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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2007. október 9-én 15 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 és
Zaka László képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára vezetı tanácsos
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Cserényi Lajosné ÁMK gazd.vezetı
Turi Mária Alapsz.Kp.vezetı
Folbert Péter 2. napirendhez meghívott
Tóth Péter 2. napirendhez meghívott
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 9 fı jelen van, Varga Ferencné késıbb érkezik.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Dr. Folberth György és Zaka László képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 9 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 módosítással, hogy az
1. és 2. napirend meghívó szerinti,
3. Elıterjesztés Kiskunhalasi Rendırkapitányság kapitányságvezetıjének
kinevezéshez vélemény nyilvánításról
4. Elıterjesztés Leader programhoz történı csatlakozásról
5. Elıterjesztés teljeskörő közvilágítási szolgáltatási szerzıdés módosításáról
6. Elıterjesztés …../2007.(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2007. évi
költségvetésérıl szóló 5/2007.(II.15.) rendelet módosításáról
7. Egyéb kérdések, mert utána zárt ülésen kerülne megtárgyalásra a
8. Elıterjesztés „Szank Község Díszpolgára” cím adományozásáról, amelyhez a javaslat
kiosztásra kerülne.
A képviselı-testület egyetértett a módosító indítvánnyal, más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés a településfejlesztési koncepció és településmarketing stratégia elfogadásáról
Elıadó: Folberth Péter
3. Elıterjesztés Kiskunhalasi Rendırkapitányság kapitányságvezetıjének
kinevezéshez vélemény nyilvánításról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés Leader programhoz történı csatlakozásról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés teljeskörő közvilágítási szolgáltatási szerzıdés módosításáról
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. Egyéb kérdések
8. Elıterjesztés „Szank Község Díszpolgára” cím adományozásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A 80/2007.(IX.19.) ÖH. számú lejárt határidejő határozattal kapcsolatban javasolta, hogy a
képviselı-testület 2007. december 1-jéig adjon határidıt a villamos energia szabadpiaci
megvásárlásáról szóló határozathozatalra.
Varga Ferencné megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 10 fı.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
88/2007.(X.09.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 83/85/86/2007.(IX.19.) ÖH.
számú lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint
elfogadja.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a villamos energia szabadpiaci
megvásárlásáról szóló 80/2007.(IX.19.) ÖH. számú határozat határidejét 2007.
december 1-jére módosítja.
Határidı: 2. pontra 2007. december 1.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
2. Elıterjesztés a településfejlesztési koncepció és településmarketing stratégia elfogadásáról
Elıadó: Folberth Péter
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte az EUROTERV 2000. Fejlesztési Tanácsadó Kft. ügyvezetıjét Folberth Pétert és
Tóth Pétert. Arra kérte az urakat, hogy ismertessék Szank község fejlesztési dokumentációit.
Folberth Péter
Ismertette elsıként a helyzetelemzést. Az adatokat KSH-tól, falugazdásztól, Kiskunsági
Nemzeti Parktól, Vácrátóti Kutatóintézettıl, önkormányzattól, polgármestertıl,
Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság elnökétıl, Haladás Mg. Szövetkezet
elnökétıl szerezte meg. Valamint a kiküldött kérdıívekbıl 320 db érkezett vissza, ami egy
reprezentatív felmérés.
Tóth Péter
Ismertette Szank demográfiai jellemzıit és a társadalmi viszonyokat.
Patkós Zsolt polgármester
Ezt az anyagot a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta.
Mucsi László TMB elnök
A bizottság az anyagot tárgyalta, és azt mondta, hogy konzultáció után elfogadható, kijavítva
benne a hiányosságokat és a szükséges korrekciókat meg kell tenni. Az egész anyag szakmai
tartalmát igen jónak ítélték, és a településfejlesztés szempontjából alapnak tekintik.
Megalapozhatja a következı 5-6 év fejlesztési irányát. Minden egyes beruházásnak,
fejlesztésnek összhangban kell lennie ezzel a koncepcióval. A bizottság elfogadásra javasolta.
Csertı István képviselı
Elhangzott, hogy az alvó településnek vannak elınyei és hátrányai, ennek kifejtését kéri, mert
erre visz a trend. Ezt kell megállítani, az elınyeit hogy használhatjuk ki. A kötıdésnek mi az
oka, a jó életkörülmények, a megszokás, a család, tradíciók vagy mi?
Folberth Péter
Mindig elınyösebb, ha az itt élı polgárok helyben maradnak, eljárnak dolgozni, mintha
elköltöznek. Alvó településen az életkörülmények jók az embereknek. A termelı tevékenység
negatív hatásai nincsenek. Jó itt élni, csöndes, kényelmes, nincsen környezetszennyezés,
zajterhelés, csönd van, békesség, nyugalom. Ezért inkább felvállalják az emberek az ingázást,
mintsem elköltözzenek a településrıl. Pozitív finanszírozás szempontjából az is, hogy a
bejelentkezett állampolgárok alapján kap az önkormányzat támogatásokat, normatívákat, a
személyi jövedelemadó egy részét, tehát egyáltalán nem mindegy a település szempontjából.
Negatív viszont, hogy ez a családoknak, munkavállalóknak áldozattal jár, és ha nehezebbé
válnak az életkörülmények, vagy pedig az ingázási feltételek, nehezen tartható fenn Szank
esetében ez a jelleg. Például, ha a jelenlegi munkahely megszőnik, és távolabb kapnak
munkát, akkor költözni fognak. Ha lenne 100 ezres nagyváros a közelben, akkor az alvó
település jelleg stabilabban tartható lenne (rekreáció, kultúra, sport, szabadidı eltöltése). A
kockázatok nagyok. Nincs 100 ezres nagyváros a közelben, ezért Szanknak sokkal inkább kell
támaszkodni saját erıforrásaira. Látjuk, ha kezd kivonulni a szénhidrogénipar a kistérségbıl,
azonnal visszaesés jelentkezik. Nem tudott meggyökerezni a hirtelen felfejlıdött változás, a
hirtelen megváltozott foglalkoztatás-szerkezet.
Tóth Péter
Az identitásnál kimagasló volt a rokoni kötıdés, az, hogy itt az emberek szolidárisak.
Tipikusan kijött a közösségi szellem a faluban, ami mindenképpen pozitív. Ingázás van a
munkavállalás miatt, abból akkor tud profitálni a falu és az itt lakók, ha a szolgáltatásokat
megerısítik annyira, hogy helyben költsék el a profitjukat.

Tehát rekreációs, szabadidıs, kulturális, sport programokhoz ne Kiskunmajsát válasszák a
fiatalok, hanem itt helyben költsék el a pénzt.
Folberth Péter
Alaptétel, ha a fiatalok aktivitása a helyi civil mozgalmakban erısödik, akkor sokkal erısebbé
válik bennük a kötıdés, még hogyha el is megy innen tanulni vagy dolgozni, de nagy
valószínőséggel vissza fog jönni a településre. Ez kimutatható, társadalmi jelenség.
Besesek Béla képviselı
A falunak az átlagosnál magasabb fejlettsége nem kizárólag az olajipar, a szénhidrogén
bányászat miatt van, hanem a kétlaki életmód miatt is. Aki ott dolgozott, ugyanakkor a
mezıgazdasági tevékenységet sem hagyta abba, hanem nagyon kizsigerelte önmagát és két
végén égette a gyertyát. Ez a rengeteg munka azért meglátszik.
Tóth Péter
A táblázatban is a mezıgazdaság és az ipar a rendszerváltást megelızı szerkezetre
emlékeztet. Viszont egy újabb szerkezetváltáson is át kell menni ahhoz, hogy pozitív
tendenciát mutasson. A hagyományos gazdasági szektoroknál a szolgáltatást is be kell vonni.
Besesek Béla képviselı
Ez nagy feladat, kihívás most a falu elıtt, hogy megtalálja a kitörési pontokat a
gazdaságfejlesztés terén. Az olajipar visszavonulása hirtelen, váratlanul és nagyon gyorsan
történt. Azt mindenki tudta, amikor elkezdıdött, hogy ennek egyszer vége is lesz, de hogy
ennyire hirtelen, azt nem gondoltuk, teljesen váratlanul és némileg felkészületlenül érte a
falut.
Folberth Péter
Figyelembe kell venni azt is a településnek, ha az Unió eltörli az iparőzési adót, feltételezhetı,
hogy központilag valahogy fogják ezt korrigálni, de ha az iparőzési adója a MOL-nak itt
megszőnne, akkor itt mi történne. Éppen ezért az ipar relatíve kevésbé fajsúlyos lett a
mezıgazdasággal szemben. A mezıgazdaság relatíve erısödött, de az összproduktum az nem
nıtt. A mezıgazdaságnak újra nagyobb szerepe van, mint 20-30 évvel ezelıtt. Vannak
specifikumai Szanknak, ezek biztos, hogy kitörési pontok, ilyenek a libamáj, a kacsa, a
gyümölcs. Szankon stagnáló demográfiai helyzetkép van, ami nem olyan jó, de nem is rossz.
A többi faluhoz képest jó. Vannak kihasználatlan turisztikai pontok.
Besesek Béla képviselı
A helyzetértékeléssel egyetért. Az írásos anyagban találtak több pontatlanságot, amelyet a
bizottsági ülésen el is mondtak. Részletkérdések, de feltétlenül javítani kell az anyagban, nem
maradhat így. Például az 54. oldalon a Szank mezıgazdasága címő fejezetben, második
bekezdés alulról: szennyvízcsatorna és tisztítómő csak Kiskunmajsán épült. Ez így nem igaz,
az egész falu csatornázott.
Folberth Péter
Itt a kistérségre vonatkozik, ha úgy gondolják, korrigálni fogjuk.
Besesek Béla képviselı
Az 52. oldalon az áll, hogy a pénzintézetek is hiányoznak Szankról, de van egy
takarékszövetkezetünk. Nagyon szíven ütötte az a fél mondat, hogy az oktatás alacsony
színvonalú.
Folberth Péter
Ez a felnıttoktatásra vonatkozik.
Besesek Béla képviselı
Az nincs itt, hogy felnıtt.
Folberth Péter
Pontosítjuk, korrigáljuk.

Besesek Béla képviselı
A 33. oldalon van, hogy a hulladék lerakása kistérségi hulladék lerakóhelyre kerül, ami
Kiskunmajsa déli szélén terül el. Egyelıre a hulladék itt Szank határában kerül elhelyezésre és
nincs szó az anyagban arról a térségi összefogásról, amiben Szank is benne van, és
remélhetıleg most már hamarosan elindul az uniós elvárásoknak megfelelı hulladékgyőjtés.
Minden településnek megvan a hulladéklerakója, még akkor is, ha nem felel meg az
elıírásoknak. Ez a mai napig így van. Szanknak saját hulladéklerakója van. Elhangzott, hogy
a kistérségi együttmőködés nem volt megfelelı, ezt munka közben lehetett volna a
polgármesternél jelezni és a közbenjárását kérni.
Folberth Péter
Többször próbálkozott és ígéretet kapott, mégsem kapott anyagot a kistérségtıl.
Besesek Béla képviselı
Örömmel látta, hogy a mozaikosság erıssége a kistérségnek, tehát különbözı adottságú
mezıgazdasági területek vannak. Figyelemreméltó az az észrevétel is, hogy a csatornáink a
térségben elhanyagoltak, és a mőtárgyak rossz állapotban vannak. A geotermikus energia
említése szintén jó, hogy benne van az anyagban. Tudjuk, hogy ilyen kincsünk van, de óriási
pénzek kellenének a hasznosításra. Figyeljük, hogy mikor lesz lehetıség, amit ki tudnánk
használni.
Patkós Zsolt polgármester
A helyzetelemzésre vonatkozóan írásos képviselıi javaslatokat kérünk jövı hét keddig.
Oldalszám szerint tételesen le kell írni, mit mire szeretnének módosítani. Az egész anyag
szempontjából elhanyagolható, de fontos a hibák kijavítása a korrektség kedvéért.
Folberth Péter
Ez munkaanyag, evidencia, hogy a helyi kompetens emberek vitassák meg, és utána
csiszolódjon tökéletessé.
Vincze Jánosné jegyzı
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság jegyzıkönyve elkészül, a bizottsági ülésen
elhangzottakat még egyszer nem kellene beadni.
Szünet.
Dr. Folberth György távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 9 fı.
Folberth Péter
Az írásos anyag alapján beszélt a települési jövıkép meghatározásáról a stratégiai és operatív
programról a mezıgazdaság vonatkozásában.
Patkós Zsolt polgármester
A mezıgazdaságban egymásra épülı és egymást kiegészítı fejlesztési elképzelésekkel
általánosságban ért egyet. Az volna a jó, ha látnánk, hogy van a növénytermesztésben közös
út, a kacsa, liba tenyésztésben közös út. Ha a mezıgazdasági termelıket próbáljuk egy
erıteljes téeszesítés után egy erıteljes magánosítást követıen szövetkezés felé terelni, akkor
valószínőleg ellenérzést fogunk kiváltani az emberekben. Volt Szankon is szövetkezés.
Megmaradt a Haladás Tsz. Van egy termelési értékesítı szövetkezet, ami beintegrálódott
térségi TÉSZ-be a növénytermesztés területén. Nem látja, hogy mi az a konkrét területe a
mezıgazdaságnak, ahová csoportosítani kellene erıt, tudást és pénzt. Ha végignézzük az
integrátorokon keresztül letelepített kacsa- vagy libatömést, nevelést, nekik megvan az útjuk
sajnos. Mi „csak” bizonyos szintig visszük el a mezıgazdasági termelést. Nincs az a plusz
hozzáadott érték, ami feldolgozásban már jelentısebb összeget eredményezne a termelınek.
Nincs olyan magántıke koncentráció jelen pillanatban, ami lehetıvé tenné azt, hogy tıkeerıs,
vagy magánvállalkozások, vagy egy vállalkozás itt ezt a fajta integrátori szerepet ellássa.

Van-e olyan szegmense a mezıgazdaságnak, amely termelıket tömörítı szövetkezést tenne
lehetıvé?
Mucsi László képviselı
A kacsa- és libamáj és hús elıállításában lát lehetıséget. Móricgáton 8-10 gazda
összefogásával épült két engedélyezett vágóhíd. Korlátozott mennyiségben, de vághatnak,
Kikerülik a multikat és ez a jövı útja. Közelebbi piacokat céloztak meg, vásároltak egy
hőtıautót és szállítják a helyben vágott baromfit. Az a haszon náluk marad, amit a vágóhíd
irtózatosan nagy árréssel levesz.
Továbbá a most halódóban lévı sertéstenyésztésnek a jog megengedi, hogy az ıstermelı vagy
ıstermelı csoport füstölt húsokat elıállítson. El tud képzelni egy civil szervezetnek olyan
tagozatát, amely segítségével ugyanilyen kis vágóhídon állatorvosi felügyelettel levághatják
az állatot és elkészíthetik azt a terméket amit lehet. A mennyiség korlátozva van, szövetkezés
esetén nyilván ez is más. Ez eladható. A városiak ki vannak éhezve a természetes úton, nem
vegyszerekkel elıállított, házias ízekre. Ennek piaca van, minden nagyváros potenciális piac.
Most ez úgy megy, hogy valakinek van egy falusi ismerıse, levágnak 2-3 disznót,
feldolgozzák, és a szállítmányok mennek a városba. Ennek az ellenırzött formájára is van
lehetıség, az ıstermelınek van ilyen joga, árulhatja a füstölt húsokat.
A szanki gyümölcsöt helyben kellene feldolgozni, a meggyet, körtét, kajszit. Vétek elvinni
bárhova. Egy szeszfızde megélne belıle. Lehetne márkája egy szanki körtepálinka vagy
meggypálinka. A gyümölcsaszalás szintén lehetıség és kitörési pont. A helyben megtermelt
gyümölcsöket aszalni kellene. Van ennek mesterséges útja, ami nagyon drága. Vannak
viszont Szankon a felszámolt szárítókamrák, amelyek kiválóan alkalmasak aszalt gyümölcs
elıállítására. Vissza lehet ezeket vásárolni, vagy lehet venni használtat, a piacon mindig van.
A főszerpaprika elıállítás is fontos.
Csertı István képviselı
A libatenyésztık, hizlalók nem a maguk gazdái, bérmunkások. İket ki lehet szakítani abból a
nagy rendszerbıl? Az is kell, hogy itt helyben létrejöjjön egy ellátó.
Mucsi László képviselı
Az a gazda, akinek törzslúd telepe van, és kislibát nevel, 5 km-re van a településtıl, újból
talpra állt, és folytatja, 40 ezer kislibát tud elıállítani évente. Szankot és környékét el tudná
látni.
15 éve idınként mőködik a gazdakör, létezı, bejegyzett civil szervezet. Most ott van az a
pont, hogy életre kell hívni. Kellıképpen meg kell támogatni, ellátni hellyel, berendezéssel,
infrastruktúrával. Ennek lehetnének tagozatai. Felmerült, hogy jó lenne a gazdakörben egy
húsfızık egyesületét létrehozni, amelyik a szanki birkapörköltet kiviszi a piacra.
Gasztronómiai turizmus, hőtött áru, fagyasztott. Valamikor Szank volt a második legnagyobb
birkatartó a megyében.
A mangalica házi feldolgozásában is van perspektíva. Ha monopol vágóhídra viszi valaki a
terméket, annak ki van szolgáltatva.
A petıfiszállási tejszövetkezetnek az egyik bizottsági tagunk az egyik vezetıje. Fél megyét
behálózzák a tejbegyőjtéssel, termeléssel, a legkomolyabb partnere a Kiskunfélegyházi
Tejüzemnek. Nagyon biztos piaca van a jó minıségő tejnek. Kérdés, hogy mennyi jut el
belıle a termelıhöz, a szövetkezet a garancia rá, hogy több, mint hogyha egyenként adnák el.
Van néhány olyan gazda, aki 10 Ft-tal olcsóban odaadja a tejet, mert ı nem viszi a
szövetkezetbe, mert fél a minıségtıl. Ez is egy olyan pont, hogy a maradék tejtermelık talpon
tudjanak maradni. Azt mondták, hogy Közép-Európában jó minıségő magyar tejet bárhol el
lehet adni.
Ezekrıl volt szó a bizottsági ülésen.

Folberth Péter
Ez az anyag minden szankinak szól. Az lenne a jó, ha minden családba jutna, olvassák és
értelmezzék. De ez lehetetlen. A szanki fı irányítóknak, települési elöljáróknak kell valahogy
bizonyos üzeneteket, jó információkat a lakosság, termelık irányába továbbítani. A
szövetkezeti integrációk elsı lépéseként nem biztos, hogy szövetkezetet kell alakítani.
Próbálkozzunk egy egyesülettel elıször, ami talán szépen, lassan ki tudja magát nıni. Ha
nehéz a termelıket meggyızni, talán ez a fokozatosság elvével sikerülhet.
A termékmarketingnél meg kellene találni egy jó szanki védjegyet. Az önkormányzat ebben
segíthetne a termelıknek, hogy egy-két termék le legyen védetve, libamáj, meggypálinka
vagy bármi. Így már az a típus, az a jelleg csak Szanké, senki másé nem lehet.
Vincze Jánosné jegyzı
Nagyon sok szılıtermelı van Szankon. A termelık nagyon kevés pénzt kapnak, és van úgy,
hogy szüretkor még az elızı évi termés árát sem kapják meg.
Folberth Péter
A homoki borok imázsa javul.
Mucsi László képviselı
A szanki szılıtermelık a környezı nagy feldolgozóknak vannak teljesen kiszolgáltatva,
annyit fizetnek nekik a szılıért és akkor, amikor akarnak.
Csertı István képviselı
A borban nagyon nagy a verseny, nem ez a kitörési pontunk. Inkább a máj.
Folberth Péter
A helyi gazdasági diverzifikálása címő fejezetrıl beszélt, az ipar, szolgáltató szféra
fejlesztésérıl. Valamint a dél-homokhátsági tematikus utak kialakításáról a borturizmussal,
birkapörkölttel kapcsolatban.
Patkós Zsolt polgármester
A turisztika tekintetében Szank nem tud színes képet magáról kiállítani, ami itt tarthat sok
vendéget, de idecsábíthat vendégeket. Ebben van igazság, ezért kell a kistérségi szintő
együttmőködés. Erre vonatkozóan a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás gondolatokat
fogalmazott meg. A mezıgazdaság és a gazdaság témakörét egybe hozva, ezt a dolgot
elméletben meg lehet valósítani, a gyakorlatban egyetlenegy problémája van, nincs megfelelı
végzettségő humán erıforrás, aki alakítója tudna lenne a mezıgazdaság és a gazdaság
fejlesztésének. A gondolat jó, az idıbeli ütemezés is elfogadhatónak tőnik, a megvalósítás
forrásigénye jelentıs. A projekt sikere felelıs személyen múlik, nem a képviselı-testületen,
bizottságon, polgármesteren. Két tényezı hiányzik: megfelelı végzettségő ember és pénz.
Zaka László képviselı
Létezik, van egy Bugac – Kiskunmajsa – Ópusztaszer kidolgozott turisztikai program,
amelyben Kiskunmajsa a centrum és Szank is benne van. Kész program van, csak végre kell
hajtani. Három kistérséges projekt van teljesen készen, amely a Kiskunfélegyháza – Kistelek
– Kiskunmajsa kistérségeket foglalja magába. A készítık kár, hogy nem találkoztak ezzel a
programmal. Igaz, hogy önállóan nem vagyunk képesek Szankon turizmust fejleszteni, de be
tudunk kapcsolódni a kistérségi turizmusba.
Csertı István képviselı
Az a program ennek a programnak minden pontjához hozzákapcsolható. Ember és pénz kell
hozzá. Elıször kell valamilyen program, utána kell hozzá embereket keresni. Ha nem lesz
ehhez a programhoz emberünk, akkor a programból nem lesz semmi.
Dr. Folberth György visszajött az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 10 fı.

Patkós Zsolt polgármester
Fontos dolog, ha vannak közös célok, és ebben egyet tudunk érteni.
Folberth Péter
Szakembert valahonnan szerezni kell. Például az ipari és szolgáltató vállalkozások
letelepítésénél a végrehajtás feltételrendszere, szükséges egy beruházási, ipari parki szakmai
tapasztalatokkal rendelkezı szakember megbízási alapon való szakmai tanácsadása. E nélkül
ez a történet biztos, hogy nem fog menni.
Mucsi László képviselı
A turisztikai tervvel kapcsolatban van egy megalkotott rendszer, amihez tudunk csatlakozni,
ez könnyebb dolog. Ha uniós pénzt kapnánk rá, tudna mőködni a kistérségi turizmus.
Folberth Péter
A kisvasúttal kombinálva egzotikum lehetne itt. Olyan tematikus utat megcsinálni, felpakolni
a turistákat a vonatra, utaztatni, helyben programot csinálni, legyen az egy kis folklór,
gasztronómia, egyéb szórakoztatás vagy lovaglás. Ez kuriózum lehet.
Vincze Jánosné jegyzı
A nosztalgiavonat szokott menni.
Besesek Béla képviselı
Egy évben egyszer vagy kétszer.
Csertı István képviselı
Elhangzott, hogy jó lenne minden szankinak ezt megkapni. Szoktak csinálni a vizsgálati
eredményekrıl egy kivonatot, ami publikálás és egy másikat a felhasználók részére
olvasmányos formában. Ez nem, de egy olyan változat, ami az emberek kezébe adható,
elképzelhetı, hogy kellene.
Folberth Péter
Beszélt a települési infrastruktúra-fejlesztésrıl.
Mucsi László képviselı
Rendszerváltás óta próbáltunk lobbizni a térség vízutánpótlásáért, mert öntöznénk mi, de
nincs mivel. Az a gond, hogy ki vannak száradva a csatornáink. A mélyfúrású kutakból
öntözni rendkívül drága, a létesítésük is és az üzemeltetésük is. Ami országos program, a
homokhátság vízutánpótlásának legelsı mozzanatát éljük, hogy a Dong-éri csatornán a
mőtárgyakat rendbetették. Az észak-nyugatról jövı bugaci fıgyőjtıcsatornán nem folyik víz
évek óta. Volt egy beruházás a vízvisszatartásra, egy meglévı nádas területet az ATIVIZIG
gáttal körbekerített, de száraz az alja. Ez a terület rengeteg víz befogadására alkalmas. Ennyi
történt a vízvisszatartásban, mint elsı lépcsı, a többire nem jutott pénz. A rendszer ki van
dolgozva, ki kell szolgálni vízzel. Olyan erdısítések is történtek a területen, amelyek
vízigényesek, ez hozzásegített ahhoz, hogy a talajvíz 6 méter alá süllyedjen.
Folberth Péter
Biztos, hogy vannak erre országos, regionális tervek, helyi szinten is tervezni kell.
Kommunikációra van szükség a lakosság, a termelık és a regionális szervek felé.
Patkós Zsolt polgármester
Vásárhelyi terv része a képviselı-testület elıtt volt már korábban, ebbe Szank is beletartozik.
Vannak vízvisszatartási gondolatok, amelyek kistérségi szinten is túlnyúlnak. Tervek vannak,
a megvalósítás a pénzen múlik, és nem az önkormányzat pénzén, ez nagyobb dolog.
Folberth Péter
Helyi szinten nem lehet kezelni ezt a projektet?
Mucsi László képviselı
Nem, ez akkora költség.

Folberth Péter
Ismertette a helyi közösségfejlesztés fejezetet.
Aktív embereknek, szervezeteknek a kezdeményezéséhez az önkormányzat a helyiséget tudja
biztosítani.
Patkós Zsolt polgármester
Erre megvan a lehetıség, ingyen biztosítottuk a mővelıdési ház helyiségeinek használatát,
csak a kezdeményezés hiányzik.
Csertı István képviselı
Nincs rendszer. Sok kezdeményezés volt, aztán elhalt, nem erısíti meg semmi, hogy ennek a
rendszernek a része lenne. Hiába kezdjük el, ha leépül. A rendszert hozza létre ez az anyag.
Folberth Péter
A fenntarthatóság megalapozásáról beszélt.
Patkós Zsolt polgármester
82 település együttmőködésében valósul meg, hogy a szilárd hulladéklerakó három helyen
megépül, mellettünk Kiskunhalason. Itt fölszámolják, rekultiválják a szeméttelepet. Ezt
követıen Szankra szemét nem kerül. A földolgozásban nem tudunk részt venni. Építési és
zöldhulladékok tekintetében lesz az önkormányzatnak feladata.
Folberth Péter
A mezıgazdasági hulladék feldolgozása, hasznosítása lehet munkahelyteremtı projekt is,
bevételnövelı projekt is az önkormányzat számára.
Mucsi László képviselı
A bizottsági ülésen vélemények alakultak ki. A megújuló energiaforrások elterjesztése
tekintetében biztos, hogy Szankon rengeteg erdı van, erdımővelés folyik, állattenyésztés van,
tehát biomassza óriási mennyiségben termelıdik. Biomassza üzem létrehozása komoly
program. Ekkora falut egy kis erımő ellátna elektromos árammal, vagy hımennyiséggel. Erre
alkalmasak vagyunk. Érdemes ezen gondolkodni, ez a jövı útja. Folyamatosan telepítjük az
erdıket, ott is keletkezik fahulladék és a mezıgazdaságban is. Szank alkalmas
biogazdálkodásra, az adottság megvan. Van ilyen család Szankon, aki ezzel foglalkozik.
Szigorúak a szabályok, nem könnyő. Ezelıtt 50 évvel minden parasztgazdaság biogazdaság
volt. A biotermékek piaca nincs jól megszervezve még. A piacon a vevı inkább az olcsóbbat
veszi meg, hiába egészségesebb a bio, de drágább.
Patkós Zsolt polgármester
A piac adott, arra kell rábírni az embereket, hogy álljanak vissza egy sokkal inkább
munkaigényesebb vagy új technológiát igénylı mezıgazdasági termelésre.
Folberth Péter
A településmarketingrıl, turizmusmarketingrıl beszélt.
Fontos a szakember, lehetıleg szanki, mert jobban ismeri a szanki viszonyokat.
Patkós Zsolt polgármester
Lehet nekünk nagyon jó gondolatunk, ezt megfelelıképpen kell eladni a piacon.
Folberth Péter
A település forráslehívó képességének javításáról beszélt, pályázatíró csapat létrehozásáról.
Patkós Zsolt polgármester
Egy kistelepülés, aki hajlandó volt humáninfrastruktúrára áldozni, fejlesztési irodát hozott
létre, ami a fejlesztési feladatokat - amirıl most 7 pontban beszéltünk - el tudta indítani, egy
helyre koncentráltan menedzselni volt képes. A Polgármesteri Hivatal államigazgatási
feladatokat lát el, nem, vagy csak részben volt feladata a pályázatírás. Erre ösztönzı rendszer
mőködött, ami a munkaidın túli elfoglaltságot preferálta, most már nincs ez az ösztönzés.

Nem a hivatal képes erre, hanem más gondolkodásra van szükség. Sajnálatos, hogy a
kistérségben a 3 fıs munkaszervezet ehhez a feladathoz nem képes fölnıni, bármilyen más,
nagyobb munkaszervezet viszont jelentıs pénzbe kerülne. Másfajta gondolkodásra, humán
erıforrás fejlesztésre van szükség. Lehet terveket megfogalmazni, meg kell nézni, mik a
lehetıségek, vannak utak, amelyek mentén el lehet indulni. Az, hogy szükséges-e elindulni, a
képviselı-testületen fog múlni, amikor a költségvetést meghatározza.
Folberth Péter
Településen nem csak az önkormányzat értendı, hanem minden egyes lakója. Az
önkormányzatnak abban kell segíteni, létrehozni egy ilyen irodát, hogy mindenki legyen
tájékozott, és a mezıgazdasági vállalkozó, civil szervezet is legyen sikeres a pályázatokban.
Mórahalom sikeres a forrás lehívásokban.
Mucsi László képviselı
A költségvetés tárgyalásakor megjelentek ezek a gondolatok, hogy nagyon jó lenne a falunak,
de nem mertünk falu szinten gondolkodni. A kistérségi olyan csoport, ami minden igényt
kiszolgál. Pályázatokat figyel, elkészít és menedzsel. Mórahalom esetében ebben voltak
nagyok, azzal kezdték, hogy létrehoztak egy ilyen csapatot, elıször pénzbe került, aztán meg
lett a hozadéka is. Tapasztalatot lehetne szerezni Mórahalomtól, ötleteket lehetne kérni.
Folberth Péter
Mórahalom kistérségi központ kistérségi szerepkörrel. Szank esetében ilyet nem lehet.
Kiskunmajsai kistérségre igazak ezek a megállapítások. Ennél a kistérségnél is meg lehet
valósítani a menedzselési szemléletmódot és szerkezeti átalakítást.
Patkós Zsolt polgármester
Hétfın volt informális kistérségi megbeszélés, ahol felvetıdött, hogy a kistérségben szükség
van egy olyan munkaszervezetre, ami a Polgármesteri Hivatalon kívül van, másfajta
szerepkörrel: gazdaságfejlesztés, településmarketing, turisztikai együttmőködés, pályázati
lehetıségek. Majsai szinten próbálnak fejlesztési irodást létrehozni, pénteken folytatódni fog a
tárgyalás, félı, hogy ugyanaz lesz, mint decemberben, nem lesz rá fedezet.
Szünet.
Távozott az ülésrıl Csertı István, Dr. Folberth György és Zaka László, a jelenlévı
képviselık száma 7 fı.
Patkós Zsolt polgármester
Zaka László jegyzıkönyv hitelesítı elment, ezért Nyerges Zoltánt javasolta jegyzıkönyv
hitelesítınek.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Nyerges Zoltán képviselıt
jegyzıkönyv hitelesítınek.
Folberth Péter
Folytatta az anyag ismertetését.
Dr. Folberth György visszajött az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 8 fı.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Patkós Zsolt polgármester
Megköszönte Folberth Péter úrnak és Tóth Péter úrnak az elıterjesztést.

Akkor járunk el jól, ha próbáljuk az anyagban szereplı határidıket betartani, a mostani
megbeszélés és a leírt anyag eszenciáját úgymond saját magunk meg tudjuk fogalmazni és
ezáltal ki tudunk alakítani közösen egy cselekvési programot, egy jövıképet.
Polgármester lezárta a napirendet azzal, hogy a Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottság ülésén elhangzottak szerint, valamint a képviselık által keddig benyújtott
írásbeli javaslatokkal módosítani kell az anyagot. Majd a bedolgozott módosításokkal
együtt fogadja el a képviselı-testület a településfejlesztési koncepciót.
Folberth Péter és Tóth Péter távoztak az ülésrıl.
NAPIREND
3. Elıterjesztés Kiskunhalasi Rendırkapitányság kapitányságvezetıjének
kinevezéshez vélemény nyilvánításról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Dr. Király Ferenc rendır dandártábornok úr azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot,
hogy Dr. Husti János rendır ırnagyot szeretné megbízni a Kiskunhalasi Rendırkapitányság
vezetıi feladataival, aki már egy éve ellátja ezt a feladatot, erre vonatkozóan az
önkormányzatnak lehetısége van véleményt nyilvánítani, amely az elıterjesztett határozatijavaslat szerint támogató vélemény lenne.
Besesek Béla képviselı
Azért, amiért a rendırség tavaly október 23-án olyan törvénytelenül és gyalázatosan
viselkedett Budapesten, és ahogy viselkedik azóta az események kivizsgálása kapcsán, ezt az
elıterjesztést nem szavazom meg, hangsúlyozván azt emellett, hogy semmi kifogásom Dr.
Husti János rendır ırnagy személye ellen. Kizárólag azért teszem ezt, hogy jegyzıkönyvben
rögzítve legyen, hogy a rendırség magatartása miatt tiltakozom, törvénytelenségei miatt
tiltakozom, ezért nem szavazom meg az elıterjesztést, tudván azt, hogy ettıl függetlenül a
kinevezést nem befolyásolja.
Patkós Zsolt polgármester
Valóban így van, véleményt alkothat a képviselı-testület. Nem arról szól az elıterjesztés,
hogy a rendırség támogatását erkölcsileg fölvállalja-e a képviselı-testület, hanem az a
szándék, azt a rendır ırnagyot, akit Dr. Husti Jánosnak hívnak, megfelelınek tartja-e a
képviselı-testület ennek a posztnak az ellátására. Elméletileg, magánemberként egyetérthetek
azzal a gondolattal, amit képviselı úr elmondott, de az elıterjesztés annak a személynek a
megbízásáról szól, akit a Kiskunhalasi Rendırkapitányság vezetıi feladatainak ellátásával
bíznának meg. Éppen ezért ezt a dolgot nem tudom értelmezni, és arra kérném a képviselıtestületet, hogy gondolja meg képviselıként, nem a rendırség megítélésérıl van szó, hanem
egy emberrıl, aki az elmúlt egy évben már bizonyított. Azt gondolom, hogy a Kiskunhalasi
Rendırkapitányság térségében nem volt olyan probléma, ami port vert volna föl. Támogatja-e
a képviselı-testület a kinevezését?
Mucsi László képviselı
Már nem elıször teszünk ilyet, mint képviselık, nem tudom, hogy kit szavazok meg. Nincs
életrajz, nincs meghíva az ülésre az ember, ilyen szempontból zavar a dolog. Ez csak egy
gesztus értékő, annak is egy kicsit gyenge. Emlékszem, hogy az egyik kapitány úr
személyesen eljött és bemutatkozott és elmondta rövid életrajzát. De ha nem jött el, akkor itt
szerettem volna látni egy rövid életrajzot. Feltehetıen jogászember, nem orvos.

Örvendetes, ha egy jogász kerül a rendırkapitányi székbe és nem egy alulképzett, vagy éppen
a szolgálati ideje miatt elırébb léptetett rendır. Szerettem volna személyesen megismerni,
mert így egy kicsit nekem hiányos a dolog. Nem tudom, miért nem került erre sor.
Patkós Zsolt polgármester
Két oka van. Az egyik, hogy nem most akarta a polgármester beterjeszteni ezt a javaslatot.
Kiszámolni azt, hogy mikor kerülhet sor az ı meghallgatására a képviselı-testületi ülésen,
nehéz lett volna. A meghívó nem ennyi napirendi ponttal ment ki. Mai nap csak a gazdasági
programot kellett volna tárgyalni. Nem gondolom azt, hogy bármikor is a Kiskunhalasi
Rendırkapitányság vezetıjét Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete személyesen
hallgatta volna meg.
Mucsi László képviselı
Kastyják Lajost személyesen hallgattuk meg.
Vincze Jánosné jegyzı
Akkor a közrend volt napirenden.
Patkós Zsolt polgármester
Nagyon sajnálom, hogy nem a múltkori, egy héttel ezelıtti képviselı-testületi ülés alkalmával
merült föl ez a kérdés, és nem értem a képviselık hezitálását. Mi az, ami visszatart egy
képviselıt attól, hogy elteljen egy hét az elıterjesztés óta, hogy ezt az igényét szóban, vagy
bárhogyan elıterjessze. Az egy héttel ezelıtti ülésre sem volt meghíva, most pedig ilyen kérés
fogalmazódik meg. Örülnék, ha mindenkit meg tudnánk személyesen hallgatni, de nem érzem
olyan súlyúnak ezt a helyzetet, nem is beszélve arról, hogy mi a Kiskunmajsai Rendırırssel
vagyunk szoros kapcsolatban, nem véletlenül került meghívásra a Rendırırs parancsnoka
akkor. Ez a kistérség valamennyi képviselı-testületének lehetısége.
Mucsi László képviselı
Hiányt jeleztem, egy életrajzot minimum illett volna idetenni a név mellé.
Patkós Zsolt polgármester
Ha ezt a kérést elıbb tudjuk, akkor a Kiskunhalasi Rendırkapitány valószínőleg elküldi
nekünk.
Mucsi László képviselı
Így annyira formális az egész.
Patkós Zsolt polgármester
Ha tudunk egy életrajzot, abból még a személy nem jön elı. Az egy éves munkáját látni lehet,
hogy volt-e probléma, vagy nem. Ha volt probléma, és neki fölróható, akkor van értelme a
képviselı-testületi tiltakozásnak, a nem támogató véleménynek. Legközelebb képviselı úr ezt
a hiányt bármelyik személyes elıterjesztés véleményezése kapcsán pótoljuk, legalább egy
önéletrajz formájában.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a
következı határozatot hozta:
89/2007.(X.09.) ÖH.
dr. Husti János kinevezésének véleményezésérıl
HATÁROZAT
Szank Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Rendırségrıl szóló 19994. évi XXXIV.
tv. III. fejezet 8. § értelmében támogatja dr. Husti János rendırırnagy kinevezését a
Kiskunhalasi Rendırkapitányság vezetıi feladatainak ellátására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Varga Ferencné képviselı
Itt ülnek a rendeletmódosítás miatt a meghívottak, nem lehetne elıre venni?
Patkós Zsolt polgármester
Két napirendi pont van elıtte.
NAPIREND
4. Elıterjesztés Leader programhoz történı csatlakozásról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztés mellé a módosított és kiküldött határozat-tervezetet mindenki megkapta.
Varga Ferencné képviselı
Engem az zavar polgármester úr, hogy fél 9 van, a rendeletmódosítás az intézmények
költségvetését is érintheti, a meghívottak azért ülnek itt, és több mint 5 órahosszát ültek itt a
stratégiai program miatt, jelen pillanatban fél 9 van. Nekik is családjuk van, gyermekeik
vannak, az intézményvezetı asszonynak két pici gyermeke van, ezért gondoltam. Részemrıl
mindegy, az enyémek már nagyok, nem énmiattam szóltam.
Patkós Zsolt polgármester
Képviselı asszony, ha visszaemlékszik, nem ennyi napirendi ponttal került kiküldésre a mai
képviselı-testületi ülés meghívója. Ezeket a dolgokat a múlt heti ülésrıl hoztuk. A határidık
miatt szükséges megtárgyalni. A Leader programmal kapcsolatban a határidı a holnapi nap,
ebben dönteni kell. Gondolom, hogy viszonylag gyorsan tudunk dönteni. A stratégiai program
megvitatása elıtt kellett volna a napirendek sorrendjét megváltoztatni.
Varga Ferencné képviselı
Szerettem volna kérni, de késtem.
Patkós Zsolt polgármester
Szank Községi Önkormányzat is csatlakozott a Kiskunok Vidékéért Akciócsoporthoz, amely
24 település együttmőködését tenné lehetıvé. 2005-ben tárgyalta a képviselı-testület a Leader
programot. A program tartalma nem változott, ismét a helyi vidékfejlesztésre tesz javaslatot.
A határozat-tervezet arról szól, hogy Szank Községi Önkormányzat be kíván lépni az
akciócsoportba. Ha megerısíti a polgármester által már elküldött elızetes csatlakozási
szándékot, akkor egy 2 milliárd forintos projektnek lehet részese, amelybıl 80-100 millió
forint lehet Szankon, abban az esetben, ha jó pályázatokat tudunk benyújtani. Amennyiben
nem, akkor ettıl a lehetıségtıl elesünk. Arról szól az elıterjesztés és határozat-tervezet, hogy
a képviselı-testület megerısíti ebbéli szándékát vagy nem. Volt egy megbeszélés múlt hét
csütörtökön azokkal a képviselıkkel, akik részt tudtak ebben venni, több kérdésre választ
kaptak.
Besesek Béla képviselı
Polgármester úr elmondta, ha most nem szavazzuk meg ezt a csatlakozást, akkor a község
érdekei ellen teszünk, tehát meg kell tennünk. Nincs is a programmal kapcsolatban semmi
kifogásom, amennyire megismertem, bár teljes mértékben nem elégített ki a múlt csütörtöki
tájékoztató sem. Én a magam részérıl, és több képviselıtársam az eljárást kifogásolja, ahogy
ez a téma elénk került, hogy a határidı lejárta után tudtuk meg azt, hogy ez a program most
napirenden van, regisztrálni kellett, és teljes titoktartás mellett ment ez végbe. Tudom, hogy
polgármester úrnak más a véleménye, de a képviselı-testület nem tudott errıl az egészrıl,
csak akkor szerzett tudomást, amikor már a határidı lejárt. Annak ellenére, hogy 19-én
ülésünk volt, és én az ülés végén rá is kérdeztem a Leader programra, a polgármester úr egy
szóval sem említette, hogy éppen holnap jár le a regisztrációs határidı.

Több civil szervezetnek, vállalkozónak, politikusnak lehetısége lett volna regisztrálni, ebbıl
eleve ki lett rekesztve. Nem tudom, hogy ez milyen elınyökkel jár, állítólag semmi
különössel, ha tényleg nem jár elınyökkel, akkor miért övezte a regisztrációt ilyen
mérhetetlen titoktartás, miért csak a kiválasztottak kerülhettek be? Ilyen aggályaim és
észrevételeim vannak. Ennek ellenére meg fogom szavazni a csatlakozást.
Patkós Zsolt polgármester
A regisztrációt a vidékfejlesztési irodáknak kellett megtenniük. Azokat az aggályokat,
amelyeket képviselı úr mond, értem, és részben el is fogadom.
Mucsi László képviselı
A tárgyaláson Fogl András úr nem adta meg a kérdésemre a választ néhány dologban. Az
önkormányzatot ki, hol és mikor regisztrálta?
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzatot a polgármester nyilatkozata regisztrálja, ez 2007. szeptember 11-én
történt meg, amikor a Kiskunok Vidékéért Akciócsoport Szank vonatkozásában kérte az
aláírásomat. A kistérség vonatkozásában akkor már egyértelmő volt, hogy a kiskunfélegyházi
és a kiskunhalasi kistérséghez próbálunk orientálódni, és ekkor volt az a kötelezettség,
merthogy formanyomtatványon történt a regisztráció, a képviselı-testület utólagos
nyilatkozatát, a határozatot megelızıen a polgármesternek kell egy meghatározott
formanyomtatványon ezt a nyilvántartásba vételt megtenni.
Mucsi László képviselı
Ez Félegyházán történt meg?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, ide jöttek ki. A Fogl András hozta ki a nyilatkozatot. Egy napon, egyszerre kellett
regisztrálni, ezért elızetesen nekik be kellett győjteni a településeken a regisztrációs
nyilatkozatokat.
Mucsi László képviselı
A civil szférát és a vállalkozót is a Fogl András regisztrálta, vagy a Pecznik Márta
regisztrálta?
Patkós Zsolt polgármester
Egyik se regisztrálta, Félegyháza regisztrálta.
Mucsi László képviselı
Elhangzott, hogy a vidékfejlesztési irodának kellet regisztrálni, és kiderült, hogy Pecznik
Márta képbe se volt.
Patkós Zsolt polgármester
Igen, vidékfejlesztési irodánál, ami Félegyházán van. Erre rákérdezett Besesek Béla a
megbeszélésen, hogy hol van az iroda.
Mucsi László képviselı
Arra vagyok kíváncsi, hogy törvényes volt-e.
Tabajdi Gábor képviselı
Szankról ki regisztrált még?
Patkós Zsolt polgármester
Szankról tudomásom szerint az önkormányzat, az Együtt Szankért Egyesület és a Haladás
Tsz.
Tabajdi Gábor képviselı
A többi civil szervezet vagy vállalkozó képbe se került ezek szerint?
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat nevében tudom azt mondani, hogy az önkormányzat nem hagyta ki ezt a
lehetıséget és regisztrált.
Tabajdi Gábor képviselı
De hát ezek szerint meg kellett beszélni a Tsz-szel is és az ESZE-vel is.

Patkós Zsolt polgármester
Sem a Tsz-szel, sem az ESZE-vel nem beszéltem a regisztrációról, ık tudták feltételezem ezt
az információt, én is beszéltem emberekkel a különbözı lehetıségekrıl. Kovács
Zsuzsannának is elmondtam ezt a lehetıséget, mert fontosnak tartottam azt, hogy
mezıgazdasági vállalkozó legyen, aztán, hogy neki ez fontos volt és a regisztrációját
megtette, ez már a Tsz-en múlik, az ı vezetésükön.
Tabajdi Gábor képviselı
A Szanki Gazdakör tudta ezt az információt ezek szerint?
Patkós Zsolt polgármester
Tılem nem tudta ezt az információt. El kell olvasni a Leaderrıl szóló kormányrendeletet,
amely egyértelmően leírja azt, hogy kinek van ebben az információközlésben jogosultsága
vagy kötelezettsége. A helyi vidékfejlesztési irodát teszi információs bázissá, nem a
polgármesteri hivatalokat.
Tabajdi Gábor képviselı
Egy 80 vagy 100 milliós programban, ha ilyen van a faluban, akkor érdemes szélesebb körben
ezt kihirdetni.
Patkós Zsolt polgármester
Abban az esetben igaz, ha ez a 80-100 millió forint itt van, de nincsen itt, nincs arról szó,
hogy megnyerné a falu, a Kiskunok Vidékéért Akciócsoport. Arról van szó, hogy valakinek le
kellett képezni ezt a falut. A leképzésben ott van a kormányrendeletben, hogy kit lehet
regisztrálni. Ott volt a civil és gazdasági szervezet és az önkormányzat. Ez lehetıségként ott
volt. Abban az esetben, ha már egy sikeres pályázatról beszélünk, akkor Szankon minden
ember gondolata teret kell, hogy nyerjen majd a pályázatok kiírásában. Ez azt jelenti, hogy
össze kell hozni azokat az információkat, amelyek Szank érdekében valók. Mik azok a
dolgok, amelyek fontosak a szanki embereknek, vállalkozóknak, civileknek vagy az
önkormányzatnak. Olyan pályázati lehetıségeket kell fölkínálni majd, amik kapcsán ezek a
dolgok meg tudnak valósulni. Ez független attól, hogy ki regisztrált és ki nem. İk vannak
jelen ebben az akciócsoportban, de hogy utána Szanknak mi a jó, azt nem mi fogjuk eldönteni
képviselık, hanem majd a lakossági fórumon elhangzó vélemények, a vállalkozók gondolatai
és a civil szférában elhangzó gondolatok. Ez most csak egy adminisztrációs folyamat, utána
jön igazából a nehéz munka, ezért van a képviselık elıtt a stratégiai vázlat, amely nagyon
általános, és majd január-februárban lesz kész a stratégiai program, amelyben Szank
vonatkozásában is konkrétumok lehetnek.
Tabajdi Gábor képviselı
Azt furcsállom, hogy a többi civil szervezetnek, vállalkozónak esélye sem volt, hogy erre
fölkerüljön, és ez hogy fordulhatott elı.
Patkós Zsolt polgármester
Mi?
Tabajdi Gábor képviselı
Hogy regisztrálja magát, információ hiányában.
Patkós Zsolt polgármester
Ki nem küldte el az információt?
Tabajdi Gábor képviselı
Az információ elhallgatás is módja annak, hogy jut valaki információhoz.
Patkós Zsolt polgármester
Ha a Magyar Közlönyben megjelenik egy rendelet, kommunikálva van ez a különbözı
médiákban, azt gondolom, hogy senki nem hallgatott el semmit. Az országos médiában lejött
a programról az információ.
Besesek Béla képviselı
Nem hallottam róla, pedig minden nap hallgatok híreket.

Tabajdi Gábor képviselı
Ez egy pár mondatot megérdemelt volta a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság
elıtt, hogy ilyen van egyáltalán, hogy mi a határidı.
Besesek Béla képviselı
Ha a helyi vidékfejlesztési irodának kötelessége a kommunikáció, akkor ı mulasztotta el a
kommunikálást. Igen kíváncsi lennék, hogy a regisztráló szervezetek honnan szereztek
tudomást errıl a lehetıségrıl, ıket ki tájékoztatta, mert én nem tartom valószínőnek, hogy az
ESZE egyesületnek jár a Magyar Közlöny.
Patkós Zsolt polgármester
Lehet, hogy a tévében látták.
A képviselı-testület most azt rója föl hibának, hogy a polgármester regisztrált az
önkormányzat nevében, vagy ez nem hiba?
Varga Ferencné képviselı
Engem az zavart a dologban, és mondta is Fogl András a megbeszélésen, hogy szinte minden
településen alkuk és konszenzus alapján kerültek be azok, akik regisztráltatták magukat az
akciócsoportba. Itt igazából erre nem került sor.
Mucsi László képviselı
Polgármester beszélt az ESZE-vel, Kovács Zsuzsával, nem beszélt a képviselıkkel. Az
önkormányzatot a polgármester regisztráltatta. Ez furcsa és nyilvánvaló, hogy információ
megtagadás tılünk és nincs a polgármesternek joga hozzá. Irányítottan olyan embereket
hozott döntési helyzetbe a polgármester akit akart a tájékoztatásával, a többit meg kihagyta
belıle. Jogos a kritika ilyen szempontból. Az egész vonalról, hogy a média mirıl beszélt, az
egész országban így ment, azt tudjuk, irányított információ elhallgatásról van szó, a média
nem beszélt semmilyen határidırıl, nem akarták, hogy mások is beleszóljanak. A
polgármester nem oka, elıidézıje, hanem egyik szereplıje a rendszernek, ugyanazt a vonalat
látom, ami Kiskunhalasra az Ifjúsági és Sport Minisztériumból lefolyt és utána szerteágazott
az országban, ezt a fajta irányított információ átadást látom benne. Ez nagyon zavar, és
politikailag elítélem. Lehet minden rendszernek, és minden politikai szereplınek hibája, és
megcsinálja, ez zavar.
Patkós Zsolt polgármester
A kiskunhalasi ügy egész más.
Mucsi László képviselı
Ebben a rendszerben benne van az a lehetıség is. A polgármester bizonyos embereket ellátott
pontos információkkal, van, akiket meg nem, ezzel szelektíven döntési helyzetbe tudott hozni
embereket. Nyilvánvaló, hogy mindennek megvan a célja, de nem kötelezı vele egyetérteni és
tiltakozni kell ellene.
Patkós Zsolt polgármester
Tisztelt Képviselı Úr! Én polgármesterként csak az önkormányzatot tudom képviselni. Az
önkormányzat érdekeinek eleget téve ezt a csatlakozási szándékot kinyilvánítottam, ezt a
csatlakozási szándékot vagy megerısíti a képviselı-testület, vagy nem.
Dr. Folberth György alpolgármester
Ebben csak az a zavaró legjobban, hogy a regisztrációhoz nem kellett a képviselı-testület, a
megerısítéshez meg kell.
Patkós Zsolt polgármester
Így írja elı a rendelet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta:

90/2007.(X.09.) ÖH.
Leader programhoz történı csatlakozásról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat alapító tagja legyen a Kiskunok Vidékéért Akciócsoport Helyi Közösségnek
és abban Szank községet képviselje.
2. Szank Község Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a Helyi Közösség elızetes
elismerése esetén a pályázat lebonyolítás érdekében az Önkormányzat alapítója legyen a
megalakuló, jogi személyiséggel rendelkezı szervezeti formának.
Határidı: 2007. október 10.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Patkós Zsolt polgármester
Képviselı asszony kér-e napirend módosítást?
Varga Ferencné képviselı
Igen.
Polgármester szavazásra tette fel, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg
elıbb a képviselı-testület, utána következzen a közvilágítási szolgáltatási szerzıdés
módosításáról szóló elıterjesztés.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett a következı két
napirendi pont cseréjével.
NAPIREND
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
Felkérte Nagy Klárát, hogy szóljon a rendelet-módosításról, majd a Pénzügyi Bizottság
véleményét kérte.
Nagy Klára vezetı tanácsos
A rendelet-módosításban a normatíva pótigény kerül módosításra, valamint a felmerülı
kiadásokra a fedezet biztosítását elég részletesen tartalmazza az elıterjesztés, kérdésekre
válaszolna inkább.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a kérdésekre választ kaptak. Nyerges
képviselı úrtól kérdezte, hogy az 500 e Ft átcsoportosítás a Szociális Bizottság kérelmére az
elegendı a további mőködéshez?
Nyerges Zoltán képviselı
Igen.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság összességében a módosítással egyetértett, elfogadta, és elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Több kérdés, vélemény nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:
19/2007. rendelet csatolva

Szabóné Szatmári Katalin, Cserényi Lajosné, Turi Mária és Nagy Klára távoztak az
ülésrıl.
NAPIREND
6. Elıterjesztés teljeskörő közvilágítási szolgáltatási szerzıdés módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A két gyalogátkelıhely kiemelt megvilágításáról és a közvilágítás 3 db lámpatesttel történı
bıvítésérıl (Izsáki út 2 db, Jókai u. 1 db) korábban már volt szó a képviselı-testület ülésén.
Akkor felmerült, hogy ez mennyivel növeli meg az DÉMÁSZ-nak fizetett összeget.
Kiszámításra került, hogy összesen havi 13.103,-Ft többletköltséget jelent az
önkormányzatnak.
Tabajdi Gábor képviselı
Milyen pénzügyi kihatással lenne, mert a Pénzügyi Bizottság ezt nem tárgyalta. A fedezet
megvan rá, vagy pedig rendelet-módosítás szükséges hozzá?
Patkós Zsolt polgármester
Ha megrendeljük, az kb. 60-80 nap a kivitelezésig, az ez évi költségvetést nem terheli.
Besesek Béla képviselı
Az elsı pillantásra a 13 ezer forint nem látszik nagy költségnek, de három év alatt ez a plusz
összeg 471 e Ft, és ez a másik 473 e Ft-ba kerül. Három év alatt tulajdonképpen kifizetjük
ugyanazt, a további évek során meg még pluszokat fizetünk.
Más akadály nincs a gyalogátkelıhely létesítés elıtt, csak ez?
Patkós Zsolt polgármester
Nincs.
Besesek Béla képviselı
Meg a buszváró áthelyezés.
Patkós Zsolt polgármester
Az alumínium váró áthelyezése nem költség.
Besesek Béla képviselı
A 13 e Ft-os havi növekedésnek egy része mindenképpen fölmerül, ha új lámpatestek vannak.
A karbantartási költség is növekszik.
Patkós Zsolt polgármester
Mind a három összeg növekszik a lámpatest szaporítása kapcsán is, hogy milyen mértékben,
az nem volt kérdés.
Besesek Béla képviselı
Fogadjuk el, nem tudok mást mondani.
Tabajdi Gábor képviselı
Közüzemi árakkal számolva havi 2887,-Ft-tal lenne több, ez azt jelenti, hogy ez a három
lámpatest arányában az összes többi lámpatesthez képest többet fogyasztana?
Patkós Zsolt polgármester
Három lámpatesttel szaporítjuk a jelenlegi közvilágítási hálózatot, és a kiemelt közvilágítás
szintén növeli a lámpák számát, most nem tudom, hogy 3-mal vagy 4-el, meg a kiemelt
közvilágításnál nagyobb fényerejő lámpák lesznek. İk ezt kiszámolták, az alapján közölték az
árakat.
Varga Ferencné képviselı
Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik, hogy szürkületkor még nincs közvilágítás a
településen, már sötét van, amikor bekapcsolódik a világítás.

Vincze Jánosné jegyzı
Úgy van beállítva, hogy nem bizonyos órakor kapcsol be, hanem ahogy sötétedik. Szinte
amikor teljesen sötét van, akkor kapcsol be.
Mucsi László képviselı
Szürkületkapcsoló érzékeli, azt be lehet állítani, hogy mikor kapcsoljon be. Most úgy van
állítva, hogy csak sötétben kapcsol föl, ezzel spórolnak, mi pedig átalánydíjat fizetünk érte.
Késın kapcsol be, és korán ki, ez nem volt mindig így.
Patkós Zsolt polgármester
Meg fogjuk keresni a DÉMÁSZ-t, utána fogunk nézni.
Tabajdi Gábor képviselı
Ezt a Pénzügyi Bizottság megint nem tárgyalta.
Patkós Zsolt polgármester
Nem. Erre a gazdasági évre nincs pénzügyi kihatással, mert nem történik meg ebben az évben.
Ez felhatalmazás arra, hogy ezeket a projekteket indítsuk el.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
91/2007.(X.09.) ÖH.
Teljeskörő Közvilágítási Szolgáltatási
Szerzıdés módosításáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
DÉMÁSZ PRIMAVILL KFT. által megküldött árajánlata szerinti 2 db gyalogátkelıhely
megvilágítását megrendelje, továbbá hozzájárul a Szank Községi Önkormányzat és a
Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság (Szeged) között 2002.07.15-én
megkötött 227/2001 számú Teljeskörő Közvilágítási Szolgáltatási Szerzıdés módosításához
az alábbiak szerint:
- a gyalogátkelıhelyek megvilágítása, melynek költsége bruttó 473.438,- Ft
- 1 db lámpatest bıvítése a Jókai utcában továbbá
- 2 db lámpatest bıvítése az Izsáki úton.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szerzıdés módosítás aláírásával a
polgármestert megbízza.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester
NAPIREND
7. Egyéb kérdések
A) Tájékoztató díszpolgár haláláról
Patkós Zsolt polgármester
Sajnálatos esemény történt, meghalt Csepregi Imre bácsi, a község díszpolgára. Ma voltunk
jegyzı asszonnyal a feleségénél és felajánlottuk, hogy mindenben, amiben az önkormányzat
tud, segítünk. Mivel hamvasztás lesz, ezért nem tudjuk mikor lesz a temetés, várhatóan 20-a
után. Két pappal fog történni a temetés, Agyagási tiszteletes úr is valószínőleg itt lesz.

Természetesen az önkormányzat részérıl készíttetünk koszorút. Ha bármi más kérés van, azt a
képviselı-testület elé hozzuk.
Besesek Béla képviselı
Illett volna jobban odafigyelni arra, hogy a fekete zászló idıben kikerüljön, én raktam ki
tegnap délután.
Vincze Jánosné jegyzı
Ki volt adva a Zelei Bélának, hogy reggel kirakja.
Besesek Béla képviselı
De hát egy nap eltelt.
Vincze Jánosné jegyzı
Dél körül volt itt Éva néni, akkor találkoztam vele, akkor beszéltünk, tegnap reggelre hunyt
el. Megbeszéltük, hogy kirakjuk a fekete zászlót, nem felejtettük el.
B) Tájékoztató a mozgó szakorvosi szolgálatról
Patkós Zsolt polgármester
A mozgó szakorvosi szolgálattal kapcsolatban jelezte az ÁNTSZ, hogy a kiskunhalasi
kórházhoz fogunk tartozni az MSZSZ tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a fekvıbeteg beutalási
rendhez alkalmazkodik a terhes tanácsadás és a gyermekorvosi ellátás. A probléma az volt,
hogy a fekvıbeteg beutalási rend kapcsán a várandós anyák kötelezı útja volt a kiskunhalasi
kórház. Ott egy teljesen új orvossal kellett kialakítani azt a kapcsolatot, ami ilyen
szempontból bizalmi.
Vincze Jánosné jegyzı
Bent voltak a védınık ma délután, csak polgármester úr tárgyalt. Voltak az ÁNTSZ-nél, azt
mondták, hogy beszélnünk kell a kiskunhalasi kórház fıigazgatójával, a szülészetnıgyógyászat osztályvezetıjével és máris megvalósulhat ez a kiskunhalasi kijárás. İk is
említették, hogy a gyermekorvosi szakellátás az egy külön dolog, azt is meg kellene beszélni
a fıigazgatóval, hogy azt tudják-e biztosítani, hogy gyermekorvos is járjon ki. Ezért keresték
polgármester urat a védınık, hogy ezt is próbáljuk elintézni, úgy lenne jó, hogy akkor minden
a kiskunhalasi kórháztól történne.
Dr. Folberth György alpolgármester
A félegyházi orvosok mit szólnak ehhez?
Patkós Zsolt polgármester
A félegyházi kórház a háziorvosoknak kiküldött egy levelet augusztusban, hogy nem jönnek
ki, járjanak be az emberek Félegyházára.
Dr. Folberth György alpolgármester
Kiderült, hogy a fıigazgató errıl nem tudott.
Patkós Zsolt polgármester
A szakmai igazgató, meg a szülészeten az osztályvezetı tudott, ık írták alá.
Abban az esetben, ha a járó beteg szakellátás megvalósul Kiskunmajsa központtal, akkor a
szakmai ellátást a kiskunhalasi orvosok fogják biztosítani. Ez már szakmailag egyeztetett terv
a kiskunhalasi kórházzal.
Dr. Folberth György alpolgármester
Úgy néz ki, hogy milliárdos beruházást tervez Kiskunmajsa, hogy áll ez?
Patkós Zsolt polgármester
Október 17-ére várják a pályázat kiírását. 23 preferált kistérség van, ahol szükségesnek ítéli az
egészségügyi kormányzat, hogy ilyen járó beteg szakellátás legyen, megvizsgálták,
Kiskunmajsa beletartozik ebbe a körbe. A tervek szerint januárban döntés van róla, 2008-ban
elkezdıdik, 2009-re be kell, hogy fejezıdjön, tehát mőködnie kell ennek a járó beteg
szakellátásnak.

C) Tájékoztató „Idısbarát Önkormányzat Díj”-ról
Patkós Zsolt polgármester
Pályáztunk az „Idısbarát Önkormányzat Díj”-ra. Megpróbáltuk az idısek érdekében kifejtett
tevékenységeinket összegezni. Elismerı oklevélben részesültünk, anyagi elismerésben sajnos
nem.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
D) Tájékoztató eMagyarország pont létesítésére pályázat benyújtásáról
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a képviselıket, hogy eMagyarország pont létesítésére van egy pályázati
lehetıség. Szeretné, ha támogatná az önkormányzat ezt a pályázatot. eMagyarország pont
létesítésére 280 e Ft-ot lehet nyerni, aminek különbözı feltételei vannak, mind személyi, mind
egyéb. Helyet, meg bizonyos sávszélességő Internetet kell biztosítani. Ezért adnak ık gépet,
eszközt, 280 e Ft értékben. Nekünk be kell iskolázni egy olyan embert, aki eMagyarország
tanácsadó lenne. Megbeszélte az ÁMK igazgatójával és kérte, hogy a közmővelıdési
dolgozók közül valakit iskolázzanak be erre az ingyenes, 70 órás képzésre. Így a feltételeket
tudnánk biztosítani ahhoz, hogy egy ilyen eMagyarország pont létesüljön Szankon. Ez
ingyenes hozzáférést jelent az állampolgárok részére vagy a mővelıdési ház, vagy a könyvtár
valamelyik helyiségében, ahol ilyen infrastruktúrával Internethez, információhoz tudnak jutni.
Ez a pályázat nem igényel önkormányzati saját erıt.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
E) Tájékoztató szemétgyőjtési akcióról
Tisztelt képviselıket is hívjuk és várjuk 2007. október 19-én pénteken 16 órára, amikor az
ÁMK-val közösen ismételt szemétgyőjtési akciót szeretnénk kezdeményezni. Ha
közösségépítı erı az, hogy közösen tudunk tevékenykedni, hát erre is szeretnénk segítséget
kérni. Az iskolától indulnánk. Október 20-a szombat munkanap, akkor a településen a
Magyar Közút Kht-val közösen a fıút melletti terület megtisztítására vonatkozóan lesz
szemétgyőjtési akció, ezt a hivatal dolgozói végzik.
Mucsi László képviselı
Mi részt vettünk az elsı ilyen szemétgyőjtési akcióban is, a gyerekek nagyon rendesen, meg
jó pár szülı segített benne. Ami engem zavart, hogy az iskolás gyerekekkel szedettük össze a
felnıtt lakosság által szétdobált csikket. Mert a szemét 95 %-a csikk volt. Nem volt sok
szemét, maga a falu nagyon tiszta és normális képet mutatott. Nekem ez visszatetszı volt,
hogy az iskolás gyerekekkel szedettük össze a csikket. Ez nem szerencsés dolog.
Patkós Zsolt polgármester
Mindenki szedte a csikket, gyerek, szülı, felnıtt, mindenki. Akkor még nem voltak kukák az
utcán.
Besesek Béla képviselı
Legyen füstmentes falu Szank, és ne lehessen az utcán dohányozni.
Varga Ferencné képviselı
A zöldségbolt elıtt nincsen szemeteskuka. A gyerekek kibontják a csokit és már el is dobják a
papírját.
Patkós Zsolt polgármester
Azok elıtt a boltok elıtt, intézmények elıtt van szemeteskuka, akik hajlandóak voltak áldozni
azért, hogy vegyenek saját kukát.

Mi letelepítettük ingyen, ezt fölajánlottuk valamennyi vállalkozónak, nagyon sajnálom, hogy
éppen ott nincs, mert a boltnak a tulajdonosa erre nem fordít figyelmet. Ugyanúgy nincs a
hentesbolt elıtt és a Csepi bolt elıtt sem. Vannak boltok, például a 100 forintos bolt, a kínai
bolt, ahol a tulajdonos megvett két kukát is.
Besesek Béla képviselı
Ezt miért kellett megvenni? A faluban mindenhol le vannak telepítve.
Patkós Zsolt polgármester
A sarki kukákról van szó, amiket az önkormányzat vett. 400 e Ft-ért vettünk kukákat.
Felkerestük a vállalkozókat, ha ık is jelentkeznek, akkor nekik is kedvezményesen be tudjuk
szerezni a kukákat, mert többet vásárolunk egyszerre. Ketten vagy hárman jelentkeztek, azt
mondtuk, hogy ı elıttük vállaljuk a letelepítést és a kiürítést. Nagyon fontos dolog, hogy
minden héten ürítjük azokat a kukákat. A többi vállalkozó nem mozdult rá a dologra. Az a
véleményem, hogy közösen tartozunk felelısséggel a faluért. Mi, amit lehet, önkormányzati
szinten megtettünk. Megtettük azt, hogy minden útkeresztezıdéshez két oldalra raktunk
szemeteskukákat a fıutcán. Most a Petıfi és Arany J. utcákban kezdıdik a betonozás. Ezeket
a vállalkozókat ösztökélni kell. Rendezetlen a fıút mellett az üzleteknél a parkolási lehetıség,
például esıs idıszakban a Sörharang elıtt. Azon a területen a parkoló biztosítását a
vállalkozónak kellene fölvállalni, összehoztunk már a tervezıvel, de nem indul el a folyamat
aminek el kellene indulni. Közös feladatvállalásra volna szükség.
Rácz Izabella képviselı
A Sörharang elıtt kritikán aluli, hogy milyen szemétdomb van, nap mint nap. Ez nem menti
föl a boltot, vagy a boltból kijövıket. A csikktıl elkezdve minden van. A másik dolog, hogy
miért kell egy kocsma elıtt parkoló? Aki a kocsmába megy, az menjen gyalog vagy
kerékpárral. Kell a parkoló, de egy kicsit morbid.
Patkós Zsolt polgármester
Új üzlethelyiség létesítéséhez szükséges a parkoló kialakítás, ebben az esetben nem elıírás, de
szükséges.
Mucsi László képviselı
Jegyzı asszonyhoz intézne egy kérést, akár a kocsma elıtt, akár a bolt elıtt, mivel az ı
vendégkörük, vásárlókörük szemetel, igenis fölszólítanám, gondoskodjanak az üzlethelyiség
elıtti közterület tisztántartásáról.
Patkós Zsolt polgármester
Ebben a levélben föl kell ajánlani szemétgyőjtı vásárlásának lehetıségét.
Vincze Jánosné jegyzı
Elıfordult már, amikor rendezvény után felszólítottam, együttmőködık egyébként, de úgy
látszik sőrőbben fel kell szólítani.
F) Nyugdíjasklub ügye
Varga Ferencné képviselı
Megkeresett Szabó Gyuláné, úgy tudom, hogy polgármester urat is és több képviselıt is.
November 4-vel úgy döntött, hogy lemond a Nyugdíjas Klub vezetésérıl, amennyiben ez a
jelenlegi állapot marad fönn, mégpedig a következık miatt:
Amikor mi megszavaztuk a régi támogatási rendszer helyett ezt a 300 e Ft-os támogatást,
akkor a jobbítás szándékával tettük ezt, mondván, hogy többet tudunk adni önkormányzat a
nyugdíjasainknak. A nyugdíjasok ragaszkodnak Szabó Gyulánéhoz, többen leállítottak az
utcán is egyébként, nagyon szeretnék folytatni ezt a Nyugdíjas Klub tevékenységet. Amikor
megkeresett Marika néni ezzel a problémájával, megígértem, hogy fogom hozni a testületi
ülésre kérésként.

Van egy olyan kör, akik annyira aktívak még, hogy nem fognak bemenni a napközbeni
klubba, viszont idınként jól érzik magukat, összetartanak, szórakoznak. Gondolom elmondta,
hogy miért nem felel meg neki ez a támogatási rendszer.
Patkós Zsolt polgármester
Ma délben kaptam tıle egy levelet.
Varga Ferencné képviselı
Abban gondolom leírta. Azt szeretném kérni, hogy hozzunk egy olyanfajta döntést, ami
megfelel neki, fenntartható legyen a nyugdíjasok számára a Nyugdíjas Klub.
Patkós Zsolt polgármester
Elolvastam a levelet, feltételezem, azok vannak benne, amiket képviselı asszony elıbb tudott,
mint én. A képviselı-testület is címzettje ennek a levélnek, ezért a következı testületi ülésen
tárgyalja a képviselı-testület. A megoldásra vonatkozóan jó lenne körültekintıen ezt a dolgot
megnézni.
Mucsi László képviselı
Korábban Marika tiszteletdíjat kapott. Milyen jogcímen lett neki kifizetve?
Patkós Zsolt polgármester
Megbízási szerzıdéssel. Képviselı úr már tájékozódott ebben az ügyben, ilyenekben
gondolkodott, hogy tanácsnokként lehetne alkalmazni.
Mucsi László képviselı
Igen, kerestem a módját, hogy olyan helyzetbe hozzuk, ami törvényes. Azt nem lehet
elvitatni, hogy a nyugdíjasok nagy csoportjának vezetését a településen hosszú idı óta
csinálja. Az, hogy ez valakiknek nem tetszik, az egy dolog. A többségnek viszont tetszik. Ne
a háborgó kisebbséget támogassuk. A helyzetet igazságtalannal tartom, ami nem oldotta meg,
hanem még inkább többletproblémákat okozott. Ennél még a régi is jobb volt. Ragaszkodjunk
a törvényes megoldáshoz, ez természetes, de olyanhoz, ami mindkét félnek megfelelı. Egy
viszonylag még aktív nyugdíjas csoportot, ameddig szakmailag, emberileg el tudja látni,
akkor azt ne gátoljuk meg. Nagy megelégedésre végezte a munkát, ne gördítsünk akadályt elé.
Patkós Zsolt polgármester
Nem gátolta senki a Nyugdíjas Klub mőködését, mert anélkül, hogy hivatalosan, társadalmi
szervezetként mőködött volna ez a Nyugdíjas Klub, ameddig a költségvetésben az
átcsoportosítási lehetısége a polgármesternek adott volt, át tudtuk csoportosítani az
összegeket, amit kértek. Társadalmi szervezetek támogatása címszó alatt a fölhasznált összeg
a 300 e Ft-nak a fele. Rugalmas volt a hivatal, arra adott, amire kért támogatást. Az
önkormányzat pénzben nem kifejezhetı segítséget is nyújtott, a kirándulások alkalmával mi
visszük el a nyugdíjasok csomagjait. Ez sem fog költségként felmerülni nekik.
Varga Ferencné képviselı
Ezt elmondta, hogy polgármester úr segítségére volt.
Besesek Béla képviselı
Mióta ez az ügy vajúdik és többször tárgyaltunk róla, egy alkalommal én is elmentem a
Nyugdíjas Klubba és ott tényleg találtam több mint 60 embert. Számomra bizonyossá vált,
hogy a Nyugdíjas Klub mőködik, él, létezik. Az emberek akkor is, ott elmondták, hogy
szeretnek így összejönni, igénylik ezt a fajta klubéletet. Segítsük ıket azzal, hogy megtaláljuk
a megfelelı támogatási módot, itt nem csak a klub támogatásáról van szó, hanem Szabóné
Marikának a személyes költségeinek megtérítésérıl is, ami a szervezéssel, utánajárással van,
ez is probléma, hogy ne a nyugdíjából kelljen ezeket a dolgokat fedezni. Ezért tehát
valamilyen jogviszonyt találjunk ki számára, oldjuk meg és biztosítsuk a további klubéletet. A
község lakóinak különbözı csoportjait különbözı formában támogatjuk, egyházakat,
sportegyesületet, horgászatot, mindent, hát ez a nyugdíjas csoport is kapjon annyi támogatást,
amennyi egyelıre még belefér a költségvetésbe.

G) Javaslat a községi ünnepekkel kapcsolatban
Besesek Béla képviselı
Szeretném, ha az ünnepekrıl mindig szót ejtenénk. Az ünneplésrıl, az ünnepek
megszervezésérıl. Ne mondjam az október 6-át, de következik 23-a. Nem tudom, hogy
milyen készültségi állapotban van ez az ünnepség, de javasolnám a falusi ünnepségre, ami 23án 10 órakor van, ünnepi szónoknak alpolgármester urat, ha ebben meg tudunk állapodni.
Legalább ennyit beszéljünk az ünnepekrıl és ne az legyen, mint az elızı rossz példa mutatta.
Patkós Zsolt polgármester
Melyik rossz példa?
Besesek Béla képviselı
Az október 6-a.
Patkós Zsolt polgármester
Tehát október 6-án rossz példa volt. Bármelyik emléknap kapcsán arról volt szó, hogy azon a
napon tudunk megemlékezni, amikor ennek az ideje van. Október 6-án 17 órakor volt a
községi és 18 órakor volt más ünnepség.
Besesek Béla képviselı
Ki tudta, hogy 17 órakor van a községi?
Patkós Zsolt polgármester
Nagyon remélem, hogy mindenki. Információ megjelent, a hirdetıtáblán is közzé lett téve.
Elég furcsának tartom, hogy egy községi ünnepségen a települési képviselık jelentıs része
nem jelenik meg, ellenben azt követıen ott tud lenni fél órával a következı ünnepségen.
Nincs ezzel semmiféle probléma. Ha megosztottságunkat vagy a sokszínőségünket jelezzük,
akkor ez teljesen normális. Az a furcsa, hogy települési képviselıként ezeken az
emléknapokon éppen a képviselı-testület javaslatára kerültek bele ezek a közös cselekvési
programok a képviselıknek a napirendjébe. Közösen kellene ott lenni az emléknapokon,
közösen kellene ott lenni az ünnepségeken. Mint ahogy alpolgármester úr el tudta mondatni 6
órakor a köszöntıjét az október 6-ai ünnepségen, hát nekem semmiféle kifogásom nincs, hogy
október 23-án ünnepi szónoklatot tartson. Tehát hogyha ez a képviselık kérése, akkor ilyen
szempontból teljesen normális, hogy ı tartsa az ünnepi beszédet. Akkor azt kérném majd,
hogy az ünnepség részleteinek megbeszélése kapcsán az ÁMK vezetıjével alpolgármester úr
vegye föl a kapcsolatot, próbálja az ünnepi megemlékezést teljesen fölölelni, mert akkor nincs
értelme annak, hogy a szervezést a hivatal egy része, vagy én végezzem, a másik részét pedig
alpolgármester úr, lássa az egész folyamatot, azt kérném. Ennek kapcsán akkor fölhatalmazást
kap alpolgármester úr arra, hogy a községi ünnepség lebonyolítását az elejétıl a végéig vigye,
mert ez fontos és szükséges.
Varga Ferencné képviselı
Szeretném elmondani azt a folyamatot, ami a kettıs ünnepséghez vezetett. A Polgári Kör a
korábbi években évekre visszamenıleg megszervezi azokat az ünnepeket, amelyeket az
önkormányzat nem szervezett meg. Pont ezek a képviselık kérték, hogy önkormányzati ünnep
legyen az október 6-a is. Október 2-án újságszerkesztıi bizottság, Folberth doktor úr
megkérdezte, hogy tudunk-e valamit a községi ünnepségrıl, nem, hát akkor csak kellene
szervezni valamit. Polgármester úr valószínőleg ismét a szank.hu oldalon jelezte és a
hirdetıtáblán az ünnepség idıpontját. Miután Tapodi Kálmán fölment az Internetre és
megnézte, fölülírta a 6 órát 5 órára. Ott álltunk értetlenül, hogy mi történt, mert nem tudtunk
az önkormányzati ünneprıl, hogy polgármester úr megszervezi. Minden rosszindulat és
kioktatás nélkül szeretném mondani, hogy korábban a községi ünnepekrıl mindig kaptunk
egy sort. Egész héten majdnem naponta kaptunk levelet, csak egy sort kellett volna írni, hogy
5 órakor van önkormányzati ünnep és alpolgármester úr akkor valószínőleg nem szervezi
meg.

Nem volt szándéka a képviselıknek két ünnepséget szervezni ellentétben az önkormányzati
ünneppel. Ezt azért szeretném elmondani, mert most úgy értelmezte polgármester úr, hogy mi
ismét megosztjuk a falut, és mi direkt szerveztünk egy másik ünnepséget. Így teljes az
igazság.
Mucsi László képviselı
Elnézést kérek azért, hogy egyiken sem tudtam részt venni fizikai akadályoztatás miatt. Én
nem tudtam az önkormányzati ünnepségrıl.
Patkós Zsolt polgármester
Megjelent a Kisbíróban.
Varga Ferencné képviselı
Most mondtam el, hogy miért, elírás miatt.
Mucsi László képviselı
Nem olvastam a Kisbíróban sem. Nem tudtam róla. Engem is zavar, hogy két ünnepség volt.
Patkós Zsolt polgármester
Van, aki otthon ünnepelt, az is elfogadható. A kommunikációs szakadékot értem,
megpróbáljuk ezt feloldani.
Dr. Folberth György alpolgármester
Ez nem abból állt azelıtt, hogy elmondtunk egy beszédet, hanem az iskolás gyerekek ott
voltak, az ÁMK megszervezte az ünnepséget. Rákérdezett az iskolaigazgatótól, hogy most
szervez-e és ı nem tudott semmirıl. Hát úgy gondoltuk akkor, hogy itt nem lesz semmi.
Tartalékként megcsináltuk, hogy mégiscsak legyen. Ebbıl is látszott, hogy nem volt
megszervezve, úgy gondoltuk, hogy most ez elmarad.
Varga Ferencné képviselı
Azért kérték a képviselık, hogy legyen önkormányzati ünnep, mert a Polgári Kör ugyan
megtartotta, de pont azt a szakadékot szerette volna kiküszöbölni ez a csapat és lám-lám ez a
vád érte a szervezıket, hogy most is megosztjuk a falut. Pont ezt szerette volna akkor
elkerülni, ezért lett községi ünnepség. Ez valóban egy kommunikációs hiba.
Patkós Zsolt polgármester
Az a gond, hogy mindenki képviselı-testületi ülésen gondolja, hogy el kellene mondani az
információkat, holott este 10 óra után már ez egy kicsit terhes lehet mindenki számára
egyrészrıl, másrészrıl pedig vannak hétköznapok, van úgy, hogy egymás mellett megyünk el
az utcán, vagy valahol, ott nem nagyon veszi a fáradságot senki, hogy információt kérjen vagy
információt adjon. Egymást nem lejáratva próbáljunk meg a jövıben kommunikálni, ehhez az
is hozzátartozik, ha kérdése van, ha nekünk információs problémánk van, akkor oldjuk föl,
megfelelı idıben tájékoztassuk a képviselı-testületet.
Besesek Béla képviselı
Az ünnepségeket nem magunknak szervezzük, hanem a falunak, és ha a képviselık nem
tudnak errıl, akkor hogy tud a falu lakossága? Sehogy. Elıtte 2-3 nappal gondoskodni kell a
megfelelı hirdetésrıl, a hirdetıtábla nem elég. Ki kell alakítani a megfelelı rendszert.
Mucsi László képviselı
Az ünnepség fényét is emeli, ha egy szervezet rászervez és emeli a létszámot. Az a pozitívum,
hogy a Polgári Kör kikényszerített pár dolgot a hatalomtól, amit a régi beidegzıdések miatt
nem szívesen ünnepelt meg, az akkori polgármester és jegyzı eltrillázott az ünneplı közösség
mellett nekik az nem volt ünnep, nem akartak benne részt venni. Ez egy nagyon rossz
politikai beidegzıdés volt. Polgármester úr valószínő, hogy már másképp gondolkodik. Egy
ideig nem illett megünnepelni augusztus 20-át, a Polgári Kör megünnepelte, meg volt egy pár
ünnep. Ezen már túlnıttünk és nem rajtunk múlik az egységes ünneplés.

H) Tájékoztató a kerékpárút építésérıl szóló pályázatról
Patkós Zsolt polgármester
A kerékpárutas pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a DARFT arra hivatkozva, hogy a
36/2007-es határozatukban ez a turisztikai kerékpárutak meghatározása - ami nagyon
általános - nem szerepel a Szank nevével fémjelzett kerékpárút, ezért turisztikai célú
kerékpárútként nem fogják támogatni, ellenben a másik kerékpárút gondolat a munkába járás
elısegítése, arra nyugodtan beadhatjuk legközelebb. Megkérdeztük a pályázatírót, amikor a
jogosultsági kritériumokat néztük meg, hogy be tudjuk-e adni ezt az egészet, ı állította, hogy
ez csak ajánlás szintjén fogalmazódott meg és nem a jogosultságot kizáró kritériumként.
Tteljesen biztos, hogy ebben a körben nem tudunk így pályázni, a DARFT határozat viszont
két évre szól, meghatározták 2007-re és 2008-ra, hogy turisztikai célú kerékpárútra kik
adhatnak be pályázatot. A munkába járást nem biztos, hogy alá tudjuk támasztani azon a
nyomvonalon.
Mucsi László képviselı
Mekkora a támogatottsága a munkába járásnak?
Patkós Zsolt polgármester
Ugyanaz. Majd újra elıvesszük ezt a témát.
Dr. Folberth György távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 7 fı.

NAPIREND
8. Elıterjesztés „Szank Község Díszpolgára” cím adományozásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester 22 óra 15 perckor bezárta az ülést.
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