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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2010. január 5-én 14 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla  
 Csertı István 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella 
 Tabajdi Gábor 
 Timár Zsolt és 
 Varga Ferencné képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 
 

Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 9 fı jelen van, Dr. Folberth György alpolgármester igazoltan van távol.  
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Rácz Izabella képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását 
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy 4. napirendi pontban katasztrófa helyzetbe jutott 
támogatásáról szóló napirendet tárgyalja meg a testület zárt ülésen, mert a megtárgyalása 
sürgıs. A képviselık egyetértettek a napirendi pont felvételével, más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Elıterjesztés …./2010.(….) önkormányzati rendeletre a települési folyékony hulladékra 

vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Elıterjesztés Szank község kül- és belterületi útfelújításáról 
   Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
3. Elıterjesztés DAOP 4.1.1./A pályázat benyújtásáról (ülés elıtt kerül kiosztásra) 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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4. Elıterjesztés katasztrófa helyzetbe jutott támogatására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés …./2010.(….) önkormányzati rendeletre a települési folyékony hulladékra 

vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Tisztelettel köszöntötte Kurucsai László urat, a Közmő Kft. ügyvezetıjét. Kérte, hogy 
indokolja a 2010. január 1-jétıl javasolt szennyvízdíj emelést. 
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı 
Az utóbbi években is 10 Ft emelés volt, és most is 10 Ft emelést javasolnak, amelyet 
Jászszentlászló Képviselı-testülete már elfogadott.  
Az elmúlt év végén kidolgozták a 2009. évi szennyvízcsatorna ráfordítási költségeit, amelybıl 
megállapítható, hogy 500 e Ft-os veszteség képzıdött a szanki csatornahálózat üzemeltetésén. 
A legjelentısebb költség növekmény minden évben a villamos energia áremelkedésébıl 
adódik. Az elmúlt évben csak a Jászszentlászlóra érkezı szanki szennyvíz villamos energia 
költsége 122,25 Ft volt. A villamos energia az egész csatorna költségnek több mint a 2/3-a. 
Szállítás, üzemanyag költséget nem számoltak fel, ezen kívül az ügyvezetı bérének arányos 
részét sem.  
A villamos energián kívül legjelentısebb tétel volt a helyi dolgozó munkabére, az átemelı 
szivattyú javítási, karbantartási költségei. 2001-ben épült a szanki csatornahálózat, azóta a 
szivattyúk is állandó üzemben vannak, és ezeknek a folyamatos karbantartása, javítása, a kopó 
és forgó alkatrészek cseréje jelentıs összegekbe kerülnek.  
Ezen kívül szerepel szennyvízvizsgálati díj, a rádiótelefon hibaüzeneti díja. A szanki 
átemelıkbe 1-1 ipari telefon modem van elhelyezve, és ha bármilyen meghibásodás van, 
akkor küldi a hibaüzenetet, ennek havi és forgalmi díja van.  
Szemétszállítási díj 2008-ban nem volt, 2009-ben pedig már igen, mert a rendszeres 
szemétszállítás bevezetésével Jászszentlászlóról a rácsszemetet a kommunális szolgáltató 
viszi el, ez hetente 1100 literes konténerbıl kerül elszállításra.  
2008-ban nem vásároltak pirált, amely a szennyvíziszap pelyhek tapadását elısegítı 
segédanyag, ennek a 2009-es költsége szerepelnek a kimutatásban.  
Szintén nem volt iszapkihelyezés 2008. évben, 2009-ben a 9 ha-os területre közel 1 millió 
forint értékben szállíttatták ki az 1000 m3 híg szennyvíziszapot, szippantós kocsival, 4,5 km-
re.  
A tisztított víz engedési díja az ATIVIZIG által meghatározott, a Dong-éri fıcsatornába 
beengedett tisztított víz csatornába engedési díja összesen 167.760, Ft. Ez az adat a kimutatás 
készítésekor nem volt ismert, ezért a nulla helyett a 84.000,-Ft-ot be lehet írni a táblázatba. 
Havi 51 ezer forint biztosítást fizetnek összesen, ennek ¼ része van a szanki csatornahálózatra 
ráosztva. 
Jelen pillanatban a szanki szennyvíz önköltségi áron 178 Ft/m3, ez alapján javasolják a 180 
Ft-os díjmegállapítást 2010-re. 
A távlati cél az lenne, hogyha az ivóvizet szolgáltató és a szennyvízcsatorna-hálózatot 
üzemeltetı cég azonos lenne. Az országban nincs még egy ilyen település mint Szank, ahol ez 
két kézben lenne. Nem zárkóznak el az elıl, hogy a szennyvízcsatorna-hálózatot a vízi 
közmővet üzemeltetı cég üzemeltesse a továbbiakban. Természetesen a jászszentlászlói 
végponton, a jászszentlászlói lakossági áron továbbra is átveszik a szennyvizet.  
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Jobban szeretnék azt, ha a szennyvízcsatorna mellett a szanki ivóvízhálózatot is tudnák 
üzemeltetni. Mindenki tudja, hogy a vízmő üzemeltetése nyereséges. A jászszentlászlói ivóvíz 
szolgáltatásból származó nyereséget sajnos meg kell osztaniuk a jászszentlászlói és a szanki 
szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetés veszteségének kompenzálására. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
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 
1/2010.(……) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a 
szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a települési folyékony hulladékra 
vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) ÖR. sz. 
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. §  A rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
        A települési folyékony hulladék kezelés díja 560,-Ft/m3+ÁFA.  
        A szippantás és szállítás költsége az ingatlantulajdonost terheli. 
 
2. §  A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
  
        Az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által biztosított szennyvízelvezetés,   
        szennyvíztisztítás és kezelés díja: 180,-Ft/m3+ ÁFA. 
 
3. § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, egyidejőleg a 29/2008.(XII.30.) rendelet  
       hatályát veszti. 
 
 
Kurucsai László távozott az ülésrıl. 
 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés Szank község kül- és belterületi útfelújításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Szank-Jászszentlászló összekötı út felújítására nyújtottunk be pályázatot. DAOP pályázathoz 
hiánypótlásként kérte a közremőködı szervezet, hogy önkormányzati határozatban legyen 
megjelenítve a beruházás költsége és a szükséges önrész. A beruházás összköltsége 321.853 e 
Ft. A pályázathoz szükséges önrész 10 %-os mértékő, 32.185 e Ft. Támogatásként elnyerhetı 
a beruházás összköltségének 90 %-a, 289.688 e Ft. Sikeres pályázat esetén a beruházás 
megvalósulás után az önkormányzat az út fenntartását legalább 5 évig vállalja. 
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Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és a határozat-terveztet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
1/2010.(I.05.) ÖH. 
Szank község kül- és belterületi útfelújítása 
 

HATÁROZAT  
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a DAOP-2009-
3.1.1/B-09 azonosító számú pályázati kiírásra „Szank község kül- és belterületi 
útfelújítása” címmel. 

 
2. A pályázathoz szükséges önrész, 32.185.379 forint, amely a beruházás összköltségének 10 

%-a. A beruházás összköltsége 321.853.790 forint. Az elnyerhetı támogatás összege 
289.668.411 forint, mely a beruházás összköltségének 90 %-a. 

  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: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés DAOP 4.1.1./A pályázat benyújtásáról  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Háziorvosi rendelık kialakítására van lehetıség a DAOP pályázat keretében. A pályázat 
beadási határideje 2010. január 8. A volt gyógyszertár épületének külsı- és belsı felújításával 
két háziorvosi rendelıt lehet kialakítani. A Közösségi Ház mellett lévı épületbıl majd egy 
képviselı-testületi döntést követıen meg lehetne valósítani egy kiállító termet, helytörténeti, 
iskola történeti, vagy olajipari kiállítást.  
A volt gyógyszertári épület felújításának indoka, hogy az önkormányzatnak kötelessége a 
feladatellátáshoz szükséges orvosi rendelıt és az alapfelszereltséget biztosítani, ha nyugdíjba 
megy egy háziorvos és értékesíti a praxist. Folberth doktor úr és Váraljai doktor úr is 
nyugdíjas, bármikor eladhatják a praxist, a rendelı a saját tulajdonukban van, az 
önkormányzatnak ezért fel kell készülnie erre.  
A pályázattal 95 %-os támogatást lehet nyerni, ezért javasolja a pályázat benyújtását. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Az egyik rendelıt úgy kellene kialakítani, hogy fogorvosi rendelésre is alkalmas legyen. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A pályázatban háziorvosi rendelı kialakítása szerepel, a fogorvosi rendelı üzemeltetése nem 
alapfeladat ellátási kötelezettsége az önkormányzatoknak. Ha az a helyzet állna elı, hogy a 
fogorvos nyugdíjba menne, és nem látná el tovább a feladatát, akkor nekünk érdekünkben 
állna keresni egy olyan személyt, aki idejönne fogorvosként. Ennek a feltételrendszerét 
biztosítani kellene. 
Ameddig nem háziorvosi rendelıként funkcionál az új rendelı, szakorvosi, gyermekorvosi 
rendelésre kiadnánk vállalkozó orvosoknak. 
Most csak a háziorvosi rendelıkre kaptunk lehetıséget, késıbb szükség esetén át lehet 
alakítani. 
A jelenlegi engedélyes tervek az ÁNTSZ elıírásainak megfelelnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
 
2/2010.(I.05.) ÖH. 
Háziorvosi rendelık komplex fejlesztése Szankon 
(DAOP-2009-4.1.1/A azonosító számú pályázati kiírás) 
 

HATÁROZAT  
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a DAOP-2009-
4.1.1/A azonosító számú Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/ Kistérségi járó beteg 
szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerősítése címő pályázati 
kiírásra „Háziorvosi rendelık komplex fejlesztése Szankon” címmel. 

 
2. A pályázathoz szükséges önrész, 1.524.054 forint, amely a beruházás összköltségének 5 

%-a. A beruházás összköltsége 30.481.077 forint. Az elnyerhetı támogatás összege 
28.957.023 forint, mely a beruházás összköltségének 95 %-a. 

  Sikeres pályázat esetén a beruházás megvalósulása után Szank Községi Önkormányzat a 
fenntartást legalább 5 évig vállalja. 

 
3. A Képviselı-testület a pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a 

polgármestert.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
4. Elıterjesztés katasztrófa helyzetbe jutottak támogatására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalta. 
 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 14 óra 30 perckor bezárta az ülést. 

 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Csertı István          Rácz Izabella 
       jkv. hitelesítı         jkv. hitelesítı 
 
 


