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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2008. november 28-án 16,50 órakor megtartott rendkívüli            
               ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 
                        Csertı István 

Mucsi László 
Nyerges Zoltán 
Rácz Izabella 

                        Tabajdi Gábor 
 Timár Zsolt képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Karó Zoltánné jegyzıkönyvvezetı 

 
Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 8 fı jelen van. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Besesek Béla  és Tímár Zsolt  képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı 
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N A P I R E N D 
1. Elıterjesztés a Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére pályázat megírásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés a Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés az ÁMK Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervére 
     Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés a Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére pályázat megírásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselıket arról, hogy ezt a napirendet a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. 
Kérte a bizottság elnökét, tájékoztassa a bizottság döntésérıl a képviselıket. 
Besesek Béla PB elnök  
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 2:1 arányban nem 
támogatja a pályázat megírását. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, ha a testület álláspontja módosul, akkor elıre tudunk lépni. Itt most értéket kell 
választani. Abban az esetben, ha a pályázatot nem nyújtjuk be, akkor 2010-ig nem tudjuk 
megvalósítani a Vörösmarty utca szilárd burkolattal történı ellátását, önerıbıl egyáltalán 
nem. Pályázati lehetıségeink nem lesznek. Magyarázta a Dél-alföldi Operatív Program 
keretében benyújtható pályázati lehetıséget. Ha most nem pályázunk, ezzel azt mondjuk ki, 
hogy a Vörösmarty utca nem lesz szilárd burkolattal ellátva. A PB elnökével folyamatosan 
egyeztettek a finanszírozási lehetıségekrıl. A folyószámla hitel, ami az önkormányzat 
rendelkezésére áll, drága dolog. Más dolgot javasol. Jelenleg ajánlatokat várunk és ha lesz 
használható ajánlat,  a testület dönthet majd errıl. Úgy gondolja, ha ezt a pályázatot 
kihagyjuk, akkor 2010-ben nem lesz pályázati forrás erre, 2011-tıl pedig egyáltalán nem lesz 
erre pályázati lehetıség. Ennek az útnak 50 % körül van a beépítettsége. Kéri a testületet, 
hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatától eltérıen döntsön, mivel a piacon nem nagyon van 
olyan pályázatkészítı cég, aki képes és akarja is, hogy ezt a pályázatot sikerre vigye és a 
pályázat megírásáért elıre egy forintot sem kér.  Ilyen lehetısége az önkormányzatnak nem 
nagyon volt és nem is lesz. A Vörösmarty utcai lakókkal beszélgetve többen is úgy érzik, 
hogy meg vannak különböztetve, mivel ez egyedüli utca, ahol nincs mőút. Úgy gondolja, 
hogy akkor dönt a testület felelısségteljesen, ha a pályázatok támogatása mellett vagyunk. 
Mindezeket figyelembe véve kéri a pályázat megírásának, majd benyújtásának támogatását.  
Tímár Zsolt képviselı 
Kérdése, ha ezt a pályázatot benyújtja a testület, mennyi idın belül kell megvalósítania a 
beruházást? Az utat állandóan karbantartjuk, lehet hogy ezen a karbantartási költségen már 
kövesutat is lehetne építeni.  
Patkós Zsolt polgármester 
Arra van mód és lehetıség, hogy a megvalósítás kezdetét meghatározzuk. Azt gondolja, hogy 
saját erıbıl nem tudnánk megvalósítani ilyen nagyságrendő utat. Ami sok éves karbantartási 
költség lenne, az ebben az egy alkalomban pályázati önerıként olyan mértékő lehet.  
Mucsi László képviselı 
Hozzászólásában elmondta, hogy az elmúlt hónapoknak a gazdasági történései alapján 
rendkívül kockázatosnak tartja azokat a beruházásokat, amely nem kapcsolódik a település 
stratégiai fejlesztéséhez. Konkrétan a munkahelyteremtésre, vállalkozók idetelepítésére 
gondol. A Vörösmarty utca járható, karbantartással járható marad. Fél az ide lekötött pénztıl. 
Olyan helyen támogatná a belterületi utakat, ami valódi mezıgazdasági győjtıút és egyben 
belterületi út is. Ilyen veszélyes helyzetben  ez egy nagyon kockázatos beruházás. Nemcsak a 
20 millió Ft, hanem a kamatai is teher. Kapjuk a kritikát, hogy elıre elköltjük a pénzt. 
Véleménye szerint nem itt van a legnagyobb szükség a pénz elköltésre.  Rendezetlen utca, 
karban kell tartani, hogy járni tudjanak rajta. Mindig azt kell mérlegelni, kinek mi a fontos, 
neki a gazdaság, mivel a gazdaságból lehet megélni és véleménye szerint azokat kell 
támogatni, akik termelnek. Ebben a helyzetben fontosabb dolgok is vannak, mint a 
Vörösmarty utca szilárd burkolatúvá tétele. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyetlen egy pályázatot tudnánk benyújtani belterületi útra, az pedig az a pályázat, ami meg 
van tervezve. A szılısornak a szilárd burkolattal való lefedésérıl még nem gondolkodott a 
testület. Nem vitatkozik azzal, hogy a gazdasági fejlesztéseket érintı beruházásokat lenne 
célszerő megvalósítani. Úgy gondolja, hogy egy gazdasági válság meg fogja törni az 
önkormányzatok és az emberek mindennapjait. Ha nem tesszük azt, hogy a beruházásokat, 
fejlesztéseket elıre hozzuk, akkor el lehet azon gondolkodni, hogy ezt a fejlesztést, beruházást 
a késıbbiek folyamán meg tudja-e majd valósítani önerıbıl az önkormányzat.  A döntést fel 
kell vállalni és az emberek elé is ki kell állni.  
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Nyerges Zoltán képviselı 
Nehéz gazdasági helyzetben van az ország, megoldást erre nem lát. Úgy gondolja, hogy ilyen 
nagy hitelfelvételbe pénzügyi szakember nyilatkozata nélkül nem lehet belevágni. Nem látja 
annak lehetıségét, hogy ezt az önkormányzat fel tudná vállalni. Nem gondolja, hogy 
egyensúlyban van a Vörösmarty utcai beruházás azzal a hitellel, amit erre fel kell venni az 
önkormányzatnak, még akkor is, ha jórészt pályázati pénzbıl valósul meg. Nincs olyan 
szakember, aki azt javasolja, hogy hitelt kell felvenni a jelenlegi helyzetben. 
Patkós Zsolt polgármester 
Beszéltek pénzügyi szakemberrel, aki elmondta, hogy látja a nagyobb településeknek is a 
problémáját és a megoldás az, ha fejlesztenek. Nem hitelbıl, más forrásból. 
Besesek Béla képviselı 
Hozzászólásában elmondta, hogy aki ellenzi ezt  a pályázatot az sem azért teszi, mert nem 
tartja értéknek, hanem úgy látja, hogy a pénzügyi lehetıségek ezt nem teszik lehetıvé. Nem 
értékválasztásról van szó. Ha  egy elutasításnál az emberek vádolnak valakit, akkor 
véleménye szerint elsısorban a kormányt kell vádolni nem pedig ezt az önkormányzatot. A 
pénzt az önkormányzat a kormánytól nem kapja és ezért nem tud létezni, fejleszteni.   A 
képviselık nem látják a lehetıségét és nem merik felvállalni a hitelfelvétel kockázatát. 
Kockázat van mindenben. Ha jól alakulnak a dolgok, akkor az természetes. Nehéz a döntés. 
Rácz Izabella képviselı 
Nehéz a döntés. Nem tudja, hogy az ember az eszére vagy a szívére hallgasson. A testület már 
korábban is sokat foglalkozott azzal, hogy a tulajdonviszonyokat tisztázza a Vörösmarty utca 
révén, ez sikerült. Most ismét itt van egy erıs helyzet, ami azt diktálná, hogy mérsékeljünk a 
kiadásokból, de ugyanakkor szeretnénk fejleszteni is, de fel kell vállalni a hitelt ennek 
érdekében. Nagyon nehéz döntésnek tartja.  
Somogyi Gizella PB tag 
Szeretné, ha elkészülne a Vörösmarty utca szilárd burkolata, de mindig számolni kell. Ha az 
elıfinanszírozást 20 %-os kamattal kell meglépni fél évre, akkor is 7 millió ft. Ha 
folyamatosan felveszünk  20 millió hitelt az ezenkívül van. Nincs értelme a pályázatot 
beindítani, ha úgy látjuk, hogy nem tudjuk anyagilag finanszírozni.  
Besesek Béla képviselı 
2 milliót akkor is bukunk, ha visszamondjuk az egészet.  
Somogyi Gizella PB tag 
Nagyon nagy számokról van szó. A községnek a 10 millió is nagyon sok, ami hitelkamatba 
biztosan, hogy elmegy. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha látnánk, hogy a támogatási szerzıdés milyen, lehetıvé teszi-e azt, hogy ne kelljen a teljes 
összeget megelılegezni. Azt mondja a pályázat kiíró, hogy csak az önrészt kell kifizetni és ezt 
követıen a pályázat finanszírozza a megvalósítót, akkor örülne. De nem errıl van szó, nem 
látja a támogatási szerzıdést. Globálisan kell gondolkodni a pályázatok benyújtása 
tekintetében. Továbbra is az a véleménye, hogy ezt a pályázatot be kell adni, mert szükséges.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2  tartózkodás mellett nem 
hozott döntést.   
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Tájékoztatta a képviselıket, hogy mivel a határozat-tervezet nem kapta meg a többségi 
szavazatot, így döntés nem született, ezért a szavazást meg kell ismételni. 
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A polgármester ismét szavazásra tette fel a határozat-tervezetet a Vörösmarty utca szilárd 
burkolatának kiépítésére pályázat megírásáról. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta: 
 
145/2008.(XI.28.) ÖH. 
Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére 
 pályázat megírásáról 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat és a 
TISZASZOLG Építı, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között a Vörösmarty utca szilárd 
burkolatának kiépítése pályázat megírására a megállapodást Szank Községi Önkormányzat 
polgármestere a benne foglalt feltételek szerint aláírja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
N A P I R E N D 
2. Elıterjesztés a Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy az elızı napirendnél kialakult vita ehhez a napirendhez kapcsolódik. Ismét 
megnyitja a vitát ennél a napirendnél is.  
 
Hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett nem 
hozott döntést.   
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Tájékoztatta a képviselıket, hogy mivel a határozat-tervezet nem kapta meg a többségi 
szavazatot, így döntés nem született, ezért a szavazást meg kell ismételni. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatásul elmondta a képviselıknek, hogy a pályázat benyújtási határideje 2008. 
december 3.  
  
A polgármester ismét szavazásra tette fel a határozat-tervezetet a Vörösmarty utca szilárd 
burkolatának kiépítésére pályázat benyújtásáról.  
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta: 
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146/2008.(XI.28.) ÖH. 
Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére 
 pályázat benyújtásáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a DAOP-2008-
3.1.1/V Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak 
fejlesztése címő pályázatra a Vörösmarty Mihály utca és Bem utca szilárd burkolatú 
közutak kiépítésére. 

2. A pályázathoz szükséges önrészt a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja. 
  Sikeres pályázat esetén a beruházás megvalósulása után Szank Községi Önkormányzat a 

fenntartást legalább 5 évig vállalja. 
3. A pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a polgármestert.  
 
Határidı. 2008.december 03. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
N A P I R E N D 
3. Elıterjesztés az ÁMK Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervére 
     Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Elmondta, hogy  a közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervet mindenki megkapta. 
Végigolvasta, egy helyen korrigálta, szólt is a tervet készítınek, aki használta a 
gyermekvédelmi felelıs megnevezést, ezt  a munkát már az osztályfınökök végzik. Az 5. 
pontot, az akciótervet magyarázta és értelmezte az intézményre vonatkoztatva. Minden évben 
be kell számolni arról, mit hogyan teszünk. Az intézkedési tervet elfogadásra javasolja. 
Besesek Béla képviselı 
Az utolsó elıtti lapon az intézmények szakember ellátottsága címszó alatt szerepel, hogy az 
elıírt képesítési feltételeket a személyzet hiánytalanul teljesíti. Ez a valós helyzet? 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Válaszában elmondta, hogy az intézményben nincs képesítés nélküli pedagógus. 
Besesek Béla képviselı 
Nem képesítés nélküli pedagógusra gondol, hanem, hogy a feltételeket hiánytalanul teljesíti? 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
A nyelvoktatásra gondol, ezen a területen  az angol szakos kollega ı már védett, 5-6. 
osztályban jogosítja fel 100 %-osan a végzettsége az oktatásra és ugyanez a helyzet a németet 
oktató  kollégánál is. Nincs annyi végzett nyelvszakos. A szakos ellátottság teljesítve van.  
Patkós Zsolt polgármester 
A szakos ellátottság biztosított. Az ısz folyamán készült egy statisztika, amely alapján ez az 
intézkedési terv is készült. Magyarázta, hogy az októberi statisztikai adatok szerint nincs 
képesítés nélküli pedagógus,  a statisztikai adatok alapján ez a terv megfelelı. 
Mucsi László képviselı 
Nagyon fontos az integráció és a fejlesztés szempontjából, hogy az intézmény rendelkezik 
logopédus, gyógypedagógus, fejlesztıpedagógus szakemberrel. A sajátos neveléső igényő 
tanulók oktatására felkészültek vagyunk. Ez komoly pozitívuma egy iskolának. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  a következı 
határozatot hozta: 
 
147/2008.(XI.28.) ÖH. 
Közoktatási esélyegyenlıségi  
intézkedési terv elfogadásáról 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 105. § (1) bekezdése értelmében az Általános Mővelıdési Központ esélyegyenlıségi 
intézkedési tervét az elıterjesztés szerint elfogadja.  
 
Határidı: 2008. november 30. 
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 óra 20 perckor bezárta az ülést. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
     Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
     polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
     Besesek Béla                                                                                       Tímár Zsolt 
    jkv. hitelesítı                                                   jkv. hitelesítı 
 
 


