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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2010. január 5-én 13 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Besesek Béla elnök
Tabajdi Gábor és
Somogyi Gizella biz. tag
Patkós Zsolt polgármester
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Besesek Béla elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı
bizottsági tagból mind a 3 fı jelen van.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság azzal a
kiegészítéssel, hogy lesz egy zárt ülési anyag is, katasztrófa helyzetbe jutott támogatása,
amelyre utolsó napirendi pontban kerülne sor. A bizottság egyetértett a napirend
kiegészítésével, más javaslat nem hangzott el.
A PB 3 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
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.)
Besesek Béla elnök
Megkérdezte, hogy polgármester úrnak van-e kiegészítése az írásban kiadott anyaghoz.
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Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztésben a szennyvízdíj 2010. január 1-jétıl történı 5,9 %-os emelésérıl van szó.
Átadta a szót a szolgáltató képviselıjének, Kurucsai László ügyvezetı úrnak, hogy indokolja
meg az emelés szükségességét.
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı
Köszöntötte a megjelenteket. 2001. óta van Szankon csatornahálózat, illetve a bıvítéssel
2003. óta. Évrıl-évre ráfizetés keletkezik a szanki csatornahálózaton. A víziközmő
szolgáltatók általában együtt szokták üzemeltetni az ivóvíz- és a csatornahálózatokat. A
szanki egy speciális helyzet, hogy más kezében van az ivóvízhálózat és más kezében a
szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetése, ez az országban egyedülálló. A haszon mindig az
ivóvíz után képzıdik és így kompenzálja a kettı egymást. Ez Jászszentlászlón is így van, de
sajnos az ivóvíz nyereséget hozzá kell tenni a szanki szennyvízcsatorna veszteségéhez.
Kigyőjtötte az adatokat, 2009. évben több mint fél millió forint veszteség keletkezett csak a
szanki csatornahálózaton, 1 m3 szennyvíz önköltsége 178 Ft, és csak a Szankról érkezı 1 m3
szennyvíz energia költsége 122 Ft. A tisztított víz engedési díjnál 0 Ft szerepel, azóta már
ismert ez az adat is, oda 83.000,-Ft-ot be lehet írni, ezzel még növekszik a veszteség.
Késıbbiekben át tudnák venni a vízmő üzemeltetését is. Ha ez nem valósul meg, akkor
viszont azt javasolja, hogy a szanki vízmővet üzemeltetı cég vegye át a szennyvízcsatornahálózat üzemeltetését is.
Az elıterjesztésben 10 Ft szennyvízdíj emelési javaslat szerepel 2010. évre. Jászszentlászló
Képviselı-testülete decemberben elfogadta a 10 Ft-os emelést.
Patkós Zsolt polgármester
A szolgáltató váltásról szóló felvetés a mostani ülésnek nem témája. Késıbb, amikor lejár az
ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó koncessziós szerzıdés, akkor másik lehetıséget is vizsgálnia
kell a képviselı-testületnek. Ez most erre egy figyelemfelhívás volt.
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı
Igen.
Besesek Béla elnök
Mennyi volt eddig a szennyvízdíj?
Patkós Zsolt polgármester
10 Ft-tal emelkedik.
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı
170 Ft/m3 + ÁFA volt.
Besesek Béla elnök
A költségeknél mit takar a szemétszállítási díj?
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı
Ez az 1100 literes konténer után a szemétszállítás díja. A dobszőrırıl lekerülı rácsszemét
kerül ide. Tavaly azért nem volt ilyen költség, mert kivitték a szeméttelepre.
Besesek Béla elnök
Mi az a pirál?
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı
A szennyvíztisztító telepen adalékanyag, az iszap pelyhek tapadását segíti elı. 2008-ban nem
történt ilyen vásárlás, 2009-ben viszont televásárolták a 10 m3-es tartályt, legközelebb akkor
jelentkezik ilyen költség, ha újra elfogy, kb. 14 hónapra elegendı.
Besesek Béla elnök
A szennyvíziszap kihelyezés költsége mit takar?
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı
A Növény- és Talajvédelmi Szolgálat által engedélyezett 9 ha-os iszapkihelyezı területre
évente közel 1000 m3 szennyvíziszapot szippantó kocsival kell kiszállítani. Magyar
Vagyonkezelı Zrt. tulajdona a terület, most lejárt az engedély, és Jászszentlászló
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Önkormányzata szándéknyilatkozatot nyújtott be, hogy szeretné ezt a területet megvásárolni,
még nem az önkormányzat tulajdona. Évente be kell vizsgáltatni a talajt.
Besesek Béla elnök
A jászszentlászlói és a szanki szennyvízdíj között a korábbi évekhez hasonlóan a 30 Ft-os
különbség most is megvan, az önköltségben nem látja a 30 Ft-os eltérést.
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı
Több mint 2 millióba kerül csak a szanki átemelınél a kompresszor üzemeltetése. A levegı
betáplálása azonban feltétlenül szükséges volt, mert amíg ez nem történt meg, bőz volt
Jászszentlászlón. Ilyen levegı betáplálás nem volt máshol, ez precedens értékő, azóta több
helyrıl eljöttek és megnézték, és beépítették a saját rendszerükbe, mert jóval kevesebbe kerül,
mint vegyszert adagolni hozzá.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelettervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
1/2010.(I.05.) PBH.
Szennyvízdíj emelésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás
ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendeletet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
2. Elıterjesztés Szank község kül- és belterületi útfelújításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Szank és Jászszentlászló közötti út felújítására benyújtott DAOP pályázathoz
hiánypótlásként kérte a közremőködı szervezet, hogy önkormányzati határozatban legyen
megjelenítve a beruházás költsége és a szükséges önrész. A pályázathoz szükséges önrész 10
%-os mértékő, 32.185 e Ft. A beruházás összköltsége 321.853 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.
Besesek Béla elnök
A fenntartás 5 éves vállalása tulajdonképpen csak formalitás.
Tabajdi Gábor biz.tag
Felújítás után hány tonnás teherbírású lesz az út?
Patkós Zsolt polgármester
A 10 tonnás korlátozás megmarad, az út alapja nem változik, a hozzátoldott rész lesz
megerısítve és 6-10 cm-es aszfaltréteg kerül rá.
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Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı
Már a Kaiser Vendéglınél a Jászszentlászló-Móricgát útra történı rákanyarodásnál is ki van
rakva a 10 tonnás súlykorlátozó tábla.
Besesek Béla elnök
Azon is gondolkodni kellene, hogyan tudnánk a súlykorlátozásnak érvényt szerezni.
Tabajdi Gábor biz.tag
Aratási idıben nagyon megnı az átmenı forgalom.
Patkós Zsolt polgármester
Egyedül a rendırségnek van jármő- és árumegállító joga. Csak a rendırség tud büntetni.
Besesek Béla elnök
Ennek a pályázatnak nem része a körforgalom, mert nem létesíthetı?
Patkós Zsolt polgármester
A Halasi-Béke utcák keresztezıdésében nem lesz körforgalom, mert túl közel menne a
házakhoz, helyette forgalomlassító járdaszigetek beépítése valósul meg.
Besesek Béla elnök
Reméljük, hogy itt is lesz lehetıség önrész pályázatra.
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı
A Jászszentlászló-Móricgát összekötı útig megvalósul az útfelújítás?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, közös a fejlesztés.
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı
Úgy lenne jó, ha Jászszentlászlóig megvalósulna a felújítás.
Patkós Zsolt polgármester
Az az út a Magyar Közút tulajdona. A Magyar Közút pedig nem pályázhat erre a forrásra.
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı
Tavasszal felújításra került a Kiskunfélegyházára vezetı út.
Patkós Zsolt polgármester
Igen, Kiskunmajsa és Kiskunfélegyháza között.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:

2/2010.(I.05.) PBH.
Szank-Jászszentlászló összekötı út felújítására
DAOP pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Szank község kül- és belterületi útfelújításáról szóló határozattervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök
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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 keretében. Két háziorvosi rendelıt
lehet a Rákóczi utcai önkormányzati ingatlanban megvalósítani közös várórésszel, külön
nıvérszobával és külön orvosi szobával, egymást követı rendelési idıvel. Így az orvosoknak
és az ÁNTSZ-nek is megfelelı. Kialakításra kerülne még folyosó, vetkızı,
akadálymentesített bejárat.
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. Addig a rendelı
szakorvosi vizsgálatoknak a helye lehetne. Nárai doktor úr rendelıjének épülete régebben
iskolai célt szolgált. Azt az épületet az önkormányzat hasznosíthatná kiállító teremként.
Ezen indokok alapján javasolja a pályázat benyújtását, a volt gyógyszertár épületének
felújítását, átalakítását, két orvosi rendelı kialakítását. A pályázat 95 %-ban támogatott.
Tabajdi Gábor biz.tag
Külsı-belsı felújításról van szó, vagy csak belsı felújításról?
Patkós Zsolt polgármester
Mindkettırıl. Felújítás esetén 140 e Ft/m2-nél nem lehet nagyobb összegre pályázni.
Besesek Béla elnök
A pályázat benyújtásával egyetért. Hogyan viszonyul a magánpraxis az önkormányzati
tulajdonú rendelıhöz? A háziorvosok magánpraxisban látják el a feladatot, az egyik orvosnak
saját rendelıje van, a másiknak önkormányzati. A rendelıket bérbe adjuk az orvosoknak vagy
hogyan mőködik ez?
Patkós Zsolt polgármester
A praxisjog a törvényi szabályozás alapján elkülönül a tevékenység végzésétıl. A praxisjogot
az orvos megvásárolhatja, eladhatja külön szabályozás alapján. A praxisjog magántulajdonban
van, viszont az egészségügyi alapellátás törvénybıl adódó önkormányzati kötelezettség.
Folberth doktor úr továbbra is rendelhet a rendelıjében, nem kötelezzük arra, hogy
beköltözzön az új rendelıbe, de a lehetıséget biztosítjuk. Nárai doktor úrnak is joga van, hogy
saját ingatlanban rendeljen, jelenleg önkormányzati ingatlanban van a rendelıje, ı át fog
költözni az új rendelı egyikébe, ha megvalósul a beruházás.
Besesek Béla elnök
Támogatja a pályázat benyújtását.
Somogyi Gizella biz. tag
Tetıcsere, nyílászáró csere, főtéskorszerősítés is megvalósul a pályázatból?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, és még komplex akadálymentesítés is.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
3/2010.(I.05.) PBH.
Háziorvosi rendelık komplex fejlesztésére
DAOP pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a háziorvosi rendelık komplex fejlesztése Szankon (DAOP-20094.1.1/A azonosító számú pályázati kiírás) címő határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint
fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Besesek Béla PB elnök

NAPIREND
4. Elıterjesztés katasztrófa helyzetbe jutott támogatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Ezt a napirendet a bizottság az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen
tárgyalta.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 14 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Besesek Béla
elnök
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