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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2008. november 4-én 13 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella 
 Timár Zsolt és 

Varga Ferencné képviselık 
Vincze Jánosné jegyzı 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 
 
Nemcsok Sándorné 
Nemcsok Sándor 
Kurgyis Dezsıné 
Szigeti-Pap Béláné 
Mester József 
Valkai Ottó rendırırsparancsok – napirendhez meghívottak 

Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 7 fı jelen van, Dr. Folberth György, Tabajdi Gábor és Csertı István késıbb 
érkezik az ülésre. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Rácz Izabella és Timár Zsolt képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı 
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el. 
 
Csertı István megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 8 fı. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
      történt fontosabb eseményekrıl 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Tájékoztató az elmúlt idıszakban megvalósított fokozott rendırségi ellenırzés helyi  
    tapasztalatairól 
    Elıadó: Valkai Ottó ırsparancsnok 
3. Elıterjesztés …../2008.(….) rendeletre a közterület-használatról szóló 16/2005.(X.27.)  
    rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
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4. Elıterjesztés ……/2008.(…..) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és  
    Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
5. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervére 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
6. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KHT-ban törzsbetét értékesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Elıterjesztés testvérvárosi partnerkapcsolat kialakításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Elıterjesztés biogáz kiserımő megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Elıterjesztés az önkormányzat átvilágításáról  
    Elıadó: Besesek Béla PB elnök 
10. Elıterjesztés a gyakorlókertben lévı épület bérbeadásáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
11. Elıterjesztés kéményseprı-ipari közszolgáltatás biztosításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
12. Tájékoztató a benyújtott, sikeres és még el nem bírált pályázatokról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
13. Tájékoztató a Kistérségi Szociális Intézmény szociális normatíva kiesésrıl  
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
14. Egyéb kérdések  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Napirend elıtt köszöntötte a „Tiszta és Virágos Szankért” környezetszépítı versenyben 
résztvevıket. Nagyon sokan vannak, akik szép környezetet ápolnak, de nem neveznek a 
versenybe. Ezért vissza kell térni a korábbi gyakorlathoz, a bíráló bizottság körbejárja a falut 
és megnézi a közterületet, udvarokat és javaslatot tesz az elismerésre.  
Mivel idén kevesen neveztek, egy elsı díj került kiadásra, és mindenkinek megköszönte a 
környezetszépítı munkát. Elismerı oklevéllel mondott köszönetet Kurgyis Dezsınének, 
Szigeti-Pap Bélánénak és Mester Józsefnek. Az elsı díjat Nemcsok Sándornénak és Nemcsok 
Sándornak adta át.  
 
Ezután az elismerésben részesülık távoztak az ülésrıl. 
 
NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
      történt fontosabb eseményekrıl 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót írásban mindenki megkapta, nem kívánta kiegészíteni. 
Besesek Béla képviselı 
Mikor rendeltük meg az ingatlanok értékbecslését, mert a határozat április 29-i, és még csak 
arról lehet számot adni, hogy megrendeltük az értékbecslést. 
Patkós Zsolt polgármester 
Szeptemberben nyilatkoztak a bent lakók, három ingatlanra rendeltük meg késlekedés nélkül 
a Szálas Bt-tıl az értékbecslést, még nem kaptunk választ, mielıbb a végére járunk. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
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A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
134/2008.(XI.04.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatokról 
szóló beszámolóról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 52/2008.(IV.29.), a 77/78/2008.(V.27.), a 
108/109/110/113/2008.(IX.02.) és a 115/116/117/122/123/124/125/2008.(IX.23.) ÖH. számú 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint a 
kiegészítésekkel együtt elfogadja. 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
 

- Szeptember 30-án falugondnoki megbeszélés volt településünkön egy pályázatról, 
amely szerint településünkön is jövı év február 1-jétıl néhány fıt tudnánk alkalmazni 
szociális feladatok ellátására, ill. 5 hónapos képzést követıen 4 hónapi alkalmazásra 
lenne még a pályázatból pénz. A pályázat egy hónapja nyilvános, a honlapon, 
újságban, önkormányzati hirdetıtáblán megjelent, keressük a személyeket, reméljük 
minimum 3 fıt tudunk alkalmazni. Gyakorlati idejüket az óvodában tölthetik el dajkai 
feladatokat ellátva.  

- Október 1-jén volt az idısek napja. Köszöntötte az idıseket az Idısek Klubjában majd 
az İszirózsa Idısek Otthonában és az önkormányzat nevében 1-1 szál rózsát adott át, 
jó egészséget kívánva. 

- Október 2-án volt Gyóni Dávid által beadott kérelemnek a második körös tárgyalása. 
Az önkormányzat felelısségét nem ismeri el ebben a vitatott kérdésben, ha hibázott itt 
valaki, akkor nem csak az önkormányzat, hanem az építı, építtetı, tervezı és minden 
résztvevı felelıs azért a helyzetért, ami már 6 éve húzódik. Azt a javaslatot tette 
Gyóni Dávid úrnak, hogy 100.000,-Ft-ot abban az esetben, ha a képviselı-testület 
beleegyezik, hajlandó fizetni az önkormányzat. Erre vonatkozóan várjuk Gyóni úrnak 
az álláspontját. Kiskunmajsa Város Önkormányzata, mint építéshatóság, nem ismerte 
el a felelısségét. 

- Október 6-án megemlékezést tartottunk az aradi vértanúkról. 
- Október 22-én 17 órától települési ünnepség volt a Szent István téren. 
- Október 20-án megtörtént a Félegyházi úton megépült ivóvízhálózat bıvítés mőszaki 

átadása. Mivel önkormányzati beruházás volt, önkormányzati tulajdonba került a 
vízvezeték. Ezzel közel 30 külterületen élı családnak a megfelelı ivóvízzel történı 
ellátását tudjuk biztosítani. Akik késıbb jelentkeznek, javasolja, hogy azoktól sem 
kérjünk közmőfejlesztési hozzájárulást, legyen lehetıség a rácsatlakozásra. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester lezárta a napirendet. 
 
NAPIREND 
2. Tájékoztató az elmúlt idıszakban megvalósított fokozott rendırségi ellenırzés helyi  
    tapasztalatairól 
    Elıadó: Valkai Ottó ırsparancsnok 
Patkós Zsolt polgármester 
Tisztelettel köszöntötte Valkai Ottó ırsparancsok urat. Kérte, hogy az elmúlt idıszakban 
megvalósított fokozott rendırségi ellenırzés helyi tapasztalatairól tájékoztassa a képviselı-
testületet, valamint a rendırségi szolgálati lakás hasznosításáról is szóljon. 
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Valkai Ottó ırsparancsnok 
Köszöntötte a jelenlévıket. Szeptemberben, októberben fokozott rendırségi ellenırzésre 
került sor, amelyet az indokolt, hogy tavaszt követıen a bőncselekmények száma megnıtt, 
valamint Bakony Róbert aki körzeti megbízott volt bőnügyi nyomozó lett, és Kiskunmajsán 
dolgozik. Kigyőjtötte az adatokat, nem tőnik nagyon rossznak a helyzet. Szeptemberben egy 
bőncselekmény történt Szankon, októberben három. Az volna jó, ha nem lenne egy sem, de 
2007. évhez viszonyítva 2007. szeptemberében 5 bőncselekményt történt Szankon, 
októberben pedig 4, tehát csökkenés látszik. Ez a fokozott járırözésnek is lehet eredménye. 
Minden délután, éjszaka ide voltak vezényelve a járırök 2-3-4 órahosszára. Tapasztalataik 
pozitívak. A lakosság, a település hogyan értékeli, szeretné hallani, és milyen a lakosság 
közbiztonság érzete. 
Szeptemberben történt a Korona Vendéglı sérelmére egy betöréses lopás, ahol cigarettát, 
kézpénzt tulajdonítottak el. Októberben történt egy besurranásos lopás a faluban, ahol 76 ezer 
forint kézpénzt vittek el. Ez a szokásos trükkös lopás volt, az idıseket félrevezetik, a 
médiában is gyakran felhívják erre a figyelmet, nagyon nehéz ellene harcolni. Egy gépkocsit 
loptak el az egyik tanyáról, folyik a nyomozás. A takarékszövetkezet sérelmére az automatát 
próbálták eltulajdonítani, de ebben az ügyben a megyei fıkapitány bejelentette, hogy 
megvannak az elkövetık. Októberben a három bőncselekmény tekintetében nagy 
valószínőséggel egyik esetben sem helyi az elkövetı. Az egy is sok, de az elızı évhez 
viszonyítva kevesebb bőncselekmény történt. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem azért kértük a segítséget, mert a bőncselekmények száma volt sok, hanem az érzetünk 
volt olyan a helyi közbiztonságról, hogy picit magunkra vagyunk hagyatva. A tavasszal a 
megélhetési bőnözés körébe tartozó nagyon sok tyúk, állatlopás, színesfém volt a faluban. 
Erre vonatkozóan nem mindenki jelentett be mindent. Sokan vannak idegenek is a 
településünkön, akik bejönnek és nézelıdnek. Ezért kértük a fokozott rendıri jelenlétet. A 
KRESZ szabályait egyértelmő, hogy be kell tartani, a kerékpáron lenni kell világításnak, a 
sebességkorlátokat nem lehet túllépni. A mi biztonságérzetünkhöz azonban alapvetıen az 
tartozik hozzá, hogy a helyi értékek, a vagyon védelme megfelelı szinten megvalósuljon. 
Ebben nem biztos, hogy jelentıs elırelépés történt. Jobban figyelünk arra, hogy nálunk 
vannak-e és rendben vannak-e irataink, ez fontos, és hozzátartozik a közbiztonsághoz. 
Reméljük, hogy visszatartja az esetleges bőnelkövetıket a rendıri jelenlét. 
Valkai Ottó ırsparancsnok 
Kicsit demonstratív a rendıri jelenlét. A törvénytisztelı állampolgárok között is szóbeszéd, 
hogy állandóan itt vannak a rendırök. Nem az a cél, hogy Szankon mindenkit 
megbírságoljanak, viszont ahhoz, hogy ki tudják szőrni az idegeneket, le kell állítani, meg kell 
nézni, ha a rendır belebotlik, hát akkor persze, hogy intézkedik, nem mindenkit bírságolnak 
meg, figyelmeztetést is szoktak alkalmazni. A bőnözık kiszőrése a cél. 
Mucsi László képviselı 
Az apró, de sok lopás és lopási kísérlet, ami nem biztos, hogy eljutott a rendırségre, nagyon 
zavarta a lakosság közérzetét. Sajnos ezeknek egy része az etnikumhoz köthetı. Amikor 
néhány család betelepült, megugrott a bőnözés, tyúklopás, sertéslopás, birkalopás. 
Pánikhangulat fogta el a lakosságot, kérték a rendıri jelenlétet. Jó szándékú kampány 
intézkedést kaptunk, ami nagyon jó volt, mert végigbüntették fél Szankot, de elıtte is volt 
lopás, közben is, meg utána is. Tehát igazából ez a fajta kampányintézkedés nem éri el a 
kívánt célt. Elvárható a településen, hogy a rendıri jelenlét járır formájában nappal és éjszaka 
legyen jelen. Régebben ezt a két körzeti megbízott megoldotta, váltották egymást. Nagyon 
szép csöndes, de folyamatos jelenlét volt, amit mi hiányolunk. Nagyon idegesítı az a bőnözés, 
ami szaporodott, bár nincs benne a statisztikában. Amikor az ide bejövı vándor bőnözık, 
vagy kísérletezık 80 %-a az etnikumhoz tartozik, akkor a lakosság ítél. A lakosság nem 
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hajlandó tudomásul venni, hogy errıl nem illik beszélni, mert ha létezik, akkor beszélni kell 
róla, és meg kell találni a megoldást. Féket kell vetni ennek a folyamatnak. A lakosságból 
nagyon sokat megkeresték, hogy tolmácsolja, nagyon kérik az intézkedést és a fokozott 
rendıri jelenlétet. 
Valkai Ottó ırsparancsnok 
A rendırség akkor tud segíteni, ha van információja. Azt kellene a lakossággal megértetni, 
hogyha észlelnek bármi gyanúsat a településen, idegen autót, házalót, azonnal telefonáljanak a 
Kiskunmajsai Rendırırsre. Minden bejelentésre kivonulnak, és igazoltatják az embereket, 
akik megpróbálnak bőncselekményt elkövetni. Annyi körzeti megbízott nem lehet egy ekkora 
településen, hogy 24 órában tudna szolgálatot teljesíteni. Most egy körzeti megbízott maradt. 
A rendırség létszáma elég komolyan megcsappant. Kiskunmajsára csoportosítja az erıket, 
mert könnyebben tudnak intézkedni, ha bármelyik településen probléma van. Megoldottabb 
helyzet lesz majd, ha fel tudják tölteni a létszámot. Turán György itt van, arra fog törekedni, 
hogy a községben lévı körzeti megbízottak itt dolgozzanak. Az lesz a megoldás, ha Bakony 
Róbert helyett tudnak fölvenni egy másik körzeti megbízottat. Ahhoz viszont jó lenne, ha a 
szolgálati lakás meglenne. Talán esély is lenne erre, mert jelenleg a rendırtiszti 
szakközépiskolában tanul két fiatal hallgató, akik közül az egyik szanki, a másiknak is ide 
szeretne költözni. A környékrıl nincs több rendırnek tanuló fiatal. Ha végeznek az iskolával, 
ami két év, akkor valamelyikük ide jöhetne dolgozni. Az lenne az igazi, ha szanki lenne, aki a 
helyi lakosokat ismeri. 
Mucsi László képviselı 
Azon csodálkozik, hogy munkanélküliség van Magyarországon, és nincs elég rendır. Ez 
elgondolkodtató. 
Varga Ferencné képviselı 
Az oktatási intézményekbe besurranó tolvajok jártak, kérte, hogy tanévindításkor és tavasszal 
is, fokozott ellenırzést kér az oktatási intézmények környékére, jó lenne, ha látható lenne a 
rendır. Nem került még szóba a hétvégi hangoskodás és a társadalmi együttélés szabályainak 
a betartása. Ha lenne itt rendır, akkor ez is megoldódna. Szükség van a rendıri jelenlétre. Sok 
szankit megbüntettek azért mert nem volt a kerékpárján világítás, gyorsabban hajtott és nem 
volt nála a papírja. Ebbıl tanultak a szankiak. Egyetért azzal, hogy gyakran elıfordult, hogy 
idegen autók lassan feltérképezték a települést. Voltak olyan helyzetek, amelyek nem kerültek 
be a rendırséghez, mert nem történt bőncselekmény, csak felmerült, hogy az lett volna. Ezért 
kérte polgármester úr a képviselık kérésére a fokozott ellenırzést, csak egy kicsit fordítva sült 
el, a szankiak anyagi kárára. Bízik benne, hogy figyelnek a szankiak jobban, és azok is 
horogra akadnak, akik tényleges bőnelkövetık lehetnek. 
Valkai Ottó ırsparancsnok 
Iskolakezdéskor megígéri, hogy azokban a napokban iskola környékén lesz. Általában az 
állampolgárok is hozzájárulnak, hogy bőncselekmények sértettjeivé váljanak. Vannak olyan 
országot járó bőnözık, akik ügyesen kihasználják a nem odafigyelı embereket. Fel kell hívni 
a figyelmet arra, hogy a tanárok ne hagyják a tanáriban a pénztárcát, táskát, elmennek órára, 
nincs bent senki. Az ilyet nagyon nehéz tetten érni. Meg kell elızni, be kell zárni az ajtót, nem 
kell magára hagyni a táskát. 
Timár Zsolt képviselı 
Több idıpontban találkoztunk a rendırökkel, de éjfél után, hajnalban nem láttuk ıket, amikor 
biztos, hogy aki nem tisztességes szándékkal jön be a faluba, hajnalban, éjfél után közlekedik. 
Amikor Majsán hajnali három órakor igazoltatnak a rendırök, ha belefér az idejükbe, akkor 
egy kört tegyenek Szankon is. 
Valkai Ottó ırsparancsnok 
Nehéz az idıpontot megválasztani. Voltak éjszaka is itt, személy szerint is részt vett egy 
éjszakai ırjáraton. A besurranó, csaló bőncselekmények inkább nap közben fordulnak elı, 
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amelyek a lakosság nyugalmát zavarják. Majd most jönnek a faárusok. Fel kell hívni arra is a 
figyelmet, hogy ne vegyenek fát, vágott tőzifát árulnak, rengeteg embert be fognak csapni, 
sokkal kevesebb mennyiséget mérnek, mint amennyi valójában van. Fel kell világosítani az 
embereket. 
Patkós Zsolt polgármester 
Felmerült, hogy az önkormányzat térfigyelı kamerákat szeretne kihelyezni azokba a 
csomópontokba, ahol Kiskunmajsáról és Jászszentlászlóról teszi megközelíthetıvé a 
települést, illetve a községben frekventáltabb helyekre. 
Valkai Ottó ırsparancsnok 
Ez jó dolog, nem ismeri, hogy anyagilag mennyibe kerül, mindenképpen van visszatartó 
hatása, de a képrögzítés és a kamera folyamatos állandó figyelése jogilag szabályozott. Utána 
kell nézni, hogyan lehet megvalósítani. A tyúklopást, helyi lopást nem lehet ezzel megfogni, 
de hatásos lehet az ide jövı bőnözık ellen. 
Patkós Zsolt polgármester 
A lakással kapcsolatban elhangzott, hogy a középiskolába járók ide tudnának költözni. Van-e 
lehetıség Kiskunmajsáról az üres álláshely betöltésére, és szükség van-e az önkormányzati 
lakásra? 
Valkai Ottó ırsparancsnok 
Az egyik tanuló szanki lakos, a másik pedig ideköltözne. Ha jönne kolléga, akkor fel tudná 
venni, státusz van rá, egy lakás nagyon csábító lehet egy fiatalnak. Jelenleg is meg van 
hirdetve, megpályáztatják a körzeti megbízotti állást lakással. December 5-ig lehet pályázni, 
eddig még nem volt pályázó, de a lehetıség adott. A jelenleg rendırnek tanulók legkorábban 
2010. augusztusában tölthetik be az állást és a lakást. Kiskunmajsán nincs olyan rendır, aki 
kiköltözne Szankra.  
Patkós Zsolt polgármester 
Akkor várjuk meg a pályázat lejárati idejét, utána vissza kell térni az önkormányzati lakás 
kérdésére, mert másfél év túl hosszú idı, hogy a lakás üresen állna. A képviselı-testület 
továbbra is szeretné, ha két körzeti megbízott lenne Szankon. 
A vélemények tükrében kéri a parancsnok úrtól, hogy a szolgálatokat úgy ossza az 
elkövetkezendı idıben, hogy látható és érezhetı legyen a rendıri jelenlét. Kérte továbbiakban 
is az együttmőködését. 
Valkai Ottó ırsparancsnok 
Természetesen együttmőködnek és szeretnék, hogy a lakosságnak minél jobb legyen. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megköszönte Valkai Ottó ırsparancsnok úrnak a tájékoztatást. 
 
Valkai Ottó megköszönte a lehetıséget és távozott az ülésrıl. 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés …../2008.(….) rendeletre a közterület-használatról szóló 16/2005.(X.27.)  
    rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Szóbeli kiegészítése nem volt. 
Mucsi László TMB elnök 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezet és 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. Szó volt az ülésen az alkalmi árusításokról is. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem találkozott olyan helypénzzel, amit a mozgóárusok fizetnek, például aki halat árul. 



 9 

Vincze Jánosné jegyzı 
A mozgóárus úgy árusíthat a településen, hogy arra vonatkozó mőködési engedéllyel 
rendelkezik. Ahol a székhelye van, a székhely szerinti jegyzı adja ki a mőködési engedélyt, és 
azokon a területeken van engedélye, ahol a helyi jegyzı engedélyezte. Ilyen a jégkrémes és a 
húsos kocsi. Egy élelmiszer árus is akart jönni, azt már nem engedélyezte, mert ennyi 
élelmiszerbolt elég itt a településen. Ezek a mozgóárusok, a halárus is ilyen mozgóárus. 
Nagyon régóta idejár a településre, lehet, hogy van engedélye, ezt meg fogja nézni. Ideiglenes 
iparőzési adót lehetne fizettetni. Aki a mővelıdési házban árul, mindenki fizet ideiglenes 
iparőzési adót, a halárus viszont nem. De a piaci árusok sem fizetnek iparőzési adót, ık 
helypénzt fizetnek. Van olyan piaci árus, aki több településen árul és megosztott iparőzési 
adót fizet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyik oldalon a szanki embereknek szolgáltat, a másik oldalon a szanki emberek pénzébıl 
szerez jövedelmet, ezért van adófizetési kötelezettség. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Vagy helypénzt fizessen, vagy iparőzési adót, a halárus a piactéren áll meg, tulajdonképpen 
helypénzt fizethetne. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ennek utána kell nézni. 
Varga Ferencné képviselı 
Benne van a rendeletben, hogy Szank község közigazgatási területén a házalás tilos. Jó lenne 
egy ilyen táblát kitenni a település határába, hogy már be se jöjjenek, ill. tájékoztatni kell a 
lakosokat, hogy tudjanak róla, hogy ez tilos.  
Patkós Zsolt polgármester 
Az újságokban tájékoztatni kell az embereket errıl, ha hozzájuk becsöngetnek, kit kell 
értesíteni. Ha rendeletben tiltjuk, akkor jó úton járunk. 
 
Dr. Folberth György megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 9 fı. 
 
Besesek Béla képviselı 
A 30 napos falragasz eltávolítási határidı törvényi kötelezettség, felesleges itt megismételni. 
Minden kötelezı-e, mert cirkusz, autóvezetési tanfolyam plakátokat is el kell távolítani 
határidıben? Mert akkor nem kell belevenni, hogy választási plakát, mert mindegyikre 
vonatkozik. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az a probléma, hogy nem is helyezhetnénk ki közterületre ezeket a plakátokat. Ha a 
DÉMÁSZ hozzájárul, csak akkor lehet az oszlopaira kihelyezni plakátot, egyéb helyekre nem 
lehet. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A 30 napos levételi idı azért kell, hogy benne legyen a rendeletbe, mert a közterület-
használatról jogszabály nincs, volt egy 1977-es rendelet, de 1994-ben hatályon kívül lett 
helyezve, ezért kell rendeletben szabályozni a közterület használatáról szóló szabályokat. 
Korábban jegyzıi hatáskör is volt, de mivel a közterület önkormányzati tulajdon, a 
tulajdonnal a képviselı-testület rendelkezik, ezt a jogot polgármesterre átruházta. A választási 
törvény utal a 30 napos határidıre, de fel kell sorolni a rendeletben, mert felsıbb szintő 
jogszabály nincs a közterület-használatra.  
Patkós Zsolt polgármester 
Hova lehetne plakátolni? 
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Vincze Jánosné jegyzı 
Hirdetıtáblánkra esetleg. Üzletek ajtajára, ablakára, ha az üzlet tulajdonosa megengedi, 
intézmények (pld. mővelıdési ház) ajtajára, ablakára, ha az intézményvezetı megengedi. 
Buszváróra nem lehet plakátolni. Telefonfülkére sem, csak ha a szolgáltató megengedi. 
 
Mucsi László képviselı 
A buszváróknak az önkormányzat a tulajdonosa, az oldalára lehetne hirdetıtáblát elhelyezni, a 
lehetıség adott lenne, és csak oda, nem a buszvárót összeragasztgatni. 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Önkormányzati szinten kellene hirdetıtáblákat kihelyezni, ez lakossági kérés is volt, mert 
nem tudják hová kihelyezni, ha hirdetni akarnak valamit. Az önkormányzatnak van egy 
kisebb és egy nagyobb hirdetıtáblája. Ha van egy rendezvény és nagy mérető hirdetése van, 
ha kifér, akkor kitesszük a nagy hirdetıtáblára, esetleg kitettünk már magánjellegő 
hirdetéseket is, nálunk nincs hely, nagyon sok a földdel kapcsolatos kifüggesztés, és nem is 
arról szól az önkormányzat hirdetıtáblája, hogy magánhirdetéseket kitegyünk. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Kérdés, hogyha az önkormányzat hirdetıtáblát készíttetne, akkor azon milyen tartalmú 
hirdetések jelennének meg. Nem jó, hogy akárhová kiteszik a hirdetéseket. Tavasszal 
kitesszük az új plexi buszvárókat. Belülre ha áldozunk rá pénzt, el tudnánk helyezni 
hirdetıtáblát. Talán ezzel megelızhetı lenne, hogy teleragasszák a buszvárót. 
 
Mucsi László képviselı 
Kiskunmajsán jónak tartja a gyakorlatot. Van a buszváróval szemben egy hatalmas 
hirdetıtábla és bárki kiteheti a hirdetését. Ha valaki kiteszi a hirdetést vagy telefonnal, vagy 
címmel teszi, vállalja ezért a felelısséget. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Erre vissza fogunk térni. 
 
Besesek Béla képviselı 
Javaslata az volt, hogy ne a választási célú falragasz legyen benne, hanem minden falragasz. 
Ha lejár az ideje, mindenkinek legyen kötelezı levenni a hirdetést. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Módosuljon úgy, hogy a falragaszt az aktualitását követı 30 napon belül a falragaszt 
felhelyezınek el kell távolítani. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet a módosítással. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 

23/2008.(……..) rendelete 
a közterület-használatról szóló  

16/2005.(X.27.) rendelet módosításáról 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdése alapján a közterület-használatról szóló 16/2005.(X.27.) 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. § 
 
A R. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(3) Különös méltánylást igénylı esetben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége 
alól – kérelemre – a polgármester részben vagy egészben felmentést adhat. 

2. §  
 

A R. 9. § (4) bekezdésének elsı mondata az alábbiak szerint módosul: 
(4) A falragasz elhelyezıje az aktualitását követı 30 napon belül köteles a falragaszt 
eltávolítani és az eredeti állapotot saját költségén visszaállítani.  

3. §  
 

(1) A R. 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(3) Aki e rendeletben foglalt szabályokat megszegi – amennyiben cselekménye nem 
bőncselekmény – az szabálysértést követ el és az egyes szabálysértésekrıl szóló 
218/1999.(XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott pénzbírsággal sújtható.  
 
(2) A R. 11. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
(4) Házaló kereskedés folytatása Szank község közigazgatási területén tilos! 
 

4. § 
 

A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Értelmezı rendelkezés: 
közérdek: állami vagy helyi önkormányzati szerv, valamint az e szervek mőködéséhez 
szükséges gazdasági, igazgatási, oktatási, közgyőjteményi, közmővelıdési, szociális és 
egészségügyi létesítmény elhelyezése; város- és községrendezés; önkormányzati 
beruházásban megvalósuló lakóház építés, felújítás; bányászat; honvédelem; közlekedés; 
posta és távközlés; villamos energia továbbítására szolgáló vezeték és berendezés elhelyezése, 
ha a létesítés, illetıleg az elhelyezés másként nem biztosítható; vízgazdálkodás; régészeti 
lelıhelyek és környezetük megóvása és feltárása; mőemlékvédelem és természetvédelem, ha a 
védelem másként nem biztosítható; védıfásítás és közérdekő erdıtelepítés 
 

5. § 
 

A R. 12. §-a 13. §-ra módosul. 
 

6. §  
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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NAPIREND 
4. Elıterjesztés ……/2008.(…..) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és  
    Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Szóbeli kiegészítése nem volt. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
24/2008.(…….) rendelete a Szank Községi Önkormányzat 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosításáról 
 

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

1. § 
 

A R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul: 
Szank község nemzetközi kapcsolatai: 

a) romániai Nagygalambfalva 
b) Finn Lappföldi Mauru község 
c) Olaszországi Quindici város 

2. § 
 

A R. 43. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A PB tagjainak száma 3 fı, elnöke és egy tagja képviselı, további egy tagja pénzügyi, 

gazdasági szakember. 
3. § 

 
A R. 44. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) Tagjainak száma 3 fı, elnöke és egy tagja képviselı, további egy tagja külsı 
szakember. 

4. §  
 

A R. 73. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közszolgálatban álló személyek jegyzékét a rendelet 2. 
számú függeléke tartalmazza. 

5. § 
A rendelet 73. §-a 74. §-ra módosul. 

6. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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                                                                                                               2. számú függelék 
 
 
Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közszolgálatban álló személyek jegyzéke: 

- jegyzı 
- ÁMK igazgató 

 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervére 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Szóbeli kiegészítése nem volt. 
Besesek Béla PB elnök 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, egyhangúlag elfogadásra javasolja azzal a 
módosítással, hogy mindkét belsı ellenırzési feladat az I. félévben valósuljon meg, a jelentési 
kötelezettség 2009. június 30. legyen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság 
javaslata alapján módosított határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
135/2008.(XI.04.) ÖH.  
2009. évi belsı ellenırzési tervrıl 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 92. § (6) bekezdése alapján a Szank Községi Önkormányzat 2009. évi belsı 
ellenırzési tervét az elıterjesztés szerint azzal a módosítással hagyja jóvá, hogy mindkét belsı 
ellenırzési feladat az I. félévben valósuljon meg, a jelentési kötelezettség 2009. június 30. 
legyen. 
 
Határidı: folyamaos 
Felelıs: Vincze Jánosné – jegyzı 
 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KHT-ban törzsbetét értékesítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Szanknak 102.000,-Ft-os törzsbetétje van a VAKÁCIÓ KHT-ban, nincs ingatlan 
tulajdonrészünk, sem a Balatonakalin, sem a Sikondán lévı tábor nem a tulajdonunk, hanem 
használatban vagyunk. Az elsı félévben nem volt lehetıségünk arra, hogy tulajdonrészt 
szerezzünk, ezért korábbi képviselı-testületi döntés értelmében az értékesítésre vonatkozóan 
javaslatot tett Kiskunmajsa Város Önkormányzatának, akik bár jelképes összegért 
megvásárolják, viszont a következı évtıl a 335 e Ft-os fenntartási költséget átvállalják. 
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Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, tudomásul vette, hogy mindössze az érték 10 
százalékáért lehet értékesíteni, de azt figyelembe véve, hogy az önkormányzatot viszonylag 
jelentıs kiadástól mentesíti az értékesítéssel, a határozat-tervezetet egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 
136/2008.(XI.04.) ÖH. 
VAKÁCIÓ KHT-ban törzsbetét értékesítésérıl 
 

HATÁROZAT  
 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. gazdasági évben értékesíti 
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselı-testülete részére a VAKÁCIÓ KHT. 
102.000,-Ft-os üzletrészét 10.000,-Ft összegért. 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítéssel kapcsolatos intézkedéseket 
megtegye, és a VAKÁCIÓ KHT. közgyőlésén Szank Községi Önkormányzat Képviselı-
testületének döntése értelmében eljárjon. 
 
Határidı: 2008. december 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester  
 
 
NAPIREND 
7. Elıterjesztés testvérvárosi partnerkapcsolat kialakításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elmúlt képviselı-testületi üléseken többször szó volt testvértelepülési kapcsolat 
kialakításáról. Kérés volt, hogy német és angol nyelvterületeken próbáljunk kapcsolatokat 
kialakítani. Az Absolvo Consultingtól kaptunk egy ajánlatot, akik az olasz testvérkapcsolat 
kialakításában és a pályázatban közremőködtek, nettó 180 e Ft-ért vállalnák testvérvárosok 
felkutatását. Az ı ajánlatuk egyetlen ezen a téren.  
Besesek Béla képviselı 
Az Absolvo Consulting közremőködése tulajdonképpen mire irányulna, hogy partnert 
keressen nekünk? Mert a határozat-tervezetben benne van Zarec település, akivel a 
kapcsolatot ki lehetne építeni. A meglévık mellé szerinte ez elég lenne. Megint pályázunk 
egy összeget? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıterjesztés egyrészt Zalecrıl szól, Quindicinek is testvértelepülése, kialakulhat a 
testvértelepülési kapcsolat, errıl szól a határozat 1. pontja. A második pont német ill. angol 
nyelvterületrıl testvértelepülés keresését jelenti és egy következı pályázat elızménye. Azért 
hozta idıben, hogy ne kelljen kapkodni tavasszal a pályázati határidı miatt. Kevés volt az idı 
német kapcsolat kialakítására, most hátha sikerül. 
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Mucsi László képviselı 
Német nyelvterületre van kapcsolatunk, 2002-ben járt kint a Szanki Búzavirág 
Néptánccsoport és a képviselı-testület egy része St. Leonhardban, Alsó-Ausztriában, mi 
hibánk, hogy a kapcsolat nem alakult ki, nem volt kellı gondoskodás részünkrıl. Lát 
lehetıséget a kapcsolat felelevenítésére. Kétszer voltak itt Szankon, elıször többen, majd 
kisebb létszámmal. Meg kellene kísérelni a kapcsolatfelvételt. 
Patkós Zsolt polgármester 
Meg fogjuk nézni. A partnerek keresését idıben tolhatjuk addig, amíg valamilyen visszajelzés 
nem jön onnan. A kapcsolatrendszerünk, a gyerekeink nyelvtanulása érdekében érdemes 
kapcsolatokat keresni. Javasolja a határozat-tervezet 1. pontjában elfogadását, a 2. 3. és 4. 
pont törlését. 
Besesek Béla képviselı 
Egyetértett a módosító javaslattal. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Próbáljuk úgy megoldani a testvértelepülési kapcsolatfelvételt, nem biztos, hogy szükség van 
közvetítıre. Elıször meg kell próbálni magunk összehozni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Örülne, ha így lenne, de az elmúlt évek nem ezt igazolták. Mindenki gondolkozzon, hogy 
hová, milyen irányba nyissunk. 
Besesek Béla képviselı 
Az 1. pontban Zalec település szerepel, ehhez nem kell közvetítı. St. Leonhard esetében is 
közvetítı nélkül próbáljuk meg a kapcsolatfelvételt. Azt is figyelembe kell venni, hogy hány 
testvértelepülési küldöttséget tudunk vendégül látni.  
Patkós Zsolt polgármester 
Egyszerre egyet. 
Besesek Béla képviselı 
Akkor egész évben valami program lesz, azt sem lehet túlzásba vinni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A határozat-tervezet 1. pontját javasolja elfogadásra, és majd az ismeretek birtokában 
visszatérünk a többire. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet 1. 
pontját. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
137/2008.(XI.04.) ÖH. 
Testvérvárosi partnerkapcsolat kialakításáról 
 

HATÁROZAT  
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a szlovéniai Zalec településsel a 
testvér települési kapcsolat kiépítését.  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester  
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NAPIREND 
8. Elıterjesztés biogáz kiserımő megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez a lehetıség az elkövetkezı idıben az energiafüggıség, a kiszolgáltatottság csökkentésére. 
A biogáz tekintetében az adottságaink jók abban az esetben a kommunális szennyvizet 
helyben tudnánk tartani, és itt tudnánk földolgozni. A környéken gond a szennyvíziszap 
elhelyezése, biogáz üzem alkalmas lehet a fogadására. A Településfejlesztési és 
Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és konstruktívabb javaslat született, mint 
a határozat-tervezet. 
Mucsi László TMB elnök 
Nagyon sok kérdés megfogalmazódott. A biogáz épülhet szennyvíziszapra és szerves anyag 
komposztálására, állati eredető trágyának a felhasználására. A nemzetközi tapasztalat az, hogy 
leginkább ott létesítettek ilyen üzemet, ahol nagy mennyiségő híg trágya keletkezett, vagy 
kommunális iszap, vagy pedig állatok trágyája. Mezıgazdasági létünket alapul véve nem 
találjuk célszerőnek ezeket a szerves anyagokat ilyen módon felhasználni. Itt inkább a 
zöldhulladékot, szalmát, nyesedéket, a hulladékkezelı programunknak a részeként egy 
komposztáló telepen földolgozni, ez munkahelyeket teremthet. A szennyvíziszap 
feldolgozására látunk lehetıséget. Kérdések merültek fel, például hogy Jászszentlászló és 
Kiskunmajsa szennyvíziszapjának mennyisége a folyamatos és gazdaságos üzemeltetéshez. 
Kétféleképpen lehet hasznosítani, vagy melegvizet állítunk elı, vagy biogázt, és azzal hıt 
vagy villamos áramot termelünk. Nagyon nagy a beruházás, komoly pénzre van szükség 
hozzá. Kérdés az is, hogy kiválthatja-e a szennyvíztisztítást, mert ha viszonylag olcsó tisztító, 
szőrı berendezés után a megmaradt évenként durván 80 ezer köbméter lakossági szennyvizet 
helyben tudnánk tartani, ahhoz a feltételek is megvannak. Kiképezett víztározó van 450 e m3 
befogadására. Utolsó fázisban nádason át megtisztulna a víz és halastó minıségő víz válna 
belıle. Ez egy nagyon komoly elırelépés volna vízvisszatartás vonatkozásában. Viszont 
ennek Jászszentlászló nem örülne, mert nekik megdrágulna a szennyvíztisztítás. A másik 
lehetıség, hogy onnan elhoznánk a szennyvíziszapot, abból kinyernénk az energiát, és itt 
marad a szerves anyag, amelyet trágyaként, virágföldként lehet értékesíteni, olyan 
minıségőek, méregtelenítésen teljesen átment. Volt még egy olyan kérdés, hogy ennek a 
biogáz üzemnek szeretnénk látni olyan lehetıségét, ami egy háztartást lát el. Akinek van saját 
trágyája, azzal tudná főteni a saját lakását. Tehát az egyedi kis gázüzemnek mennyire van 
létjogosultsága, milyen drága kiépíteni. Utána kell nézni a finanszírozási részének, lehet-e 
hozzá annyit pályázni, hogy egyáltalán gondolkodni lehessen a megvalósításról. Ha a 
szennyvíztisztítást kiváltaná, azt egyáltalán engedélyezné-e a hatóság. A szennyvíziszap 
elhelyezésére átadási lehetıség van-e, engedélyezné-e a környezetvédelmi hatóság ezt a 
szállítási tevékenységet. Az üzemnek az elhelyezésére vonatkozóan az is kérdés, hogy 
közvetlen hıenergiát termel-e, hol lehetne elhelyezni, mennyire zavarja a lakosságot, a 
szállító hıvezeték, a közvetítı közeg mennyire drágítja meg. Intézménytıl mennyire 
helyezhetı el, mennyire jár ez bőzösödéssel, mennyire szabad behozni a faluba stb. El lehet 
gondolkodni komposztáló telep, vagy trágya érlelı telep létesítésén. Lehet, hogy a gazdák 
között kell megszervezni, mert azt látjuk, hogy óriási pazarlás van. Egy baromfitartónak nyőg 
a szerves trágya, nincs földje, állategészségügyi szempontból ki kell hordani, ezért inkább 
ingyen odaadja, csak ne legyen. Értékes anyagot lehetne belıle elıállítani. A trágyakezelés 
szabályai szigorúak. Kérdéses, hogy biogáz üzemben lehetne hasznosítani vagy egy 
trágyaérlelı telepen. Ez is jelenthetne munkahelyet is és itt maradna, mert a víz és a szerves 
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anyag nagyon fontos, hogy itt maradjon, mert mind a kettı kincset ér. Konzultációt javasolt a 
szakmával a bizottság. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Kibıvített bizottsági ülésre meghívjuk az ügyvezetıt, elküldjük neki a kérdéseket. 
 
Mucsi László képviselı 
Jászszentlászlóval konzultálni kellene olyan kérdésben, hogyan lehetne a szennyvizet 
visszavezetni a község tulajdonában lévı 43 ha-os Banó tóba, ami víztározónak ki van 
alakítva uniós pályázattal. Csak a fölösleget engedné el a Dong-éren a Tiszában. A Banó tó és 
a Szemerédi rét komoly, hatalmas nagy terület, vízelnyelı rét, ami a vízvisszatartásra 
alkalmas. Azt kellene megnézni, hogy mekkora beruházással lehetne visszahozni szivattyúval, 
csövön a jó minıségő, tisztított szennyvizet. Javasolja, hogy erre kapjon felhatalmazást a 
bizottság, polgármester. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Erre nem fogunk választ kapni, ez következı kérdés lehet. Majd elıkészítjük ezt a 
megbeszélést. A határozat-tervezet elfogadását nem javasolja. 
 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Szeretne látni egy ilyen mőködı biogáz üzemet, nagyon sok kérdésre választ kaphatnának. 
 
Timár Zsolt képviselı 
A DÉMÁSZ engedélyezné-e a termelt energia visszatáplálását, tehát a hálózatát 
használhatnánk-e? Meglesz az energia aztán mi lesz vele, új hálózatot kell építeni? 
 
Patkós Zsolt polgármester 
DÉMÁSZ-nak kötelezı lenne, de nem veszi vissza az energiát. A termelt energiát 
fölhasználják a településeken. 
 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Van olyan település, ahol szélenergiával áramot termelnek, visszatáplálják a rendszerbe, de a 
lakosságnak az energia ára mégsem lett olcsóbb, semmit nem jelent. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Lakossági felhasználásnak nem ez a módja. Erre lehet ipart telepíteni, nagyobb felhasználót. 
Nem a lakossági célú hasznosítás lenne az elsıdleges feladat, hanem, hogy az egyik beruházás 
után jöjjön ide a másik, idevonzza azokat a beruházásokat, amelyek nagy hı, vagy energia 
felhasználók lehetnek. Mert ık olcsóbban kapják az áramot. 
 
Besesek Béla képviselı 
Javasolja a konzultációt. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy kibıvített 
TMB ülésen legyen konzultáció a cég képviselıjével, ahol választ várnak a felmerült 
kérdésekre, utána dönt a további lépésekrıl. 
  
 
Polgármester szünetet rendelt el. 
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NAPIREND 
9. Elıterjesztés az önkormányzat átvilágításáról  
    Elıadó: Besesek Béla PB elnök 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Besesek Béla PB elnök 
Az elıterjesztés mindenkinek rendelkezésére áll, a hivatalban megtekinthetık az ajánlatok. A 
Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, javasolja a képviselı-testületnek, hogy 
rendelje meg az önkormányzat átvilágítását a Controll Holding Tanácsadó Zrt-tıl bruttó 1.800 
e Ft-ért. Javasolja a bizottság, hogy egészüljön ki a Controll cég megbízása azzal, hogy az 
önkormányzat gazdasági típusú döntéseit 2006. októberétıl kezdıdıen világítsa át és nézze 
meg, hogy milyen megtakarítást eredményeztek és fognak eredményezni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A 2009. évi költségvetésbıl fedezzük ezt az összeget, ehhez elı kell teremteni a pénzügyi 
fedezetet. 
Rácz Izabella képviselı 
Az elıterjesztésben szerepel, hogy meg lehet tekinteni a jegyzınél az ajánlatokat, ezt nem 
tette meg, mert eleve nem ért egyet ezzel az átvilágítással, fıleg úgy nem, hogy készül a belsı 
ellenırzési terv, és igen sok munkát adnak az önkormányzatnál dolgozóknak. Meggyızıdése, 
hogy nem fogja elérni azt a célt, amit a Pénzügyi Bizottság tagjai várnak, mert az eddigi 
tapasztalat azt mutatja, hogy az átvilágítás eredménye nem kivitelezhetı, ezzel az ÁMK 
átvilágítására gondol elsısorban. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzott az, hogy remélhetıleg a megtakarításokból lesz 
finanszírozva ez az 1.800 e Ft. Bízzunk benne, hogy így lesz. Megtette a javaslatokat 
többször, amelyek a megtakarítás irányába hatnának. Kívülrıl jövı ember szemével nézve 
egészen más tapasztalatok is leszőrhetık. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet a 
Pénzügyi Bizottság által javasolt kiegészítéssel. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett a 
következı határozatot hozta: 
 
138/2008.(XI.04.) ÖH. 
Önkormányzat átvilágításáról 
 

HATÁROZAT  
 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megrendeli az önkormányzat 

átvilágítását Controll Holding Tanácsadó Zrt-tıl bruttó 180.000,-Ft összegért. 
2.   A szerzıdés az alábbi ponttal egészüljön ki:  

Az átvilágítás során vizsgálják meg, hogy a 2007. 2008. évben meghozott racionalizáló 
intézkedéseknek milyen gazdasági hatása volt, illetve évente mekkora megtakarítást 
eredményez.  

3.   Az átvilágítást 2009. március 31-ig kell elvégezni. 
4.   A szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2009. évi költségvetésébıl biztosítja. 
5.   A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: a szerzıdés aláírására 2008. november 15. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester  
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NAPIREND 
10. Elıterjesztés a gyakorlókertben lévı épület bérbeadásáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Zádori József azzal a kéréssel fordult a képviselı-testülethez, hogy a gyakorlókertben lévı 
épületet szeretné hosszú távra kibérelni. Vállalkozást szeretne indítani. A határozat-tervezet 
erre vonatkozik. A Pénzügyi Bizottság ülésén más javaslat született. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta kérelmet, és azzal a módosítással javasolja elfogadásra a 
határozat-tervezetet, hogy a 2. pont úgy hangzik, hogy a bérleti szerzıdés megkötéséhez a 
képviselı-testület jóváhagyása szükséges, és a határidı december 31. Azért javasolták a 
módosítást, mert a kérelem több pontban homályos, nem tudjuk milyen tevékenységet akar 
folytatni, hogyan képzeli el a fejlesztést, mennyi bérleti díjat kérhetünk tıle, mennyi idıre 
tudjuk garantálni a bérbeadást, ezeket szerzıdésben kell rögzíteni, ha a szerzıdés összeállt, 
utána lehet róla dönteni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolja, hogy a képviselı-testület hozzon elvi döntést, a bérleti szerzıdést a képviselı-
testület elé hozza. 
Mucsi László képviselı 
Ne nehezítsük meg a vállalkozó dolgát, ha normál tevékenységet akar csinálni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez volt a bizottság véleménye is, de kevés információt tartalmaz a kérelem. 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Furcsa, hogyha valaki kérelmet nyújt be a képviselı-testület felé, miért nincs benne minden, 
ami itt kérdésként fölmerült. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha arra az épületre telephely engedélyt ad a hatóság, ezt megelızıen beszerzi az 
állásfoglalásokat, ha a szakhatóságok megfelelınek tartják a helyet, akkor nincs okunk 
megkérdıjelezni. Azzal, hogy nem írta le konkrétan, hogy milyen vállalkozást akar kezdeni, 
lehet, hogy nem akart az ötletével tippet adni másnak, vagy pedig lehet, hogy csak a 
szándékot akarta fölmérni, hogy a képviselı-testület nyitott arra, hogy az ingatlant bérbe adja. 
Jelenleg nem használjuk, nem fizet érte senki bérleti díjat. Javasolja a módosított határozat-
tervezet elfogadását. 
Besesek Béla képviselı 
Az épület jelenleg nem üzlethelyiség, az van a kérelemben, hogy kedvezményes bérlettel 
venné bérbe, tehát megállapíthat a képviselı-testület az üzlethelyiségtıl eltérı, alacsonyabb 
bérleti díjat is. A Pénzügyi Bizottságon is az merült föl, hogy nyilvánítsuk ki szándékunkat, 
hogy támogatni kívánjuk a kezdı vállalkozót. Készüljön egy részletes szerzıdés, ezzel 
kinyilvánítjuk szándékunkat. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság 
javaslata alapján módosított határozat-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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139/2008.(XI.04.) ÖH.  
Gyakorlókert épületének bérbeadásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. számú önkormányzati 
rendelete alapján a szanki 244 hrsz-ú gyakorlókertben lévı 85 m2 alapterülető 
(tanterem: 75 m2, kiszolgáló helyiség 5 m2, szertár-raktár 5 m2) épületet 2008. 
december 1-jétıl 2018. november 30-ig Zádori József Szank, Virág u. 19. szám alatti 
lakos részére bérbe adja. Az ingatlan megközelítéséhez a bejáró utat biztosítja. 

2. A bérleti szerzıdés megkötéséhez a képviselı-testület jóváhagyása szükséges. 
 
Határidı: 2008. december 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
NAPIREND 
11. Elıterjesztés kéményseprı-ipari közszolgáltatás biztosításáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Ajánlatot tett kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására a FILANTROP KFT. A 
kéményseprı-ipari közszolgáltatás biztosítása a megyei önkormányzat feladata. A megyei 
közgyőlés dönti el, hogy ki végzi településünkön a közszolgáltatást, és meghatározza a díjat. 
Nem javasolja a feladat átvételét.  
Vincze Jánosné jegyzı 
Összehasonlította az ajánlatot a jelenlegi közszolgáltató tarifáival, nem nagy a különbség.  
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag a határozat-tervezet 
elfogadását javasolja. A megyére bízzuk a sorsunkat továbbra is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
140/2008.(XI.04.) ÖH.  
Kéményseprı-ipari közszolgáltatás biztosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az egyes helyi közszolgáltatások 
kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a 
megyei önkormányzat kötelezı feladatát nem vállalja át.  

 
2. Szank község közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által biztosított kéményseprı-ipari 
közszolgáltatást igénybe venni.   

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
12. Tájékoztató a benyújtott, sikeres és még el nem bírált pályázatokról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az írásban kiadott tájékoztatót kiegészítette azzal, hogy az iskolapályázatot második körben is 
megnyitották, mi is pályázhattunk volna, mert megfelelı pályázati anyaggal rendelkeztünk, 
csak forráshiány miatt elutasításra került. Volt még egy elıfeltétel, amit szőrıként betettek a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, rendelkezni kell a pályázat ismételt fenntartásához a 
Regionális Fejlesztési Tanács támogató nyilatkozatával. Úgyhogy megtörtént a politikai 
leosztása a pályázatoknak.  
Azt látni kell, hogy a 4,5 milliárd forintot 2009. és 2010. évrıl hozták elıre, tehát a Dél-
alföldi Operatív Program keretei között nem lesz ilyen pályázati lehetıség a következı két 
évben. Hacsak nem lesz egy olyan nyomás az önkormányzatok részérıl, hogy igenis 
szükséges, mert infrastrukturális elmaradás van ezen a téren. Errıl egyeztetések folynak.  
Az iskolapályázathoz elkészült tervek jók, a megvalósítás az önkormányzat érdeke, vagy 
apróbb lépésenként megpróbáljuk megvalósítani, vagy pedig megvárjuk a pályázati 
lehetıséget.  
Az apróbb lépésbe beletartozik, hogy a hatalmas gázszámlát kisebb felújítással lehetne 
csökkenteni egy energetikai vizsgálat, javaslatkérés után. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a Vörösmarty utca szilárd burkolatú építéséhez viszonylag 
magas önerı szükséges. Van egy DAOP-os pályázati lehetıség, amelyet a képviselı-testület 
elé fog hozni döntéshozatalra, mert ez az a pályázati kör, ahol nyerni lehet, 35 %-os önrészt 
igényel. A lakóút beépítettsége 50 %-os, tehát egy oldali, ez jelentısen gyengítette a múltkori 
pályázatot. Ha ezt ebben a körben nem pályázzuk meg, akkor nem fogjuk tudni sikeresen 
megpályázni a jövıben sem, mert a pályázati szempontok úgy alakulnak, hogy az egyoldali 
beépítettség semminek nem kedvez. 
Az óvodapályázattal kapcsolatban tudjuk, hogy az elszámolható költségek hogyan alakultak, 
de vannak olyan költségek, amelyek nem voltak elszámolhatóak, erre kér kiegészítést Nagy 
Klárától. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az óvoda akadálymentesítés bekerülési költsége bruttó 11.883 e Ft volt, 784 e Ft-tal több, 
mint a pályázatban szereplı összege. Ennek oka az infokommunikációs akadálymentesítés 
során keletkezett túlmunka, amit kötelezı volt megcsinálni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A pályázatnak nem volt része, hogy a villany rossz helyre volt kötve, és olyan villamos 
munkákat kellett elvégezni, amelyeket a mőszaki ellenır feltételül szabott. Erre vonatkozóan 
tervet kért a kivitelezıtıl, ennek a dokumentációja elkészült, így igazolta csak le a számlákat, 
hogy a munka tényleges elvégzése megtörtént.  
Plusz munkák voltak a főtés rendszer zárttá tétele kapcsán, ezek sem voltak a pályázat részei, 
nem voltak láthatók elıre ezek a problémák. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az akadálymentesítéssel kapcsolatban felmerültek még épületgépészeti többletköltségek, 
amelyek a mozgáskorlátozott vécé kialakításával valamint a főtéssel kapcsolatosak.  
Patkós Zsolt polgármester 
Annak a döntésnek következtében, hogy az ÁMK gazdálkodásáról 2 és fél embert kellett 
elhelyeznünk a Polgármesteri Hivatalban, az irattárat át kellett telepíteni a volt jegyzıi 
lakásba. Az irattárból kialakításra került egy iroda, amelyhez nyílászárókat kellett venni. Nem 
láttuk elıre, hogy az ablakok olyan állapotban voltak, hogy ki kellett cserélni. 
Bruttó 784 e Ft-tal meghaladtuk a költségvetést. 
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Besesek Béla képviselı 
Ennek a pénzügyi forrása honnan lesz, a költségvetésben melyik soron számoljuk el? Miért 
nem tárgyalta ezt a Pénzügyi Bizottság, mikor korábban sokkal kisebb dolgokért is össze 
kellett jönni. Valahonnan forrást kell teremteni, de miért utólag tudjuk ezt meg?  
Patkós Zsolt polgármester 
Most készült el az a struktúra, amelyben az elszámolható és a nem elszámolható költségek 
különváltak. Szükségesek voltak ezek a felújítások. 
Besesek Béla képviselı 
Erre van az 1 millió forint általános tartalék. Megérti a szükségességét. A Pénzügyi 
Bizottságot elıre tájékoztatni kellett volna, és nem utólag. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Elıre nem látható többletköltség volt. Az anyagot nekünk kellett megvásárolni. A TÜZÉP-nél 
az anyagokat felírták amikor folytak a munkálatok, nem volt lehetıség arra, hogy minden 
alkalommal számlát készítsenek. A munka befejezésekor elszámoltunk, akkor derült ki 
tulajdonképpen, hogy mennyi az összeg.  
Mucsi László képviselı 
Az elektromos felújítás milyen mértékő volt? 
Varga Ferencné képviselı 
Teljes mértékő. A 11 milliós felújítással jól járt mindenki, önkormányzati erıbıl ezt nem 
tudtuk volna megvalósítani. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez a 784 e Ft nagyon hiányzik, de nem elkerülhetı költség volt. 
Az Arany János utcával kapcsolatosan elmondta, hogy jelezte a kivitelezı felé, hogy tavasz 
folyamán bejárást tartunk, és ha hibákat tapasztalunk akkor garanciális javítást fogunk kérni. 
Azt mondták, hogy természetesen, ez benne van a szerzıdésben.  
Besesek Béla képviselı 
Egyetért. A felújítás Irinyi utca felöli végén már-már lyuk van az úton. Ha a faluból kifelé 
megyünk, az egész jobb oldal az Irinyi utcától a Rákóczi utcáig érezhetıen más a két oldal 
minısége. Látszik, hogy nagyon rücskös, érezhetıen vékonyabb az aszfaltréteg. A bal oldal 
jobb minıségő. Nem tudja, hogy mennyire lesz tartós.  
Patkós Zsolt polgármester 
Megkérte a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottságot, hogy járja be április végéig az 
útszakaszt, tájékoztassa a képviselı-testületet, hogy mit tapasztalt, és tegyen javaslatot arra is, 
hogy a garanciális feltételeket hogyan érvényesítsük.  
Mucsi László képviselı 
Szerinte sem egyforma a két fele, gyenge minıségő az egyik oldal minısége. Kátyúk 
nincsenek, de a hullámosság azonnal megjelent. 
Patkós Zsolt polgármester 
Térjünk erre vissza tavasszal. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékozatót. 
 
NAPIREND 
13. Tájékoztató a Kistérségi Szociális Intézmény szociális normatíva kiesésrıl  
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Július 1-jével a beintegrált feladatok vonatkozásában a Kistérségi Szociális Intézménynek 
nem lett mőködési engedélye, ezért szeptember 24-én kértek tılünk közel 3,4 millió forintos 
támogatást, ami mostanra 4.989 e Ft-ra nıtt. Szeptember 25-én a Közigazgatási Hivatal 
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Gyámhivatalához fordult, megkérdezte azt, hogy az engedélyezési eljárás során hogyan jártak 
el, milyen határidıket tartottak be. Külön megkereste Kiskunmajsa Város Jegyzıjét, mint 
engedélyezı hatóságot ugyanezen célból. Megállapítható, hogy a Gyámhivatal nem 
késlekedett, és amikor lehetısége volt, a szakhatósági véleményeket beszerezte, hiánypótlásra 
idıben felszólította a Kistérségi Szociális Intézményt. Az adatszolgáltatással volt a gond. A 
15 napos határidıbıl is kicsúszott. A mőködési engedélyre vonatkozó kérelem május 15-én 
ment be, és július 21-én került sor a mőködési engedély kiadására és utána jogerısítették még 
abban a hónapban. Túl sok szakhatóságnak kellett a hozzájárulását beszerezni. Azonban mi 
már nem igényelhettünk normatívát, mert a mi engedélyünk már ebben az idıszakban nem 
állt fenn. Jegyzı asszony Kiskunmajsán kérte, hogy személyes érintettség okán ne járjon el. 
Mi nem késlekedtünk ebben a dologban. A hiánypótlás valósult meg késve. 
A normatíva kiesés látszott. Most is van egy pályázat a bentlakásos otthonra vonatkozóan a 
normatíva kiesés miatt pályázhatott Szank 684 e Ft-ra, mert az év elején késlekedtek az új 
rendszer beindításával, emiatt nem tudtuk feltölteni a bentlakásos otthonban a helyeket. Ha 
nyer a pályázat, ebbıl még számíthatunk bevételre. Most küldték ki, hogy két mutatót le 
kellett mondani a bentlakásos intézményben, mert a 28 fı ellátotti létszámot nem tudják 
feltölteni. Abban az esetben, ha Majsára jelentkezne valaki, onnan kiküldenék, mert ott már 
nem tudják fogadni. Most úgy látszik, hogy 4.989 e Ft-ot kellene átadnunk. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Jelenleg 26 fı lakik az otthonban és nincs várakozó, lehet, hogy zárszámadáskor még egy fıt 
le kell mondani.  
Varga Ferencné képviselı 
Felemeltük a bentlakók számát, most kiderül, hogy nincs annyi igény rá. A dolgozók létszáma 
pedig a 28 fıhöz lett emelve.  
Vincze Jánosné jegyzı 
A vezetı ápoló át lett minısítve ápolóvá, a dolgozói létszámot nem emeltük, plusz létszám 
nincs. 
Nagy Klára fıtanácsos 
28 fınél vált a létszám, tehát 27 fıre egyel kevesebb ápoló is elég lenne. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha a képviselı-testület meghozza azt a döntést, hogy 2009. január 1-jétıl 27 fıben maximálja 
a felvehetı létszámot, akkor ennek következtében egy fı álláshelye megszőnik. Látva ezeket 
a számokat, ezen el kell gondolkodni. 
Nincs mellé téve a plusz normatíva ami a kistérségi feladatellátásra jár, lehet, hogy a kettı 
kioltja egymást.  
Nem hozta senki tudomásunkra idıben a problémát, nem világos, hogy ki hibázott a mőködési 
engedély megszerzésével kapcsolatban. Szeptember 24-én kaptunk errıl értesítést. A feladatot 
a társulás ellátja.  
Nagy Klára fıtanácsos 
Az Államkincstár bekérte tılünk korábban valamennyi szociális feladat mőködési engedélyét, 
mert az feltétele a normatíva igénylésének. 
Besesek Béla képviselı 
Átnézte az üggyel kapcsolatos levelezést. Nem érti, hogy a Közigazgatási Hivatalnak miért 
kellett ilyen sok helyrıl nyilatkozatot bekérni, annyi kiigazítást, pótlást kértek, hogy ezek 
szerint nálunk semmi nem volt jó eddig. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nálunk minden dokumentum jó volt, a Kistérségi Szociális Intézménynél nem voltak 
megfelelık a dokumentumok. 
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Besesek Béla képviselı 
Emiatt kerül nekünk ennyi millióba? Abszurd helyzet. Nem érti azt sem, hogy miért volt a 
kiskunmajsai jegyzınek személyes érintettsége. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az itt maradó feladatoknál nekünk is problémánk volt, de végül is sikerült a mőködési 
engedélyeket megszerezni. 
Csertı István képviselı 
Nem mi vagyunk a felelısek érte, annak kell fizetni, aki a felelıs, vagy pedig a kistérségnek 
méltányosságból kérni kell a normatívát, mert a kistérség mőködtette az intézményt az idı 
alatt is, amikor még nem volt meg a mőködési engedély. A probléma valójában bürokratikus 
probléma, az államszervezet méltányosságot gyakorolhatna. A mőködési engedély bizonyítja, 
hogy volt mőködés, ha a mőködést máshogy is lehet bizonyítani, lehet ennek esélye. 
Varga Ferencné képviselı 
Kérjünk jogi tanácsot, mert ha mi fizetünk, akkor becsületbıl tesszük, de nem mi vagyunk a 
hibásak. 
Patkós Zsolt polgármester 
Szerezzünk be egy törvényességi állásfoglalást a Közigazgatási Hivataltól. 
Besesek Béla képviselı 
A bentlakásos otthon létszáma 26 fı volt, nem volt 100 %-osan feltöltve, ezért van normatíva 
kiesés. Valamikor úgy döntött a képviselı-testület, hogy elıször a szanki emberek, aztán 
kistérségben lakók, utána távolabb lakók vehetik igénybe. A kistérség meghirdeti valahol, 
hogy itt van szabad férıhely? A megyei intézményekkel van-e kapcsolatuk, érdekük, hogy 
eladják a férıhelyeinket? 
Patkós Zsolt polgármester 
Érdekük. Messzebbrıl valószínőleg, hogy a család nem hozza ide a távolság miatt a 
hozzátartozóját. 
Varga Ferencné képviselı 
Az a probléma, hogy ápolási szükséglet igazolása nélkül nem vesznek be senkit az otthonba, 
csak az kerülhet be, aki olyan állapotban van.  
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolni fogja kistérségi tanács ülésén, hogy kezdeményezzenek együttmőködést a helyek 
feltöltése érdekében. Volt már Kiskunmajsáról irányított személy is itt az otthonban. 
A tájékoztatóval kapcsolatban törvényességi észrevételt kérünk, és utána tárgyalja a témát 
újra a képviselı-testület. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
NAPIREND 
14. Egyéb kérdések  
 
A) Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı ingóságok értékesítésérıl 

 
Patkós Zsolt polgármester 
Megnyertük a falugondnoki pályázaton a tanyagondnoki buszt, ezért nekünk a FIAT 
DUCATO kisbuszra nincs szükségünk. A FIAT DUCATO-t 2005-ben vásárolta a Többcélú 
Kistérségi Társulás gyermekjóléti feladatok ellátására. Öt évig fenntartási kötelezettségünk 
van, elidegenítési tilalom, kivéve ha helyette olcsóbbat, jobbat, komfortosabbat vásárolunk. 
Ha már úgyis meg kell vásárolni a tanyagondnoki buszt, akkor jónak tartaná azt, hogy 
értékesítsük az OPEL ASTRA-t, az ebbıl származó bevétellel egészítsük ki a FIAT 
DUCATO eladásából származó bevételt és vásároljon a kistérség egy személygépkocsit, amit 



 25 

gyermekjóléti és családsegítı feladatokra, de hivatali feladatokra is használni tudunk. A FIAT 
DUCATO helyébe be fog lépni a tanyagondnoki kisbusz. 
Javasolja a képviselı-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
141/2008.(XI.04.) ÖH.  
Gépkocsi eladásából származó 
bevétel átadásáról 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul az OPEL ASTRA 
típusú, GWR 459 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítésébıl származó bevétel 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társuláshoz történı átadásához. 

2. Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidı: 2008. december 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
      Rácz Izabella             Timár Zsolt 
         jkv. hitelesítı     jkv. hitelesítı 
 


