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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2007. június 28-án 18 órakor megtartott falugyőlésrıl. 
 
Ülés helye: Mővelıdési Ház mozi terem 
 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 

Mucsi László 
Nyerges Zoltán 
Rácz Izabella 
Tabajdi Gábor 
Varga Ferencné és 
Zaka László képviselık 
Vincze Jánosné jegyzı 
Illés Tibor Homokhátsági Reg. Zrt. vezérigazgatója 
Kozma Hubáné körny.védelmi szakértı 
kb. 80 fı községi állampolgár 

 
Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 8 fı jelen van. Dr. Folberth György alpolgármester és Csertı István képviselı 
jelezte távolmaradását az ülésrıl. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Rácz Izabella és Tabajdi Gábor képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 8 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. A napirenddel kapcsolatosan más javaslat nem hangzott 
el. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektrıl 
    Elıadó: Illés Tibor vezérigazgató 
 
2. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról 
    Elıadó: Dr. Kozma Hubáné környezetvédelmi szakértı 
 
3. Tájékoztató a képviselı-testület I. félévi tevékenységérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
4. Egyéb kérdések 
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NAPIREND 
1. Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektrıl 
    Elıadó: Illés Tibor vezérigazgató 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte Illés Tibor urat a hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtására létrejött 
konzorcium vezérigazgatóját. Felkérte tájékoztató megtartására a 82 település összefogásáról, 
a kiskunhalasi szilárd hulladéklerakó megépülésével, a jelenlegi begyőjtési rendszer és a 
jelenlegi szeméttelep megszőnésével kapcsolatban. 
Illés Tibor vezérigazgató 
A lakossági szilárd kommunális hulladék begyőjtése önkormányzati feladat. A jelenlegi 
hulladéklerakók nagy része nem felel meg az elıírásoknak. Egyedül az önkormányzatok nem 
tudnak megfelelni a jogszabályoknak, ezért létrehoztak 2002-ben egy konzorciumot. A cél 
pályázati forrás megszerzése, amelynek összetétele: 75 % EU támogatás, 15 %-ot a Magyar 
Állam biztosít, 10 % pedig önkormányzati saját forrás. A 11 milliárd forintos beruházás 
folyamatban van. Lassan haladt az elıkészítés, mert a pályázati anyag rossz idıpontban 
készült el, a közbeszerzési törvény megváltozása miatt át kellett dolgozni, ez két év 
visszaesést jelentett. A pályázat feltétele volt, hogy rendelkezni kell a szükséges eszközökkel, 
ezért egy másik sikeres pályázat eredményeképpen az eszközök beszerzésre kerültek. E nélkül 
elvesztettük volna az uniós támogatást. A jogszabályváltozások miatt az Rt. átalakítására 
került sor, hogy utána az Rt. maga üzemeltethesse az egész hulladékgazdálkodási rendszert. 
Beszerzésre kerültek a szelektív hulladékgyőjtı edények, amelyek Szankon is kihelyezésre 
kerülnek. A hulladékgazdálkodási projekt részeként megvalósul a rekultiváció is. Ez a 
jelenlegi hulladéklerakó környezetbe illesztését, a szemét esetleges elszállítását jelenti. 
Csongrád város a BM önerıs alaphoz fordult a 10 %-os önrész csökkentése érdekében, meg is 
nyert ehhez egy 500 milliós összeget, ezzel az önrészt sikerült kb. harmadára csökkenteni. Két 
regionális hulladékkezelési központ épül, Felgyın és Kiskunhalason, amelyek megfelelnek a 
környezetvédelmi elıírásoknak és az Európai Uniónak (szigetelve vannak, szenzoros 
érzékelés a szigetelés sérülésérıl). Csatlakozik hozzá a PHARE támogatásból már megépült 
vaskúti. Tehát ennek a rendszernek része a három hulladékkezelési központ. Épül a 
hulladékátrakó állomás, ott történik a tömörítés. Készül a komposztáló telep a zöldhulladék 
kezelésére. Épül továbbá 13 hulladékudvar, amely a lakosságnál keletkezı veszélyes és egyéb 
hulladék győjtésére szolgál (elektronikai berendezések, bútor, gumi, akkumulátor). Része a 
projektnek a szelektív hulladékgyőjtés beindítása is (papír, mőanyag, üveg). Minden 
hulladékgyőjtı központban lesz válogató gépsor, ahol a szelektíven győjtött hulladékot fogják 
válogatni, bálázni.  
Az egész projekt 8 tenderbıl áll, ez azt jelenti, hogy 8 pályázati kiírást tartalmaz. 
1. Az építési tender tartalmazza a fegyıi és a kiskunhalasi hulladékkezelési központot. A 
szerzıdést tavaly márciusában kötötték meg, a szerzıdés szerinti határidı ez év októbere. 
Mind a két helyen vannak gondok. Fegyın a munkaterület átadása márciusban megtörtént, a 
vállalkozó átadta a munkaterületet a régészetnek és decemberben kapta vissza. Felgyın 
ténylegesen tavaly decemberben kezdték meg a munkálatokat. A régészek rengeteg leletet 
találtak, de semmi értékeset. A nagy késés ellenére ez év végére jövı év elejére elkészül a 
felgyıi lerakó. Kiskunhalason védett növények voltak a lerakó helyén, ezeket át kellett 
telepíteni. Az áttelepített 80-90 %-a megmaradt. Ezután kezdıdött el a tényleges kivitelezıi 
munka, amely jó ütemben halad, valószínőleg határidıben, szeptemberben–októberben el fog 
készülni. 
2. szerzıdés tartalmazza az átrakó állomást, 13 hulladékudvart. Vaskúton kiépítésre kerül egy 
bekötıút, válogató technológia, bálázó csarnok. Ezt a szerzıdést ez év elején kötötték meg, 
határideje jövı év eleje. Az egész rendszer mőködése ez év végére, jövı év elejére várható. 
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3. számú szerzıdés a rekultiváció 2010. december 31. a befejezés határideje. Akkor lehet 
elkezdeni, ha már az új regionális hulladékkezelı központok megépültek, bezárásra kerülnek 
a jelenlegi hulladéklerakók, az összes rekultivációs terv elkészült. A minisztériumban jelenleg 
zajlik az ellenırzés, utána lehet kiírni a rekultivációs tendert. A munkák elkezdése jövı év 
tavaszára várható. 
4. számú tender keretében olyan gépek kerültek beszerzésre, amelyek mind a 82 településen, 
az egész területen alkalmasak a lakossági kommunális szilárd hulladék, lakossági zöld 
hulladék, valamint a szelektív hulladék begyőjtésére. 
5. számú tender a mőszaki ellenıri feladatokat jelenti. 
7. PR tevékenység is a pályázat része, a lakosság tájékoztatása. Készülnek azok a szórólapok 
is, amelyek ez év ıszén el fognak jutni mindenki postaládásába. Iskolákba is készítenek 
anyagokat. A polgármestereket rendszeresen tájékoztatják a negyedévente megjelenı 
Hírlevélben. Aki érdeklıdni akar a projekt iránt az a www.homokhatsagihulladek.hu 
veboldalon is találhat információkat, az oldalt hetente frissítik. 
8. számú tender a legkisebb, képzésrıl szól, az önkormányzat, megvalósító szervezetben 
résztvevık képzése. A környezetvédelemre, az egész rendszer mőködésére nagyobb rálátása 
legyen a dolgozóknak. Ennek beindulása szeptemberre várható. 
Megköszönte, hogy meghallgatták, a kérdésekre szívesen válaszol. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megköszönte a részletes tájékoztatást. Mindenkiben felmerül a kérdés, hogy mi lesz itt 
Szankon, 2008-tól indulhat be ez a folyamatos és rendszeres kommunális hulladékszállítás, 
hogyan érinti ez a lakosságot, mi lesz a díjakkal, a szanki szemétteleppel? Mi a holnap 
gyakorlata? 
Illés Tibor vezérigazgató 
Szelektív hulladékgyőjtı edények lesznek kihelyezve. Az új, korszerő gépek lesznek 
használva, amelyek nem szennyezik a környezetet. Az edények elıírásoknak megfelelıek 
lesznek. Az üzemeltetési rendszer, díjrendszer kidolgozása folyamatban van. Közszolgáltatási 
szerzıdés mintát juttatnak el 82 önkormányzat felé, az üzemeltetı társaság 100 %-osan 
önkormányzati tulajdonú társaság, ami azt jelenti, hogy a 82 önkormányzat polgármestere 
fogja megszavazni a díjat. 
Besesek Béla képviselı 
Szelektív hulladékgyőjtés már van a községünkben, különösebb tájékoztatás nélkül kerültek 
oda a konténerek. Az ürítésük miért nem rendszeres, milyen idıközönként van, miért nem 
gyakrabban? 
Illés Tibor vezérigazgató 
A jelenlegi állapotot nem ismeri. 
Zaka László képviselı 
A jelenleg kihelyezett szelektív hulladékgyőjtı szigetek kistérségi pályázat útján kiskunhalasi 
székhelyő hulladékgazdálkodási társaság kezelésében vannak. Illés Tibor úr nem illetékes 
ebben a kérdésben. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ami a Homokhátsági Zrt-t érinti, 4 új szelektív hulladékgyőjtı sziget kerül kihelyezésre. A 
jelenlegi edények ürítése eseti, mi szólunk és ürítik, nem rendszeres. 
Besesek Béla képviselı 
Tudjuk év végén, jövı év elején indulhat, miért kellett már tavaly, ennyivel elıbb beszerezni a 
gépeket? 
Illés Tibor vezérigazgató 
Elején elmondta, hogy amikor át kellett dolgozni a tendereket, ezt is ki kellett írni, mert ha 
nem teljesítették volna, akkor át van húzva az egész projekt. Szerencsétlen idıszakba estünk 
bele.  
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Meg kellett keresni a lehetıséget, hogy igénybe tudjuk venni az uniós támogatást, mert csak 
így van lehetıség a projekt megvalósítására. 
Balasi Anna Szegfő u. 5. 
Határidı csúszások jelentenek-e plusz költséget? És ha igen, az mennyiben hárul át az 
önkormányzatokra, illetve a lakosságra? 
Illés Tibor vezérigazgató 
Nem jelent. Hét pályázat megjelent csak 1 van hátra. A tervezett összeget összességében 
tudjuk tartani. 
Lippai Imréné Arany J. u. 27. 
Kiskunhalas mely részén épül a lerakó? 
Illés Tibor vezérigazgató 
Szegedi útban. 
Lippai Imréné Arany J. u. 27. 
Hány literesek lesznek a kukák, hány méret lesz, hogyan lesz az elszámolás, kb. milyen 
költségre lehet számítani 1-1 család részérıl? 
Illés Tibor vezérigazgató 
Ennek a kidolgozása folyamatban van. Konkrét számokat nem tud mondani. A gépek az 
összes szabványos mérető kukát fel tudják venni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem javasolja kukák beszerzését. Zrt. segítségével megpróbáljuk beszerezni. A méret és ár 
különbözni fog, a család nagysága szerint. Gyakoriság hetente lesz, úgy gondolja. 
Illés Tibor vezérigazgató 
A felmerülı lakossági igény szerint lesz, Csongrádon heti egyszeri ürítés van. 
Patkós Zsolt polgármester 
Díjpolitika, árképzés tekintetében kér tájékoztatást. 
Illés Tibor vezérigazgató 
Egységes díjpolitikai rendszer lesz, ez azt jelenti, hogy lehetıség szerint egységes díjakat 
fognak megállapítani az önkormányzatok felé, az önkormányzatok ettıl eltérhetnek felfelé is, 
meg lefelé is. 
Lippai Imréné Arany J. u. 27. 
Városokban az a gyakorlat, hogy a kukákat a háztulajdonosok megveszik, utána a győjtı 
vállalat kicseréli a kukát ha meghibásodik. Nem olcsó dolog, az a kérése, hogy cseréljék le 
ingyen, amennyiben meghibásodik, Kecskeméten így van. 
Illés Tibor vezérigazgató 
Megegyezés kérdése, van, ahol így van, Csongrádon nem így van. Ezek korszerő autók, nem 
úgy fogják dobálni. Lakos is okozhatja a kárt a hulladékgyőjtı edényekben (forró hamu, sitt). 
Nem csak a szolgáltató okozhatja a kárt. Mindkét részrıl elfogadható megoldást kell keresni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Zöldhulladék elszállítására lesz-e rendszeresen lehetıség vagy a szolgáltatótól függ? Az 
építési törmelék is gondot fog okozni. Kiskunhalason 1 m3 alatti építési sittet térítésmentesen 
befogadják, de házátalakítás kapcsán sokkal több van. 
Illés Tibor vezérigazgató 
Kisebb mennyiséget be tudja ingyen fogadni a lerakó, nagyobb mennyiséget is, de azt nem 
ingyen, mert onnan el kell szállítani Kecskemétre, ahol az ilyen hulladékot 
újrahasznosíthatóvá teszik. Zöldhulladék kezelésére alkalmas autó is beszerzésre került, a Zrt. 
feladata lesz, hogy a zöldhulladékot rendszeresen összegyőjtse. 
Zaka László képviselı 
Nem mai kelető, hogy errıl a dologról beszélünk. Ez az 5 éves munka embert próbáló volt. 
Az 5 éves munka 82 településen oda fog vezetni, hogy megszőnik a szeméttelep és környéke.  
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Maga részérıl megköszönte Illés Tibor munkáját, Csongrád városnak pedig azt, hogy 
befogadta, bevállalta a konzorcium feladatait. Reméli, hogy a munka révbe fog jutni, a 
településen a lakosok megelégedéssel tudják tudomásul venni, hogy elkerül a hulladék a 
településrıl. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megköszönte a tájékoztatót. 
 
NAPIREND 
2. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról 
    Elıadó: Dr. Kozma Hubáné környezetvédelmi szakértı 
Patkós Zsolt polgármester 
Beszámoló helyett tájékoztatót tudunk meghallgatni. A beszámoló majd a kiküldött kérdıívek 
alapján részletes információkat tartalmaz, amelyet a képviselı-testület tárgyalni fog. 
Köszöntötte Dr. Kozma Hubánét, felkérte a hulladékgazdálkodási tervvel kapcsolatos 
tájékoztató megtartására. 
Dr. Kozma Hubáné körny.védelmi szakértı 
Megköszönte a meghívást. Lehetıséget kapott arra, hogy a településen a 
hulladékgazdálkodási tervet felülvizsgálja. A cége magán mérnöki iroda, amely kimondottan 
környezetvédelmi szakértéssel és szaktanácsadással foglalkozik. 2000-ben megszületett a 
hulladékgazdálkodási törvény, a végrehajtására kiadott rendelet 2003-ban. Ennek megfelelıen 
minden település elkészítette hulladékgazdálkodási tervét, amelyet két évenként felül kell 
vizsgálni, ez történik most. A hulladékgazdálkodási terv N. A. jelzéssel van tele, ez azt jelenti, 
hogy nincs adat. A hulladékkezelés szabályozása minden vállalkozót, gazdálkodót el fog érni. 
Törvény szabályozza, hogy aki alapanyagot dolgoz fel, hulladékot termel, annak 
hulladékgazdálkodási tervvel kell rendelkeznie. Az önkormányzat segítségét kérte ahhoz, 
hogy a vállalkozóktól kérdıívvel bekérje a hiányzó alapinformációkat. Becsületesen kell 
dolgoznunk, akinek van hulladéka, azt be kell vallani. Állattartó telep, esztergáló mőhely, 
autóbontó hová teszi a hulladékát, azt szabályozni kell. Jövıbeni feladatok ellátására 82 
település kénytelen volt összefogni, hogy a problémát megoldja. Ismeri a lerakók problémáját. 
Megvan a mőködési engedélye a szanki lerakónak december 31-ig. Sikerült elérni, hogy 
december 31. után addig engedélyezik, amíg regionális hulladékgyőjtés meg nem indul. 
Szelektív hulladékgyőjtés nagyon fontos, mert az alapanyagok ára egyre drágább. A cél az 
újrahasznosítás, csak a legvégsı esetben dobjuk ki az anyagot. Nagyon fontos a komposztálás. 
Felhívta a helyi komposztálásra a figyelmet. Szégyen lenne a településekrıl a falevelet és 
gallyat Kiskunhalasra beszállítani, fizetni érte, helyben kell a szerves anyagok 
újrahasznosításáról gondoskodni. A tudatformálás lenne az elsı, minden újrahasznosítható 
anyag itt a településen hasznosuljon. 2002-ben egyetlenegy iskolai papírgyőjtési adat van, 
azóta nincs, szeretné ezt megváltoztatni. A költségvetésben benne kell lennie a minimális 
feltételek teljesítéséhez szükséges összegnek. Talán majd megtaláljuk a megoldást az építési 
törmelékre is. 
Patkós Zsolt polgármester 
Otthon a zöldhulladékot a lakosok eddig is valahogyan kezelték, ezután is kezelni fogják. 
Vannak nagyobb területek, amelyekrıl nagy mennyiségő faág kerül ki a szeméttelepre. 
Ezeknek a faágaknak az aprítása, komposztálása lenne szükséges. A komposztálásra legalább 
olyan környezetvédelmi elıírások vonatkoznak, mint az építési törmelék lerakására, tehát 
háromszorosan szigetelt, olyan feltételrendszerrel, ahogy a kiskunhalasi lerakó most épül. 
Erre önkormányzatnak pénzügyi lehetısége nem nagyon lesz. Legjobb az lenne, ha a szerves 
anyag itt hasznosulna. Nem látja még a megoldását. Van a költségvetésben egy összeg, amely 
a hulladékok szeméttelepre szállítását, ottani kezelését fedezi, ezt úgy nevezzük, hogy 
lomtalanítás. A szeméttelepet tolólapoztatjuk, rendbe tesszük.  
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Környezetvédelmi ellenırzés volt, nagyon sok dolognak nem tudtunk megfelelni a 
szeméttelep kapcsán. Próbál az önkormányzat a tudatformálásban segíteni az iskola, 
pedagógusok segítségével (egészséghét, szemétgyőjtés). Kihelyezésre kerültek a közterületre 
a hulladékgyőjtık. A hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatban nem tudunk megfelelni 
annak, hogy ırizzék. Egy embernek folyamatosan ott kellene lenni 24 órában, írni a szemét 
mennyiségét kódolva, ennek nem tudunk eleget tenni. A terv szerint a rekultiváció Szank 
esetében a hulladék kitermelését, elszállítását jelenti.  Kéri a figyelmet, ne legyenek 
szemétrakások a dőlıutak mentén. Bevigyék a jármővekkel a szeméttelepre a szemetet, ne 
mellé tegyék le. Ha felszámolásra kerül a szeméttelep, a szennyvízrendszer kiépül, a lehetıség 
adott arra, hogy tiszta legyen a környezetünk. 
Kovács Tibor Halasi u. 11. 
Elıször nem agyilag kell rendet tenni, elıször a kukákat kellett kihelyezni, utána agyilag is 
helyre kerül minden. Arról nem volt szó, hogy a veszélyes hulladékkal mit lehet csinálni. 
Dr. Kozma Hubáné körny.védelmi szakértı 
Több fajta hulladékot különböztetünk meg. Veszélyes hulladék az állati eredető, 
egészségügyben keletkezı, ipari eredető veszélyes anyagok, lakosságnál festékes doboz, 
elem, gyógyszer, állati dög. A lakosság veszély hulladékának elhelyezéséért az önkormányzat 
a felelıs. Az önkormányzatnak kell biztosítani a begyőjtést. Van is ilyen szerzıdés az állati 
hullák vonatkozásában. Vállalkozóknak egyéni felelıssége, nem is kaphat engedélyt, ha a 
veszélyes hulladék elhelyezésére vonatkozó háttér szerzıdése nincs meg. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Kötelessége a boltnak új akkumulátor vásárlása esetén a régit visszavenni, ugyanez 
vonatkozik az elektromos berendezésekre is. 
Mucsi László képviselı 
Egyetért azzal, hogy a zöldhulladékra külön figyelmet kell szentelni. A regionális 
szemétgyőjtés mellett nem lehet pazarolni a zöldhulladékot. Vétek lenne. Lát a hasznosítására 
lehetıséget. A konzorciummal lehetne szerzıdést kötni aprító berendezések kihelyezésére, 
utána lehetne komposztálni vagy tüzelıanyagként felhasználni. Helyben kell megteremteni a 
szerves hulladék feldolgozásának lehetıségét, ez nagy kincs. 
dr. Tóth Mária Rákóczi u. 1. 
Hogyan lehet megoldani a külterületi lakosság problémáját? Gazdaságtalan a hulladékgyőjtés 
és ott is keletkezik hulladék, üveg, cserép, CHEMOTOX-os flakon. Sok mindent el lehet 
tüzelni, és van, amit nem. Ez még megoldandó kérdés. 
Patkós Zsolt polgármester 
A hulladékgazdálkodási projekt részben tartalmazza a külterületi konténerek megvásárlását és 
kihelyezését. Ezek 5 m3-es vas tartályok, amelyeket meghatározott idıközönként ürítenének. 
A lakosokat meg kell gyızni, hogy vigyék el oda a hulladékot. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megköszönte Dr. Kozma Hubánénak a tájékoztatást. 
 
NAPIREND 
3. Tájékoztató a képviselı-testület I. félévi tevékenységérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
Problémáktól sem volt mentes az elmúlt fél év. A képviselı-testület részben nagy dolgokban 
tudott egységet mutatni, részben nem. Részben születtek a falu érdekében szükséges döntések. 
Az elmúlt közmeghallgatáson, a költségvetés elfogadása elıtt szó volt az elıttünk álló 
feladatokról. 
 
 Ezek a következık: 
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- Tornacsarnok felújítása, bıvítése ügyében a terveket megrendeltük, pályázni 
szeretnénk. 

- Fıtér megújítását is szeretnénk megvalósítani. 
- Turisztika fejlesztése. E téren megjelent az elsı pályázat, amelyre benyújtásra kerül 

kerékpárút építése a kiskunmajsai thermálfürdı és Szank között a Félegyházi úton 
keresztül a szılıknél. Ez egyrészt az ott élı tanyatulajdonosok életminıségét javítja. 

- Szank és Fischer-Bócsa közötti szilárd burkolatú út építése több mint 1 milliárd 
forintba kerülne. Az Állami Közútkezelı Kht. sajnálatosan nem tudja támogatni az 
útépítést. Elıtervet készíttetett a Kht., nem a szándék hiányzott, hanem a pénz. El kell 
gondolkodni azon, hogyan tudnánk ezt megvalósítani. 

- A közintézmények világítás korszerősítése megvalósult (iskola, óvoda, 
Alapszolgáltatási Központ, Közösségi Ház, Tekecsarnok). Két hét alatt kicserélték a 
világítótesteket. A korszerő világítás 10 év alatt több mint 10 millió forintjába fog 
kerülni az önkormányzatnak. Azt akartuk, hogy az iskolások, óvodások élvezzék ezt, 
szemet kímélı világítás legyen. Ebben az ügyben példaértékő volt a képviselı-testület 
összefogása.  

- Elkészült a gazdasági program 2007-2010 közötti idıszakra vonatkozóan. Sajnos az 
állami normatívák csökkennek. A következı tanév olyan jelentıs normatíva 
csökkenéssel fog indulni, ami 10 millió forint csökkenést jelent. Ez nagyon nagy pénz 
az önkormányzat költségvetésében. Ennek a pénznek hiányát érezzük, terveink 
vannak, ipari területet kellene vásárolni, ki kellene építeni az infrastruktúrát. Ha 
kiadási oldalon nem spórolunk, bevételeink csökkennek, ezért az egyensúly 
megbomlik. Többletbevételeket kell hozni a rendszerbe. Ha az intézmények 
tekintetében lehetıségeket vonunk meg, csorbítjuk a mőködést, az nem jó út. 
Többletbevételt a többcélú kistérségi együttmőködésbıl lelhetne nyerni. Ha a többcélú 
kistérségi együttmőködés keretében mőködtetnénk az Alapszolgáltatási Központot, az 
éves szinten 12 millió, félévre 6 millió forintot jelentett volna. A képviselı-testület 
úgy döntött, hogy több a bizonytalansági tényezı ebben a dologban, ez a feladatellátás 
maradjon az önkormányzatnál. Így a többletlehetıségek sem állnak fenn. 

- 15 millió forint fejlesztési pénzeszközrıl döntött a képviselı-testület. Ebbıl 2 milliót 
szeretne fordítani ipari terület vásárlására. 1 millió forinthoz 2.300 e Ft-ot nyertünk 
TEKI pályázaton, ebbıl valósulnak meg a közterületen lévı szemetesek, padok, 
útirányjelzı táblák, ezzel a falu gazdagodni fog. 

- A volt húsboltot értékesítettük 2.070 e Ft-ért, ezért az összegért megrendeltük a 
településfejlesztési koncepciót, amely utakat jelöl ki a községnek, Szank további 
fejlıdését célozza. Errıl a tájékoztatás biztosítva lesz. Látni kell, hogy kik a 
munkanélküliek, milyen végzettségőek. 

- Horgászterület céljára 4 ha-os területet vásároltunk. Erre a célra 1.900 e Ft-ot 
különített el a képviselı-testület, amelybıl a tervezés és a kezdeti lépések is 
megvalósulhatnak. A terület több célú hasznosítását tervezzük, folyamatban van a 
vízjogi engedélyeztetés. 1.6 ha-os vízfelület lesz, a többi egyéb hasznosításra, 
fejlesztésre, turisztikai célra alkalmas terület.  

- A képviselı-testület támogatni kívánja a Szankra települı munkahelyteremtı 
vállalkozásokat 500 e Ft vissza nem térítendı támogatással, ha a feltételeket teljesítik. 
Erre fedezetet kell biztosítani a következı évi költségvetésben. Ha idejönne tıkeerıs 
vállalkozó, területet kell neki adni, ahol üzemet tud létrehozni. 

- Ameddig nincs ilyen vállalkozás, fel kell vállalni a közmunka pályázati lehetıséget. 
Harminc embert sikerült alkalmazni a kistérségben, ebbıl 14-en vannak Szankról. A 
közmunka program keretében öten motoros főrész tanfolyamot is el tudnak végezni, 
ezzel az ı lehetıségeiket tudjuk bıvíteni.  
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- A költségvetésben 1 millió forint általános tartalékot terveztünk. Nárai doktor úr 
rendelıjében elromlott az EKG készülék, a tartalék terhére 800 e Ft értékben EKG 
készülék és sürgısségi táska került beszerzésre. Az önkormányzat kötelessége az 
alapvetı eszközök biztosítása. 

- Az egészségügyi ellátás területén új dolog lesz, hogy 2008. január 1-jétıl 
Kiskunmajsán lesz központi orvosi ügyelet. A jelenlegi Szank-Jászszentlászló közötti 
együttmőködés keretében mőködı ügyeleti rendszer megszőnik, mert sajnos a 
jogszabályi elıírásoknak nem felel meg.  

- Megvalósult az óvoda elıtti parkoló, a tervezett 247 e Ft-os költségvetést 87 e Ft-tal 
túlléptük, mert nem beton lett, hanem térkıvel lett leburkolva az egész. Kialakításra 
került a volt önkormányzati lakásból az óvoda részére tornaszoba.  

- A mővelıdési ház udvara picit megszépült a vállalkozó pénzébıl, az önkormányzat a 
munkák végzéséhez munkaerıt biztosított. 

- A közterületekre minden évben jelentıs összeget fordít az önkormányzat, virágosítjuk, 
karbantartjuk. Ebben az évben ez 350 e Ft volt, picit több, mint korábban, virágok 
kerültek az iskolába, óvodába, Alapszolgáltatási Központba is.  

- Megjelentek az autóbuszváróknál az információs táblák, menetrendek. A pléh 
buszvárókat szeretnénk kicserélni. 

A következı félévben elég sok rendezvény tervünk van: 
- A nyáron, júliusban operettgála lesz a tornacsarnokban többek között Oszvald Marika 

és Kiszely Zoltán szereplésével. 
- Július 23-án megyejáró néptáncfesztivál lesz községünkben, ahol lett, litván, észt, 

ukrán táncosok, portugál zenészek és elsıként a szanki Búzavirág Néptánccsoport 
lépnek fel. 

- Augusztus 18-19-én falunapok lesznek. 18-án a hagyományos Szankfeszt és a 
református templom 100. éves évfordulójának ünnepe. 19-én pedig sok színes 
programmal várjuk az érdeklıdıket. 

 
A tájékoztatóhoz nem volt kérdés. 
 
NAPIREND 
4. Egyéb kérdések 
 
Kovács Tibor Halasi u. 11. 
Kérte a temetkezési anomáliák rendbetételét. Rengeteg pénzt elvisznek és a szolgáltatást nem 
biztos, hogy megkapják a hozzátartozók. 
Kérte továbbá a pápai busz Szankra történı beközlekedtetését. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A temetı egyházi tulajdonban van, a temetı fenntartására és a temetkezési szolgáltatások 
végzésére az egyházak szerzıdést kötöttek a SZIGÜ RT-vel, ık határozzák meg az árakat. Az 
árakkal van a gond? 
Kovács Tibor Halasi u. 11. 
Igen, egy düledezı ravatalozóba viszik be az elhunytat ennyi pénzért. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A ravatalozó is egyházi tulajdonban van. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megkezdıdött a beszélgetés az egyházak képviselıivel. Felvetıdött a temetı kérdése. 
Szükséges a ravatalozó felújítása. A katolikus egyháznak területre volt szüksége, ehhez 750 e 
Ft-ot kapott az önkormányzattól, amelyet ugyanennyivel kiegészített, ebbıl 600 új sírhelyet 
vásároltak a református egyháztól.  
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A képviselı-testület arra adott pénzt, amire az egyházak kértek. A nagy összegő támogatás 
erre az évre és a következı évre is szól. 
A pápai busz beközlekedtetését Szankra megpróbáltuk, de falakba ütköztünk. Leveleztünk ez 
ügyben. Kérésünkre azt a választ kaptuk, hogy gyorsjáratról van szó, amelynek célja a két 
pont közötti legrövidebb idı elérése, amit hátrányosan befolyásol bármilyen kitérı. A járat 
Szankra történı beközlekedtetése 15 perccel növelné a menetidıt, ezért kérésünket 
elutasították. Más járatokkal kapcsolatban folyamatosan jönnek a levelek, hogy mikor melyik 
járatot akarják megszüntetni, mert nem tudják fenntartani. Ott tartunk, ha meg akarunk tartani 
egy járatot, akkor viseljük, vagy részben viseljük a járat fenntartásának a költségét. Ez nem a 
mi feladatunk. 
Ugyanez a helyzet a kisvonat esetében is. Veszteséges szárnyvonalakat megszüntetik. A 
kisvasút nem biztos, hogy megéri a jövı évet. Létrejött a Bugaci Kisvasút Kht. azért, hogy 
megmentse a kisvasutat a turisztikai célú hasznosítás jegyében, ennek egyetlen problémája 
van, a pénz hiánya.  
Törekszünk a meglévı lehetıségek megtartására, de ez nem fog menni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A református egyház 2-3 évvel ezelıtt elkészítette a ravatalozó felújításának tervét, sajnos 
nincs pályázat, amire beadhatnák. 
Masa Endréné Béke u. 105. 
Állítólag fizetni kell a kulcsért, ha saját halottat meg akarnak a hozzátartozók nézni a 
ravatalozóban. A kulcs Kiskunmajsán van, nem akkor mehet be a hozzátartozó, amikor akar. 
Balasi Anna Szegfő u. 5. 
Nem önkormányzati fenntartású a temetı, hanem egyházi.  
Patkós Zsolt polgármester 
Ez így van. 
dr. Tóth Mária Rákóczi u. 1. 
Igen, ez mindig így volt, fizetni kellett a kulcsért. Akik a szerzıdést kötötték ezt tudomásul 
vették. 
Varga Ferencné képviselı 
Volt olyan ember, aki 90 e Ft-ért használhatta a ravatalozót, ezen felül voltak még a temetési 
költségek. Javasolja, hogy utána kellene nézni. 20 e Ft-ért adták oda a kulcsot, ezt is hallotta, 
most volt a közelmúltban. 
dr. Tóth Mária Rákóczi u. 1. 
Volt törvényességi vizsgálat is az ügyben. Rendkívüli pénzeket kérnek el. 
Besesek Béla képviselı 
Az a probléma, hogy annak idején Papp Péter nem vállalta a temetı üzemeltetését, pedig meg 
voltak elégedve vele. Személyesen volt ott Bazsa Mihállyal, hogy vállalja el, nem vállalta. 
Harnóczi Imre Magyar Zoltán u. 6. 
Olyan feltételeket szabtak neki, hogy nem tudta elvállalni. 
Besesek Béla képviselı 
Semmi különös feltétel nem volt, a SZIGÜ, aki most üzemelteti, vállalta a feltételeket. Ha az 
árakat nem nézzük, azóta a temetıben viszonylag rend van. 
Kovács Tibor Halasi u. 11. 
Szankon május 1-jéig volt ügyeletes, megszüntették, Majsán van csak. Több mint 10 e Ft-tal 
többe kerül ezért a költség. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az egyházakkal megbeszélést kezdeményezünk, megnézzük a SZIGÜ RT-vel kötött 
szerzıdést, utánajárunk a díjpolitikának. 
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Lippai Imréné Arany J. u. 27. 
Tapasztalata szerint Papp Péter rendesen elintézte a dolgokat, hazahozatalt, kellékeket, 
mindenrıl számlát adott. Idıhöz kötötte, de meg lehetett nézni a halottat. Meg volt elégedve 
Papp Péterrel. 
Patkós Zsolt polgármester 
A SZIGÜ RT. ellen van panasz, Papp Péter ellen nincs. 
Földi László Béke u. 85. 
A temetıben lévı szeméttárolók tele vannak. 
Tabajdi Gábor hozzászólására reagálva elmondta, hogy nemrég vásárolt hőtıszekrényt és a 
régit nem vették át az üzletben. 
Szerinte ez a község olyan jeltelen. Nincs kitéve a Szank tábla alá üdvözlet, a helység címere, 
több épület megérdemelné, hogy kapjon egy táblát. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az üdvözlı tábla elkészült, a tartószerkezet készítése folyamatban van. Az épületek is 
megérdemelnének egy táblát. 
Földi László Béke u. 85. 
A mostani Korona Vendéglı már az 1600-as években Puszta Csárda volt, 50 évig volt a  
Takács nevezető ember a községi önkéntes tőzoltó egyesületnek a parancsnoka. A jelenlegi 
közösségi ház helyén régen evangélikus iskola volt. 
Zaka László képviselı 
A református iskola épülete ma is megvan, az a jelenlegi orvosi rendelı. 
Földi László Béke u. 85. 
Táblára lehetne írni azt is, hogy az általános iskola mikor épült. Sok az üresen álló, 
rendezetlen ház, miért nem tud a képviselı-testület idecsalogatni családokat, esetleg 
besegíteni a megvásárlásba. Ha idehoznánk több gyermekes családokat, akkor a fiatalság is 
szaporodna. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzatnak nincs pénze épületek vásárlására. Az eladó házak meghirdetésében 
tudunk segíteni (újság, Internet, a Polgármesteri Hivatalban hírtévé). 
Vörös Irén Arany J. u. 26. 
Arról még nem volt szó, hogy mikor lesz Szanknak ’56-os emlékmőve? Korábban elkészült 
egy madárszárnyat ábrázoló szobornak a terve, azonban a pályázat nem volt sikeres. 
Ballószögön nagyon szép fából faragott ’56-os emlékmő készült, ezt meg lehetne Szankon is 
valósítani. Szeretné, ha elkészülne. 
Varga Ferencné képviselı 
Földi László hozzászólására reagálva elmondta, hogy Szank nincs felkészülve többgyermekes 
családok esetleges befogadására, hogy ebbe több milliót beinvesztáljon.  
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság javaslatot tett a központi tér Szent István térré 
történı elnevezésére. Ez az elnevezés senkinek a lakcímét nem érintené, csak a közterület 
lenne elnevezve. 
Az önkormányzat fafaragó tábort szervez 2008. nyarán. Szükség volna kemény faanyagra 
(akác). Kérte a lakosokat, hogy aki tud, járuljon hozzá a játszótéri játékok készítéséhez 
faanyag biztosításával, hogy gyermekeink, unokáink érdekében megvalósulhasson az új 
játszótér. 
Harnóczi Imre Magyar Zoltán u. 6. 
A Béke utca – Halasi utca keresztezıdés nagyon veszélyes, tenni kellene valamit, korábban 
már volt róla szó, hol tart a dolog? 
Patkós Zsolt polgármester 
A forgalomlassító és akusztikus jelek meg vannak rendelve. A Magyar Közút Kht. egy 
kunfehértói céggel koordinálva készíti el a kivitelezést.  
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Az útburkolati jel akusztikus hanghatással jár, a szomszédos épületekben jelentıs zajt okoz, a 
helyét kellene kijelölni. Arra kérte a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottságot, hogy 
egyeztessen a környéken lakókkal, Bodoglár és Jászszentlászló felé el kell helyezni, a 
keresztezıdéstıl 50-80 méterre a berendezést. 
Kovács Tibor Halasi u. 11. 
Rendır is járhatna arra. 
Patkós Zsolt polgármester 
A rendırség lézeres sebességmérı beszerzését tervezi, ezzel megvalósulhatna a folyamatos 
ellenırzés. Beszélni fog a helyi körzeti megbízottakkal is, a folyamatos ellenırzésnél nincs 
jobb. 
Mucsi László TMB elnök 
Megköszönte, a bizottság meg fogja tenni a javaslatot. 
Magyar Zoltán utcára felkerült az emléktábla, szép lenne, ha a Márk Dániel utcára is 
felkerülne. Szó volt róla, de még nem került rá sor. 
A jelenlegi Korona Vendéglı valóban régen is az volt, 1927-es Szankról szóló mőben 
Fakilincses Csárda néven szerepelt. 
A temetı üzemeltetéssel kapcsolatban elmondta, hogy Mészáros Imre példaértékően rendben 
tartotta a temetıt, és elbocsátották. 
Pintér Andrásné Petıfi u. 108. 
A szerzıdést nem lehet felbontani? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az egyházak kötötték 10 évre, utána kell nézni. 
Zelei Béla Halasi u. 37. 
A Halasi utca leggyorsabb szakasza a sportpálya mellett van, a nagy szabad tér miatt észre 
sem veszik, hogy lakott terület, a jármővek 120 km/órás sebességgel száguldoznak. A másik 
oldalon a vasút miatt kénytelen lelassítani. 
Patkós Zsolt polgármester 
A hosszabb egyesen útszakasz gyorsaságra csábítja a forgalomban résztvevıket. 
Harnóczi Imre Magyar Zoltán u. 6. 
A másik oldalon éppúgy hajtanak. A vasút után felgyorsítanak. Az egész helyzet 
komolytalanságát jelzi, hogy kint van a 10 tonnás korlátozó tábla, és Mohácsra viszik a 24 
tonnás fenyıfa rakományt, ma is legalább három 20 tonnát meghaladó jármő hajtott át. Az a 
kövesút nem sokat fog kibírni, ha ilyen forgalom megy rajta. Rendıröket kell ráállítani, de 
próbáljunk különbséget tenni, nem a szanki vállalkozót kell megbüntetni, hanem az átmenı 
forgalmat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Akkor került ki a 10 tonnás korlátozó tábla, amikor a kiskunhalasi hulladéklerakóhoz agyagot 
szállítottak nagy mennyiségben több héten keresztül, nehéz gépjármővekkel. Az átmenı 
forgalom elterelése miatt tettük ki a táblát, nagy volt a felháborodás. Jegyzı asszony minden 
gépjármőre, amelynek indokolt volt Szankra közlekednie, mentességet adott. 
Balasi Anna Szegfő u. 5. 
A temetıvel kapcsolatban elmondta, hogy a SZIGÜ árait nem ismeri, de mielıtt a temetıt 
átvette, homlokig ért a gaz, a SZIGÜ volt, aki kitisztította.  
A Szank Közlöny elsı számában olvasta, hogy a Kisbírót cenzúrázni akarja a képviselı-
testület, mert szerkesztıbizottságot akar létrehozni. Amikor a Kisbíró megalakult, akkor is 
volt szerkesztıbizottság, és akkor is az ÁMK adta ki, felelıse az ÁMK igazgatója volt,  
Csertı István. Úgy látszik, hogy a Kisbíró követte a Csertıt, mert amikor a Csertı nem lett 
igazgató, hanem átjött ide, mint polgármester helyettes, akkor a Kisbíró is átjött ide. De ezzel 
nem foglalkozik. Nem tudja kell-e egy községnek két újság. Ha a közlöny szót nézi, akkor az 
tényeket közöl, ebbe nem akar belekötni.  
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Ha megnézi a rövidítéseket, hogy kik írnak ebbe az újságba, akkor csak két személyt lát, 
Csertı Istvánt és a polgármestert, valamint a jegyzınek van egy cikke, ami nyilvánvaló, hogy 
abszolút elfogulatlan. Szükség volt-e erre, milyen pénzbıl van, kapott-e felhatalmazást a 
képviselı-testülettıl a polgármester erre? Ha a Polgármesteri Hivatal a kiadó, akkor kell, 
hogy a képviselı-testülettıl felhatalmazást kapjon. Van-e a költségvetésben elıre 
meghatározva arra pénz, hogy ezt a lapot kiadják? Olyan dolgokat látott benne, hogy 
kisebbségben van a polgármester. Aki független, az hogy lehet kisebbségben?  
Patkós Zsolt polgármester 
Szeretne reagálni az elhangzottakra. A Kisbíró, akkor amikor megszületett, a község lapja 
volt. Lehet, hogy szerkesztıbizottság segítette, de akkor nem cenzúrát gyakorolt, nem azért 
jött létre, hogy megválogassa milyen cikkek kerülhetnek bele. A demokrácia kapcsán amikor 
arról vitatkozott a képviselı-testület, hogy miért van szükség arra, hogy a Kisbíró átmenjen az 
ÁMK irányítása alá, akkor egyértelmően az volt az álláspont, hogy azért van erre szükség, 
hogy a bennünket ért rágalmak nem jelenhessenek meg, és akkor ezt tudjuk kezelni.  Egy 
demokratikus településen ne mondják meg sem ık, sem mások, hogy ki mit gondoljon, legyen 
az ı lehetıségük. A településen felhatalmazták a választók, hogy a programot megvalósítsa. A 
polgármesternek az önkormányzati törvénybıl adódóan kötelessége a tájékoztatás. Nem 
hajlandó olyan lapban, amely egy bizottság által cenzúrázott lap, megjelenni. Az, hogy 
jogszerő-e a Szanki Közlöny megjelenése, arra a válasz igen. A Közigazgatási Hivatal 
állásfoglalása ma érkezett meg, amely szerint igen, jogszerő, tetszik, ha nem. Azért jött létre, 
hogy tájékoztasson, tárgyszerő információkat közöljön. A polgármester vagy a polgármesteri 
hivatal gondolatait fogalmazzák meg. Tájékoztasson a rendeletekrıl, a képviselı-testületi 
ülésekrıl, a falugyőlésrıl, a különbözı döntésekrıl és azok háttereirıl. És ne úgy 
tájékoztasson, mint a jegyzıkönyvek, amelyek ott fekszenek a könyvtárban és senki nem 
olvassa ıket. Tájékoztasson arról objektíven, hogy ki milyen vitaálláspontot képviselt, mert ez 
a fontos, hogy utána szembesítsük magunkat, hogy ebben a döntésben 6 ember ilyen 
álláspontot mondott, 4 meg olyat, de ki volt az a 6 vagy a 4 ember. Hogy a kiisebbségben mit 
jelent? Az jelenti, hogy kisebbségben maradt az a vélemény, amelyet a polgármester az 
Alapszolgáltatási Központ kistérségi szintő ellátása kapcsán gondolt. Az érvek mentén történı 
politizálást el tudja fogadni, az egy jó dolog, elıre viszi a falut. Ez az újság 280 e Ft-ba kerül 
éves szinten, kéthetente jelenik meg, havonta 28 e Ft-tal terheli meg Szank község 
költségvetését és eljut minden emberhez. 
Balasi Anna Szegfő u. 5. 
Akkor sem tartja célszerőnek, hogy ekkora faluban két újság legyen. Nem hiszi, hogy aki 
ellenvéleményt nyilvánít az önkormányzati üléseken, az a miértre azt mondja, hogy:  „csak”. 
Biztosan neki is vannak ésszerő érvei. 
Patkós Zsolt polgármester 
Teljes mértékben elfogadom az aggódást, amelyeket részben oszt is. A másik oldalon azt 
látja, hogy a fejlıdés gátja lesz, ezt ki kellett mondania. A következı évben 9 és fél millió 
forint hiánnyal kezdhetjük a közoktatás finanszírozását. 
Balasi Anna Szegfő u. 5. 
Ha a kistérségbe belép a község és a következı évben azt mondják, hogy ezt sem adjuk? 
Kovács Tibor Halasi u. 11. 
Ebben az országban egy évnél elıbbre senki nem lát. 
Balasi Anna Szegfő u. 5. 
Ha van más megoldás, ne adjuk el az intézményeinket. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem adjuk el. Ki akarja eladni? A tulajdonunkban van, csak könnyíteni akartunk a 
fenntartásán. Ezt a vitát lefolytattuk képviselı-testületi ülésen. A polgármester álláspontja 
kisebbségben maradt.  
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Elfogadja, a demokráciának ez egy következménye, de az, hogy megjelenik a vélemény, 
teljesen normális. Ha valaki azt mondja, hogy nem jelenhet meg ez a vélemény, akkor 
nézetkülönbség van. 
Balasi Anna Szegfő u. 5. 
Érdemes-e második újságot létrehozni, amelybe két ember ír, és csak az a vélemény van 
publikálva benne? 
Patkós Zsolt polgármester 
Részben igaza van. Jegyzı asszony és a polgármester is meg szokta nézni az újságot. Az elsı 
újságtól eltekintve minden betőjével azonosulni tud és minden betőjéért vállalja a 
felelısséget. Közigazgatási hivatal levélben tájékoztatott bennünket. A szavaktól, 
gondolatoktól nem szabad félni. 
Mucsi László képviselı 
A képviselıi tagsága szinte egy idıs a Kisbíróval. Részt vett a szerkesztıbizottságban, amely 
politikai alapon jött létre, minden párt beküldte a képviselıjét. Megbeszélték a cikkeket, hogy 
mi jelenhet meg, mi az, ami nem kívánatos, mi az ami igazságtalan dolgokat gerjeszt a 
faluban és nem tették bele. Ez egy nagyon egészséges cenzúra volt, úgy hívták, hogy 
szerkesztıbizottság. Sorvadt a szerkesztıi munka, a kedv, egy síkúvá vált a lap, többször 
gazdát váltott. Akkor került kényes helyzetbe, amikor a szerkesztıbizottság egy személy, 
illetve a felelıs kiadó egy ember lett, ı végezhette a cenzúrát. Ez a valódi cenzúra, amikor egy 
ember eldönti, hogy mi jelenhet meg és mi nem. Emiatt sok panasz volt. Az volt a szándékuk, 
hogy egy közéleti bomlasztás, falu megosztás, felkavarás helyett egy tisztességes lap jöjjön 
létre amit 5 ember figyel, a minıségére pedig a fıszerkesztı ügyel. Tisztességes 
közmővelıdési embereket javasoltak, nem is tudják a politikai hovatartozásukat, nem 
érdekelte ıket. Az erkölcsi gondolatukra az a biztosíték, hogy azóta a Kisbíró semmiféle 
uszító, egyoldalú dolgot nem tartalmaz. Amit ez az újság, kiadvány tartalmaz, azt mind 
tartalmazhatja a Kisbíró is. Abszolút szükségtelen, csak ezt az egymás heccelését akarták 
befejezni, mert így látták jónak, hogy egy faluban lehet konszenzusa egy újságnak és valóban 
kellett hozzá a képviselık szavazata és ezt nem is kell szégyellni, mert tisztességes volt a 
szándékuk és nem az, hogy valakibe belefojtsák a szót, hanem az, hogy a sunyiságot, egyéb 
dolgokat visszaszorítsák, mert arra szükség volt, át kell tekinteni, hogy a közélet elé mit 
teszünk, egyoldalúvá nem válhat egy lap. Az önkormányzat pénzén, a hivatal nevében kiadni 
egy ilyen lapot, a képviselı-testület megkérdezése és tudta nélkül, és utána saját politikai 
vélemény van benne, ez nem fair dolog, erkölcstelennek tartja. Ha a Polgármesteri Hivatal 
adja ki a lapot, annak objektívnek kell lennie, akkor nem lehet a lapban politizálni. 
Kovács Tibor Halasi u. 11. 
Azt szeretnénk, az egész falu azt szeretné, hogy senki ne politizáljon Szankon, fıleg az 
önkormányzati képviselı-testületben ne! 
Patkós Zsolt polgármester 
Képviselı úr mindig többes számban beszél. Ha a mi 9 képviselıt és a polgármestert jelenti, 
akkor az nagyon jó, ha frakciót jelent az nem jó, ha 6 ember gondolatát jelenti az nem jó. 
Ameddig ez a gondolat nem oldódik meg, addig az a legjobb, ha mindenki értesül arról, hogy 
a képviselı-testület és a polgármester tud békésen és békétlenül is beszélni. Vannak dolgok, 
amelyek összefőzik a polgármestert és a képviselı-testületet. A szanki választók jóvoltából 
lettek felelıs döntéshozók, föl kell nıniük ehhez a gondolathoz, el kell határozni a közös 
gondolkodást. Ha ez nem megy, és ugyanaz a helyzet beköszönt Szankon is, ami az országban 
tapasztalható: minél rosszabb, annál jobb, ezt a település érdekében nem szabad megtenni. Az 
újság azért jött létre, hogy azok a gondolatok, vélemények is helyet kapjanak a szanki 
közéletben, amelyek lehet, hogy nem kerülnének nyilvánosságra. 
 
 



 15 

Besesek Béla képviselı 
Mióta a Kisbírót az ÁMK adja ki, ki és milyen tartalmú cikket utasított vissza ami nem 
jelenhetett meg a Kisbíróban? 
Patkós Zsolt polgármester 
Pontosan ezt kérdezte, amikor 2006. októberében polgármester lett, ki és milyen cikket nem 
tudott megjelentetni a Kisbíróban október és február között. Erre volt az a válasz, hogy nem 
errıl van szó, hogy nem jelenhetett meg cikk, hanem arról volt szó, hogy sértett bennünket jó 
néhány ott megfogalmazott gondolat. 
Besesek Béla képviselı 
A harmadik szám tartalmaz olyat, hogy segít a kiadvány a pályázatírásban, mert a képviselı-
testület elutasította polgármesternek azt a javaslatát, hogy pályázatírást segítı munkatársat 
alkalmazzon. Az igazság az, hogy egy pályázatfigyelı munkatársat akart a polgármester 
alkalmazni a hivatalban. Pályázatírót még meggondolt volna a képviselı-testület, de pályázat 
figyelıt azt nem. Azt mondták, hogy a kistérségben van ilyen, a kistérségben kell 
megszervezni, megoldani, hogy a pályázatfigyelés folyamatos legyen, tájékoztassa a 
települést. Fontos a pályázatírás a településnek, költségtakarékosság miatt figyelıt nem 
alkalmazunk. 
Patkós Zsolt polgármester 
Pályázatot segítı munkatárs alkalmazását nem támogatta a képviselı-testület.  
Tóth Józsefné Szép u. 8. 
Ennek vége soha nem lesz. Szanki Közlönyt ki terjeszti, mert 1-et kapott utána semmit, és 
mondják, hogy már 3 is van. 
Patkós Zsolt polgármester 
Közhasznú munkások segítségével terjesztjük. Zelei Bélának kell bejelenteni, ha valaki nem 
kapja meg a közlönyt, a hivatal folyosón még van, ha valaki nem kap, szóljanak. Az elsı 6 
szám ingyenesen jár mindenkinek. Sajnálja, hogy a szanki polgárokat ugyanabba a méltatlan 
helyzetben kellett hozni, mint amibe egy-egy képviselı-testületi ülés torkollik.  
A következı falugyőlés reméljük ilyen dolgoktól nem lesz terhelt. Megpróbáljuk az objektív 
tájékoztatást megtartani vagy fenntartani.  
Elnézést kért a hangért, hangnemért. 
Pintér Andrásné Petıfi u. 108. 
Ilyenkor miért nincs itt a tévé? Mikor lesz fejlesztés. 
Patkós Zsolt polgármester 
Meghívtuk, de nem tudtak eljönni. Arról tájékoztatták, hogy júniusban kezdıdnek a 
munkálatok és 3 hónap múlva lesz kábeltévé annak, aki kéri. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester 22 órakor bezárta az ülést. 
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