséggel, egységes szerkezetben elfogadja. 
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
Határidı: 2007. május 15. 
 
N A P I R E N D 
17. Egyéb kérdések  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Mucsi László képviselı úr tett fel kérdést a 10 tonnás korlátozó táblával kapcsolatban. A 
Jászszentlászló felé menı önkormányzati út tekintetében kihelyezésre került a korlátozó tábla. 
Papp József polgármester úr jelezte elıször nekünk ezt a problémát egy péntek délután, 
amikor látta, hogy folyamatosan jönnek Jászszentlászló felıl és mennek Szank irányába nagy 
tehergépjármővek. Késıbb kiderült, a kiskunhalasi hulladéklerakóhoz szállítottak 10 tonnánál 
több súlyt. Ez nem tett jót az önkormányzati útnak. Ezért került ki a tábla. Szanki vállalkozók 
és a MOL is jelezte, hogy gondot jelent a számukra. Jegyzı asszony behajtási engedélyt adott 
ki, ami a meghatározott forgalmi rendszámhoz kapcsolódó gépjármőveket ráengedi az 
önkormányzati útra, abban az esetben is, ha ezt a súlykorlátozást meghaladja. Akinek 
problémája volt, a Polgármesteri Hivatalban jelezte és megkapta az engedélyt. Közúti 
ellenırzések voltak, a rendırök folyamatosan ellenırizték a tábla betartását, és 12 feljelentést 
tettek. Nem a szanki vállalkozókat akarjuk ezzel büntetni, hanem védelmet szeretnénk 
biztosítani az útnak. Ha van ilyen kérés mezıgazdasági forgalmat lebonyolítók részérıl, 
bejönnek a Polgármesteri Hivatalba, megkeresik jegyzı asszonyt, aki szanki illetıségő 
személynek megadja a behajtás lehetıségét. 
Mucsi László képviselı 
Libanevelık, libatömık keresték meg, akikhez 2-3 hetente jönnek ilyen gépek, vagy libát 
visznek el, vagy takarmányt hoznak. Ritkán, de rendszeresen jönnek és nem szankiak.  



Azt a javaslatot kapta, hogy kivéve célforgalom táblát tegyük ki rá, amely a menetlevelében 
szerepel. Tranzitforgalom továbbra se használhassa. Ezt javasolná könnyítésnek, mert ez 
nagyon komoly gazdasági érdek, hogy ide be tudjanak jönni ezek a gépek, ne kelljen nekik 
körbe kerülni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Attól tart, hogy ez a kiegészítı tábla felpuhítja a korlátozást. Az lett volna a természetes, ha 
bejönnek a Polgármesteri Hivatalba, és megpróbálunk segíteni. Felvesszük a kapcsolatot azzal 
a céggel, cégekkel, akik szokták szállítani a tápot és az állatokat. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nem tartja jónak a kivéve célforgalom táblát. 
Zaka László képviselı 
A takarmányszállítók meg az állatszállítók is általában ugyanazok jönnek a településre. A 
szállítólevélre ráírnák a konkrét célirányt a nevet és Szank, kaphatnak mentességet. Ha 
általánosságban kitesszük a kivéve célforgalom táblát, azzal nem érünk célt. 
Mucsi László képviselı 
Név és utca, házszám megjelölésre jönnek Szankra. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kb. hány szállítót érint? 
Mucsi László képviselı 
Kb. hármat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az lenne a megoldás, hogy a cég megkeresi jegyzı asszonyt, aki kiadja a mentességet.  
Mucsi László képviselı 
Az út romlását látjuk, ezt meg kell akadályozni. Viszont elég durva támadás ért minket a helyi 
vállalkozóktól, nagy meglepetés volt nekik, nem tájékoztattuk ıket kellıképpen. 
Patkós Zsolt polgármester 
Eddig is volt információáramlás. Ezt az információs helyet Polgármesteri Hivatalnak hívták. 
Így oldottak meg különbözı dolgokat. Képviselı adott esetben nem tudhat megfelelı 
felvilágosítást adni. Arra biztatja az embereket, hogy jöjjenek be, megpróbálunk az ügyes-
bajos problémáikon segíteni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A MOL néhány tartálykocsijára, a helyi vállalkozók tehergépjármőveire kiadta a mentességet, 
ugyanúgy a szállítóknak is ki lehet adni. 
Mucsi László képviselı 
Feltérképezzük a szállító cégeket. 
Zaka László képviselı 
Indokoltnak tartaná felújítási munkának a tervezését arra az útra, mert most tényleg sokat 
romlott az állapota, meg van repedezve, törések keletkeznek rajta. Melegaszfaltos borítás az 
ára miatt szinte lehetetlen, de felületi zárás egy pályázatnál ha lehetne hozzá nyerni, nem 
megvalósíthatatlan. Az út további romlását elkerülendı elı kell készíteni a felújítást belátható 
idın belül. 
Besesek Béla képviselı 
Nemrég járt azon az úton a MOL végzett az út mellett munkát, csıvezetéket javítottak. Éppen 
egy lánctalpast vittek át az úton, rakosgatták a gumit elé, de nem tudja, hogy történt-e sérülés 
az úton. 
Zaka László képviselı 
Nem sérült meg az út. 
Patkós Zsolt polgármester 
A MOL elızetesen bejelentette a munkálatokat. Tájékoztattak bennünket arról, hogyha 
elvégzik a munkát az esetleges károk helyreállítását magukra vállalják. 



Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy odafigyeléssel végzik a munkát. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
N A P I R E N D 
18. Elıterjesztés Szank Község Közszolgálatáért szakmai kitüntetı díj adományozására 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Ezt a napirendet az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint a képviselı-testület zárt 
ülésen tárgyalta. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester 18 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
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