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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2010. április 13-án 15 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Dr. Folberth György alpolgármester
Besesek Béla
Csertı István
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Tabajdi Gábor és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Terbe Zoltán Kiskunmajsa város polgármestere
Valkai Ottó ırsparancsnok
Turán György körzeti megbízott
Kálló József településır
Sebestyén Csaba településır
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 9 fı jelen van, Rácz Izabella képviselı késıbb érkezik.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Mucsi László és Timár Zsolt 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 módosítással, hogy a HALASVÍZ KFT-vel kapcsolatos 5. napirendi pontot
ne tárgyalja a mai ülésén a képviselı-testület, hanem majd a következı rendkívüli ülésen. A
napirendrıl történı levételt a Pénzügyi Bizottság javasolta, mert további információkra van
szükség a megalapozott döntéshez. A képviselık egyetértettek a napirendrıl történı levétellel.
Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról és tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

2. Beszámoló Szank község közbiztonságának helyzetérıl
Elıadó: Valkai Ottó ırsparancsnok
3. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézménye
2010. évi költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) rendelet módosításáról
(ülés elıtt kerül kiosztásra)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés a Haladás Mezıgazdasági Szövetkezet és Szank Községi Önkormányzat
ingatlan cseréjére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése címő
pályázatról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat közbeszerzési tervére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról és tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Megkérdezte, hogy van-e kérdés az írásban kiküldött lejárt határidejő határozatokkal
kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
22/2010.(IV.13.) ÖH.
Lejárt határidejő határozatokról
szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 13/2010.(II.23.) ÖH. és a
19/20/2010.(III.09.) ÖH. számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
az elıterjesztés szerint elfogadja.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Patkós Zsolt polgármester
- Március 15-én a községi ünnepség volt, amelynek keretében „Szank Községért”
emlékérem kitüntetések átadása is megtörtént Rékasiné Dr. Oláh Gizella és Rékasi
László részére. Az ünnepség és a kiállítás megnyitó nagyon fontos volt a szankiaknak,
csak pozitív visszajelzések érkeztek.

-

-

-

Március 26-án ünnepélyes keretek között megtörtént a kiskunmajsai Járóbeteg
Szakellátó Központ átadása. A külsı épített környezet teljes, az informatikai eszközök
és a szükséges eszközpark beszerzésére az üzemeltetı Nonprofit Kft. által kiírt
közbeszerzésnek meg van az eredménye, mindkét közbeszerzési eljárás eredményes
volt. A pályázatban szereplı költségkeretek között meg tudnak valósulni a
beszerzések. Várhatóan július 1-jétıl mőködni fog az intézmény.
Április 8-án Jászszentlászlón a piactér és játszótér átadása volt, amely a harmadik
megvalósult LEADER beruházás. Az elsı megvalósult LEADER beruházás Szankon
a játszótér volt, a második pedig szintén Szankon a Gy. Szabó Béla Képtár felújítása.
Április 9-én a VAKÁCIÓ KFT. taggyőlése volt, amelyen Mucsi László képviselı
úrral, felügyelı bizottsági taggal vett részt. A taggyőlésen az új ügyvezetı
tájékoztatást nyújtott a táborok állapotáról és arról, hogy az üzemeltetés kapcsán
milyen nagyságrendő beruházások megvalósítása szükséges. Kb. 4 millió forint értékő
beruházás szükséges, amelybıl 2,5 millió a Sikondán, 1,5 millió a Balatonakalin lévı
táborra vonatkozik. Ehhez az önkormányzati kiegészítı támogatás valószínőleg a
következı évben szükséges, Szanknak ez kb. 130 e Ft hozzájárulást jelent. Kérte, hogy
rövid idın belül mutassák be, hogy melyek a szükséges beruházások, milyen
árajánlatok érkeztek be, hogy lássuk azt, ha a mőködés nem rentábilis, milyen
költségek terhelik a 2011-es költségvetésünket.

Köszöntötte Terbe Zoltán polgármester urat, kérte, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet
egy kistérségi projektrıl, amely kapcsán Szank és Kiskunmajsa együtt tudna pályázni.
Terbe Zoltán polgármester
Köszöntötte a képviselı-testületet. Energetikai beruházás területén együttmőködés kialakulhat
a két település között. A települések rendelkezésére álló állami támogatások egyre inkább
csökkentek, a helyi bevételek nem növelhetık, viszont a feladatok tornyosulnak elıttünk.
Kitörési pont lehet, ha befektetıket hozunk a településre. A befektetık újabb munkahelyeket
teremtenek, és új bevételt, adót hoznak.
A kiskunmajsai önkormányzat ezért indult el azon az úton, hogy ipari parkot fejlesszen, 2000ben kezdıdött a folyamat, de 2008-ig érdemben nem történt semmi. A mostani pályázati
csomagban sikerült egy 300 millió forintos beruházást megvalósítani, amely segítségével az
ipari parkhoz az infrastruktúrát megépítettük.
Ez csak az elsı lépés, az ipari parkot meg kell tölteni tartalommal, ide kell telepíteni a
befektetıket. A gazdasági válság idején kevés a befektetı. Szeretnénk a helyi kötıdéső mikro
és közepes vállalkozásoknak helyet biztosítani.
Sertés vágóhídra egy kiskunmajsai vállalkozás pályázatot nyert valószínőleg megvalósul,
amely példaértékő beruházás lenne.
Nagyon fontos, hogy a Mercedes gyár Kecskeméten épül, a gyárnak lesznek beszállító cégei,
amelyek alkatrészeket szállítanak, keresnek olyan helyet a környéken, ahová letelepedhetnek.
Ebben az ügyben megtettük a szükséges lépéseket. Bízunk benne, hogy tudunk letelepíteni
ilyen vállalkozásokat is, és munkahelyet teremteni.
A klasszikusnak mondható iparágakba (pld: autógyártás, élelmiszeripar, textilipar) a válság
miatt nem nagyon fektetnek be, de vannak új iparágak, amelyek óriási fejlıdés elıtt állnak,
ilyen az energetika és a megújuló energiaforrásokhoz kötıdı technológiák, ipari beruházások.
Magyarország gázfüggısége Európában a második helyen van, nálunk jobban csak a
hollandok függnek a földgáztól, mert annak idején gázprogramként az ország majdnem
minden településére eljutott a földgáz. Negatív hatása, hogy a gáz ára folyamatosan
emelkedik, és ki vagyunk szolgáltatva a piaci ármozgásoknak, függünk az orosz
gázvezetéktıl. Az orosz-ukrán gázvita miatt az is elıállhat esetleg, hogy szőken lesz földgáz.

Egyrészt ezért fordul az Európai Unió is, és Magyarország is a megújuló energiaforrások felé.
Másrészt a megújuló energiaforrások elterjedése enyhítheti a klímakatasztrófa kialakulásának
esélyét, valamint munkahelyteremtı, vidékfejlesztı hatásúak is. Az Európai Unió azt vállalta,
hogy 2020-ig az energiatermelésének a 20 %-át megújuló energiaforrásokból fogja
biztosítani, ezen belül minden tagország külön-külön vállalást tett, Magyarország 13 %-ot
vállalt 2020-ig. Ezzel hátulról a második helyen van, a sor legvégén Málta áll. Nem túl nagy a
vállalás az uniós szinthez képest, de a magyarországi szinthez mérten jelentısnek mondható,
mert most 6 % körül mozog. Ezt a lehetıséget kellene megragadnunk.
A megújuló iparághoz kapcsolódó beruházások kapcsán leginkább a biomasszáról beszélnek,
mint potenciális energiaforrásról. Biomassza az összes olyan zöld növény, amit energetikailag
fel lehet használni (szalma, energiaerdı, energianád, állati hulladék, melléktermék). A
megújuló energiaforrásokból a szükséges 7 %-os növekedésnek 70 %-át biomasszából tudjuk
elıállítani, kisebb részét a napenergiából, szélenergiából. Biomasszánál szóba jöhet a biogáz
termelés, amelyhez Szank is rendelkezik egy tanulmánnyal. A zöldnövényeket fermentálják,
ezáltal metán és szén-dioxid keveréke keletkezik, biogáz, ezt elektromos áram termelésre és
főtésre lehet felhasználni, gázmotorokban égetik el. Van egy másik technológia is, kisebb
mértékben fejlıdik, különbözı hıtechnikai folyamatok lévén lebontják az anyagokat,
amelyekbıl energia keletkezik, anélkül, hogy mindenféle káros hulladék keletkezhetne. A
biomassza felhasználása során főtımőben elégetjük a fát vagy a szalmát, és akkor hı
keletkezik, és azzal főtjük az intézményeinket. Ha az energiatermelést összekötjük villamos
energiatermeléssel, akkor kapcsolt energiatermelésrıl beszélünk, ez a leggazdaságosabb, mert
két oldalról jut bevételhez a szereplı.
Környékünkön jelentıs lehetıséget jelent a termálenergia, 1200-1300 méter mélyen 70 fokos
termálvizet találunk, Kiskunmajsán három ilyen kút üzemel, kettı a termálfürdıé, egy pedig a
volt Petıfi Tsz. kútja. Megnyílik a lehetıség arra, hogy termálvízbıl villamos energiát
állítsunk elı. Kiskunmajsán a tapasztalatok szerint 3300 méter mélyen 150 fokos
termálvízkincs található, az már alkalmas arra, hogy megfelelı technológiával hıenergiát
szolgáltassunk. A hıenergia nemcsak főtésre alkalmas, mostani technológiákkal már
hőtıházakat is mőködtethetnek megújuló energiából termelt hıvel. Rengeteg lehetıség van
Kiskunmajsán, és ez inspirál bennünket arra, hogy odacsábítsunk befektetéseket a
kiskunmajsai ipari parkba, kiserımőveket, főtımőveket, biogáz üzemeket lehetne oda
telepíteni.
A kiskunmajsai intézményrendszer tekintetében kb. nettó 35 millió forintot fizetünk a
földgázért. Az intézmények nagyon leromlott állapotban vannak, rosszak a nyílászárók, a
szigetelések, korszerőtlen a főtési rendszer. Célszerő felújítani ezeket az épületeket. Szank
ezen az úton elindult, itt már sikeres pályázatokról lehet beszélni. Kiskunmajsa még ennek
elıtte áll, mert a testület nem látott garanciát arra, hogy a saját erıt biztosítsa a pályázathoz,
nem akarta megterhelni már a költségvetést ezzel. Más megoldást kell keresni.
A megoldás az, hogy a település elkészíttet egy tanulmányt a megújuló energiaforrások
kihasználásának lehetıségérıl. A tanulmány tartalmazza a felhasználói oldal
korszerősítésének részét és azt, hogyha az ipari parkba letelepszik egy kiserımő vagy főtımő,
amely olcsó energiát állít elı, azt el kell szállítani a fogyasztókhoz, ehhez egy távfőtı
rendszer kiépítésére van szükség, egy hıközpontra, távvezetékre és egyéb berendezésekre.
Ugyanez a helyzet a zöld villamos energiával, azt fel kell táplálni a hálózatra, és onnan kaphat
a település minden fogyasztója olcsóbb energiát.
Az a gondolat, hogy a programot megírnánk, részletesen kidolgoznánk, és megvalósítanánk.
Szankon is ezek a gondolatok születtek meg, itt is két tanulmány született, a biogáz és a
termálvíz hasznosítására. Van egy intézményhálózata Szanknak is, kiépíthetnénk a távfőtést
Szankon is, amellyel olcsóbb, földgáztól független energiaellátást biztosíthatunk, nem
lennénk kiszolgáltatva a világpiaci ármozgásoknak és az orosz gázfüggıségnek.

Megjelent egy pályázati kiírás 2009. decemberében, a KEOP 4.3., amely megújuló energia
alapú térségfejlesztési pályázat. Mind az energiatermelı, mind az energiafogyasztó oldalnak
érdeke, hogy ez a távvezeték hálózat, amely nem olcsó dolog, megépüljön, és mőködjön. Ez a
pályázat 80 %-os támogatást nyújthat, kistérségi szintő gondolkozást kíván meg, ezért jó
lenne, ha a két településen egyszerre valósulna meg ez a távfőtı rendszer. Ezért, ha úgy
döntünk, hogy a pályázatot benyújtjuk, akkor konzorciumot alapítunk, mert konzorcium
nyújthatja be a pályázatot. A pályázat kétfordulós, elsı részében tanulmány készítésére, és a
szükséges tervdokumentáció elkészítésére lehet támogatásra pályázni. Ha ezek elkészülnek,
akkor lehet a terveket megvalósítani a pályázat második fordulójában. Az elnyerhetı
támogatás maximum 1,5 milliárd forint, a pályázattal 80 % intenzitást lehet elérni. A
kiskunmajsai önkormányzat több befektetıvel is sikeres tárgyalást folytatott. A befektetık
vállalják, hogy a kiskunmajsai önkormányzat részérıl szükséges önerıt biztosítják, valamint
vállalják a pályázat elkészítését is. A program a hónap végi ülésre kerül Kiskunmajsa
Képviselı-testülete elé, ahol remélhetıleg a pályázat benyújtása mellett dönt.
Kiskunmajsa Önkormányzata nem vállalta az önerıt az intézmények energetikai
korszerősítéséhez, holott ez szerves része kell, hogy legyen a pályázati programnak, más
megoldást találtak. Energetikai befektetık vannak a piacon, tárgyalások eredményeként az
egyik cég vállalja azt, hogy a kiskunmajsai intézmények energiaellátását hosszabb távon
biztosítja, azzal együtt, hogy a felújításokat elvégzi a város helyett. Ezzel egy gesztor
szervezet jön létre.
Szank két tanulmánya illeszkedik ehhez a rendszerhez, ha Szank Önkormányzata is úgy dönt,
hogy szeretne részt venni ebben a programban és Kiskunmajsa Önkormányzata is úgy dönt,
hogy benyújtjuk ezt a pályázatot, akkor a szakemberek össze fogják fésülni a két programot.
Mivel kistérségi energetikáról volna szó, erısítené egymást a két fejlesztés, mindkét
településnek nagyobb az esélye.
Patkós Zsolt polgármester
Össze kell hangolni kistérségi szinten is az együttmőködést, ez a pályázat nekünk is jó, együtt
tudunk mőködni és közös cselekvési tervet kidolgozni. A képviselı-testület fog még ezzel a
témával találkozni, mert döntést is kell a késıbbiekben hozni.
Terbe Zoltán polgármester
Máshol vannak már ilyen programok, például Ausztriában, a magyar határ mellett. A cél az
volt, hogy a kisváros energiára fordított kiadása ne menjen ki a kistérségbıl, hanem ott
maradjon. Megújuló energiaforrásokból kiépítették a saját rendszerüket, ma már mindenki az
ott elıállított energiát használja, ha fizetnek az energiáért a polgárok, a vállalkozások, akkor a
pénz helyben marad. Olcsó energiát tudnak adni az odatelepülı vállalkozóknak, ezért ezer
munkahelyet tudtak teremteni az elmúlt 20 év alatt.
Az elv Kiskunmajsán és Szankon is megvan. Ha a távvezeték kiépítését ebbıl a pályázati
pénzbıl elkezdenénk, elıször csak az intézményeket kapcsolnánk be, de késıbb a lakosság is
rácsatlakozhat. Ez egy hosszabb távú program lenne, az alaplépést tudnánk megtenni ezzel a
pályázattal.
Patkós Zsolt polgármester
Úgy terveztük meg az energetikai pályázatainkat, hogy a termálvizet is tudjuk használni az
intézményeinkben, belsı átalakítást nem igényelne.
Mucsi László képviselı
Jónak látja, hogy kistérségi kooprodukcióval nagyobb biztonsággal lehet nyerni és
megvalósítani pályázatot. Az itt termelıdött szerves anyag itt hasznosuljon. Egészséges
szerves anyagkímélı körforgás valósulna meg, amely jövıbe mutató. Jónak tarja a gondolatot.
Terbe Zoltán polgármester
Nagyon fontos az, hogy a megújuló energiaforrások tekintetében a biomassza termelés és
feldolgozás sok munkahelyet teremt, mert azok a mezıgazdasági termelık, akik az

élelmiszertermelésbıl nem tudnak megélni, nagy árbevételre tehetnek szert, hogyha hosszú
távú szerzıdést tudnak kötni főtımővel vagy kis erımővel. A termálvíz nem termel sok
munkahelyet, mert le kell fúrni a kutat, fel kell szerelni a berendezéseket és csak
karbantartásra, felügyeletre van szükség, akkora munkahelyteremtı ereje nincs.
Dr. Folberth György alpolgármester
Elmúlt évben hallott olyan községrıl, ahol szélerımővet valósítottak meg, és olyan probléma
merült fel, hogy a szélerımővel termelt áramot rákapcsolják a hálózatra, és a szolgáltató nem
fogja olcsóbban adni az áramot. Van-e ebben igazság, biztos, hogy olcsóbb lesz az áram?
Terbe Zoltán polgármester
Meg lehet oldani azt, hogy az energiát helyileg olcsóbban vásárolhassa meg a lakosság, de a
magyarországi viszonyok között ez nem egyszerő dolog. A legnagyobb probléma az, hogy a
villamos energiát nagy mennyiségben nem lehet tárolni, amit most megtermeltem, azt el is
kell fogyasztanom. A magyar villamos energia hálózat úgy van felépítve, hogy van egy
alapmőködtetı Paksi Atomerımő, vannak kisebb erımővek és a lakosság fogyasztása
eklektikus. A megújuló energiaforrások, zöld áram feltermelésének az a feltétele a magyar
jogszabályok szerint, a villamos energia törvény szerint, hogy a biomassza erımőnek, vagy a
szélkeréknek, ami zöld áramot termel, egy évre elıre meg kell mondani, hogy melyik órában
mennyit fog feltermelni, azért, hogy ezt a hullámzást ki lehessen védeni. Szélkeréknél ezt elég
nehéz megmondani, hogy mikor, hogy fog fújni a szél, ezért büntetést szoktak kiróni a
szélkerékre, ami nagyon megterhelı. Emiatt, hogy az áramingadozás problémás
Magyarországon, kezdetben csak korlátozott mennyiségre adtak engedélyt, utóbbi egy évben
ezt a mennyiséget fölemelték. A szolgáltatónak meg kell oldani majd, hogy az ingadozást
hogyan tudja kezelni az áramellátás tekintetében. Azért, hogy a befektetıket ösztönözzük
arra, hogy zöld energiát termeljenek, ezért Magyarországon egyfajta támogatást építettek a
rendszerbe, aki zöld energiát termel, attól kötelezı átvenni, és meg van határozva, hogy
milyen áron. Az áram felkerül a nagy hálózatra és mindenki a jelenlegi törvények szerint
meghatározott áron vásárolja meg. Magyarországon ellentmondásos a támogatás. Mindenki
1,70 Ft—tal többet fizet kW-onként mint egyébként kellene, az így összejött összeget (70
milliárd forint) osztják szét a megfelelı szabályok szerint. Ennek 70 %-át a földgázzal
mőködı gázmotorok kapják meg, a maradékot pedig a szenes erımővek. Magyarországon
igazi zöld áram támogatás nincs. Úgy lehet megoldani, hogy a helyben termelt energiát a
lakosság helyben, olcsóbban kapja meg, hogy a villamos energia törvény szabaddá tette a
villamos energia piacot, különválasztotta az áram termelıt, az áram kereskedıt, a szolgáltatót
és a fogyasztót. Az a cég, amely helyben, biomasszából, olcsón termeli az áramot, és
rendelkezik áram kereskedelmi joggal is, akkor a versenyeztetés révén a lakosság, a
fogyasztók vele kötnek szerzıdést, és így olcsón kapják meg az áramot. Nem egyszerő a
folyamat, de meg lehet oldani.
Patkós Zsolt polgármester
Szabad piac is van, meg egyetemes fogyasztás is.
Besesek Béla képviselı
Az energiatermelı egység, az erımő Kiskunmajsán lenne, és vezeték épülne ki Szankra?
Terbe Zoltán polgármester
Nem. A megújuló energiaforrások legfontosabb ismérve az, hogy sok kicsi erımőbıl áll a
rendszer. Kiskunmajsán az ipari parkban mondjuk három ilyen kiserımő épülne,
Kiskunmajsán kiépítenénk azt a távfőtı rendszert, amelybıl ellátnánk az intézményeinket. A
szociális otthon viszont itt van a szanki út végében. Nem akarjuk egész Majsán átvinni a
távvezetéket az otthon miatt, viszont van egy másik befektetı, aki az állomással szemben a
szeszfızdének a cefréjébıl biogázt akar elıállítani, villamos energiát tud termelni, és neki is
lesz felesleges energiája, ezért ott meg fog épülni egy másik lokális szakasz. Tehát már

Majsán is eleve két hálózat lenne megcsinálva, Szankon lehetne a harmadik. Nem kell
összefüggı rendszerben gondolkodni, mindig csak a legszükségesebb ágakat kiépíteni.
Patkós Zsolt polgármester
A pályázathoz lenne szükség együttmőködésre, a lehetıségek hasonlóak. Kiskunmajsán a
biogáz kiserımőnek más lenne az alapanyaga, nem egymás lehetıségeit vennénk el egymás
elıl.
Megköszönte polgármester úrnak a tájékoztatást. Konzorcium létrehozása a következı lépés.
Reméljük tovább tudunk lépni, ez a megbeszélés a közös cselekvés lehetıségét hordozta.
Terbe Zoltán polgármester távozott az ülésrıl.

NAPIREND
2. Beszámoló Szank község közbiztonságának helyzetérıl
Elıadó: Valkai Ottó ırsparancsnok
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Tisztelettel köszöntötte ırsparancsnok urat, felkérte, hogy egészítse ki az írásban megküldött
beszámolóját.
Valkai Ottó ırsparancsnok
Tisztelettel köszöntötte a képviselı-testületet. Minden évben értékeljük Szank
közbiztonságának helyzetét. Van biztonságérzete a lakosságnak, és vannak objektív számok.
Tavaly és tavaly elıtt is rendszeres volt a kapcsolatunk polgármester úrral, elég sok bejelentés
volt, sok rendıri intézkedés történt, ez nem azt jelenti, hogy sok bőncselekmény történt. A
cigánysággal kapcsolatban többször is kellett fokozott szolgálatot elrendelni.
2009-ben az 1000 fıre jutó bőncselekményszám Szankon 11,3 volt. Viszonyításként
Kiskunmajsán ugyanez a szám 25,3 Csólyospáloson 20, Jászszentlászlón 8. Kömpöcön 2,4. A
térségben Szankon a bőncselekmények száma nem magas. Megyei szinten 2009. évben
visszaestek a bőncselekmények számai, így Szankon is 28,6 %-kal kevesebb bőncselekmény
volt. Ebbıl a betöréses lopások száma nem igazán változott, a lopások száma jelentısen
csökkent. Személy elleni bőncselekmények kategóriában az elmúlt évben Szankon nem volt
rablás, sajnos volt egy emberölés, egy héten belül felderítették, elfogták az elkövetıt. Ez
kiszámíthatatlan, nagyon nehéz lett volna megelızni bárkinek is.
Továbbra is nagy gondot okoznak nem csak Szankon, hanem országosan is a trükkös és
besurranó tolvajok. Talán megváltozott a bőnözési struktúra, a hagyományos erıszakos
lakásbetörés átváltott erre a bőnözésre. Idıs emberektıl nagyon sok pénzt tudnak kicsalni.
Ezeknek a száma országos szinten emelkedik. A lakosságot folyamatosan tájékoztatni kell, fel
kell hívni az idısek figyelmét erre a bőnözési formára, így lehet ezeket megelızni.
A közrend, közbiztonság javulását, ha a körzeti megbízott rendır jelen van a településen
minél többet, azzal tudjuk elısegíteni. Van rá ígéret, reális kilátás, hogy fel tudjuk tölteni a
rendırırs létszámát, és amennyiben a kiskunmajsai létszám fel lesz töltve, akkor a körzeti
megbízottnak kevesebbet kell dolgozni Kiskunmajsán.
A közlekedésbiztonsági helyzetet vizsgálva stagnálás figyelhetı meg. Átlagban 2-5 baleset
történik a településen.
Rendszeres a kapcsolatunk polgármester úrral, ha kérés merül fel, azt megpróbáljuk a lehetı
legrövidebb idın belül orvosolni. Igyekszünk minél többet jelen lenni a területen, ha a körzeti
megbízott nem tud, akkor van most egy országos közbiztonsági háló emelés akciósorozat,
amely keretében minden héten minden településen megjelenik több rendır, és ezzel a
lakosság biztonságérzetét próbáljuk erısíteni.

A település közbiztonsága, közrendje jó.
Megköszönte a képviselı-testületnek a támogatást, amelyet a körzeti megbízott üzemanyag
ellátására szavaztak meg. Reméli, hogy egyszer az üzemanyag gondok is megoldódnak.
Kérdésekre szívesen válaszol. Kérte a képviselıket, hogy a beszámolót elfogadni
szíveskedjenek.
Rácz Izabella megérkezett az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 10 fı.
Csertı István képviselı
Szó volt arról, hogyha a szabálysértés típusú, kis értékő lopásokat sorozatosan, visszaesıen
hajtják végre, akkor már bőncselekménynek számítanak, és a rendırség foglalkozik velük. Ez
megvalósult?
Valkai Ottó ırsparancsnok
Igen, ez így van. Ez korábban is így volt, ha üzletszerően követte el a kis értékő lopást, az
bőncselekmény volt, vagy több esetben elkövetett szabálysértéseknél összeadódnak az
értékek, és akkor lesz bőncselekmény. A kis értékő lopásokat nem igazán szokták bejelenteni,
vagy azért mert nincs, vagy nem akar az állampolgár ezzel bajlódni.
Varga Ferencné képviselı
A 2009-es helyszíni bírságolás tartalmazza-e azokat a bírságolásokat, amelyeket más
településrıl kisbusszal érkezı rendırök szabtak ki?
Valkai Ottó ırsparancsnok
Nem, ez csak a Turán kollégának a bírságolása.
Varga Ferencné képviselı
Nem jól értékeljük mi kistelepülésen élık ezt a fajta ellenırzést, amikor kisbusszal érkeznek a
településre a rendırök, és ellenırzik az itt élı, kerékpárral, autóval közlekedı
állampolgárokat. Ez a fajta megjelenés sokkolja a településen élıket, nem a biztonságot,
hanem a félelmet keltik. Mindenütt lehet hibát találni. Az lenne a cél, hogy megfogni a
gyorshajtókat, akik 50 helyett 120-al száguldoznak, éjszaka itt próbálják ki, hogy milyen
gyorsan tud menni a motor, és megfogni az olyan embereket, akik nem jó szándékkal jönnek
a településre.
Valkai Ottó ırsparancsnok
Az lenne a cél. Nem mi találtuk ki ezt a fajta ellenırzést, ez egy országos akció, országos
intézkedési terv. Máshonnan is jött már ilyen jelzés.
Patkós Zsolt polgármester
Érthetı az, hogy jelentéktelennek tőnı problémák miatt ne büntessenek, figyelmeztessék az
embereket. Tudomásul kell venni, hogy minden résztvevınek a közlekedés szabályait be kell
tartani, függetlenül attól, hogy kerékpárral, motorral vagy bármi mással közlekedik.
Mindenkire vonatkoznak a KRESZ és a törvény elıírásai. Azt a jóindulatot hiányolja
képviselı asszony is, hogy elıször figyelmeztessen, és utána második alkalommal büntessen a
rendır.
Az is igaz, hogy sok embert visszatart ez a program, hogy lejárt mőszakival rendelkezı
gépjármővel közlekedjen.
Timár Zsolt képviselı
Azért háborodik fel a lakosság, mert mindig azok szaladnak bele a „csıbe” akik dolgozó
emberek, nem az, aki rossz úton jár. Nem csak a falu közepén, hanem a szélsı utcán is kellene
igazoltatni.
Patkós Zsolt polgármester
A közháló program ırsparancsnok úrtól függetlenül mőködik, még továbbra is folytatódik, és
további rendkívüli kiszállásra is számítani kell. Nem ez fogja a mi biztonságérzetünket
jelentısen megváltoztatni. Fontos lenne a súlykorlátozás betartatása a Szank-Jászszentlászló

közötti úton, a bőncselekmények felderítésében végzett aktív eredményes munka, a
randalírozók megbüntetése, akik a közrendet, köznyugalmat zavarják, vagy az a segítség, ami
megjelenik a diszkók idıszakában, amikor ott van a településır, polgárır mellett a rendır, és
nincsenek verekedések és egyéb problémák. Visszatartó erı, hogy utána nem tudnak beülni az
autóba alkoholos befolyásoltság alatt. Ezek azok a lépések, amelyek a lakosság részérıl
elismerést váltanak ki. Jó lenne, ha a körzeti megbízott minél többet itt tudna tartózkodni
Szankon. Erre kérjük parancsnok urat.
Egy körzeti megbízottunk lesz?
Valkai Ottó ırsparancsnok
Kovács László, aki itt lakik Szankon, elıbb-utóbb ténylegesen is itt teljesít szolgálatot, de ez
minimum még egy-másfél év.
Általában a lakosság úgy gondolja, hogy picikét lehet szabálytalankodni, de ez nem így van, a
szabályok azért vannak, hogy betartsuk, ez a lakosok érdeke is, a baleset megelızésénél
például fontos, hogy a kerékpár ki legyen világítva, mert balesetben a kerékpáros súlyos
sérüléseket szenvedhet emiatt. A fokozott ellenırzésnek van visszatartó ereje, szerencsére
egyre kevesebb az ittas vezetı. Baleseti statisztikák is igazolni fogják az ellenırzéseket.
Mucsi László képviselı
Valamikor Szankon nem egy rendır tartott szolgálatot, hanem 10-15 csendır. Az egész
közigazgatási területet, a kiterjedt tanyavilágot is rendszeresen ellenırizték. Ez a fajta
személyi és vagyonvédelem feloldódott. Addig nehéz bírálni a rendırséget, amíg a bőnözınek
több üzemanyaga van, mint a rendırségnek. Országrészek váltak közveszélyessé azáltal, hogy
nincsen rendıri jelenlét, nem tudják a közrendet, közbiztonságot biztosítani. Ezeken a
helyeken elıfordulnak a legsúlyosabb bőncselekmények is.
Reméljük, hogy ez a korszak valamikor véget fog érni, és bízunk benne, hogy két rendır lesz,
és mi már hozzátettük a településen a mezııri, településıri szolgálatot. Úgy érzi, hogy javult
Szankon az emberek biztonságérzete. Az önkormányzat is kiveszi részét ezen a területen, de
azért állami feladat lenne, és tisztességesen el kellene látni az államnak, mert hosszú távon ez
oda vezet, hogy demoralizálja a társadalmat.
Az intézkedéseket tekintve voltak jó tapasztalatai, nem rögtön büntettek, hanem
figyelmeztettek. A lakossági vélemény az volt, hogy a bőnüldözésre többet és a lakosság
ellenırzésére kevesebbet kellene fordítani. Legkönnyebb azokat az embereket leállítani, akik
munkából jönnek, munkagéppel közlekednek, és a gépen lehet hibát találni.
Az volna jó, ha Szankon két körzeti megbízott lenne. Lakást is biztosítunk, ami nem kis
dolog.
Besesek Béla képviselı
A beszámolóhoz térne vissza annyiban, hogy azt olvasta benne, hogy a tavalyi beszámolóval
kapcsolatban a képviselı-testület kérést nem fogalmazott meg. Most a határozatba javasolja
belevenni, hogy nyomatékosan kérjük a körzeti megbízott szanki szolgálatát biztosítani,
fokozott ellenırzését a súlykorlátozás betartásának a Szank-Jászszentlászló összekötı úton. A
falopások gyakoriak, valamilyen hathatós intézkedésre van szükség. Legfrissebb értesülése,
hogy a bolti lopások is szaporodnak a faluban, kis értékő dolgot vesznek el, a másik jelenség
az, hogy nem akarnak fizetni.
Valkai Ottó ırsparancsnok
Szükséges, hogy az ilyen esetekrıl legyen a rendırségnek információja.
Besesek Béla képviselı
A bejelentett bőnesetek gyors és hatékony vizsgálata, ne lehessen azt mondani egy betöréses
lopásnál, hogy most nem tudunk kimenni, majd holnap talán lesz valaki, aki kimegy és
kivizsgálja az esetet. Ilyenek ne legyenek, ezért kéri ezeket belevenni a határozatba.

Vincze Jánosné jegyzı
Parancsnok úr említette az emberöléses bőncselekményt. Úgy gondolja, hogy az
önkormányzat segítette a helyszínelık munkáját, hatósági tanút is többször adtunk,
munkaidıben és munkaidın túl is. Éjszaka miért kellett az önkormányzat saját dolgozóit
biztosítani a helyszín ırzéséhez, amikor tudtuk, hogy a tettes még szabadlábon van? A
jegyzınek feladata a hagyaték ırzése, de a helyszín biztosítása mennyire önkormányzati és
mennyire rendırségi feladat?
Valkai Ottó ırsparancsnok
A helyszín biztosítása rendırségi feladat. Konkrét esetben a Bács-Kiskun Megyei Rendırfıkapitányság nyomozott, a bőnügyi igazgató úr volt a nyomozás irányítója, akkor
szabadságon volt és nem tudja, hogy mi hogyan történt, ki adta az utasítást.
Vincze Jánosné jegyzı
A körzeti megbízott is ott volt egy darabig, nem kapott helyettest, aki leváltotta volna.
Patkós Zsolt polgármester
Kecskemétrıl jöttek a nyomozók és az ellátásuk nem volt biztosítva, az önkormányzat látta el
ıket. Amikor éjszaka megszakadt a helyszínelés, nem volt, aki leváltsa ıket, és a helyszínt
biztosítsa. Ez kérés alapján megfogalmazott feladatunk volt. Az a kérdés, hogy a megszakított
helyszíneléskor a helyszín ırzése a rendırség feladata-e vagy az önkormányzaté?
Valkai Ottó ırsparancsnok
Megszakított helyszíneléskor a helyszín ırzése a rendırség feladata. Konkrét esetben nem
tudja, hogyan történt.
Patkós Zsolt polgármester
Az emberölés bőncselekmény felderítése olyan eredmény, ami a rendırségbe vetett
közbizalom erısítését szolgálja, hogy ilyen rövid idın megtalálták az elkövetıt.
Folyamatosan visszatérı kérésünk, hogy a körzeti megbízott többet tartózkodjon Szankon,
része lehet a beszámolót elfogadó határozatnak, és az is, hogy külön kérésre a súlykorlátozást
ellenırizni lehessen. Megvizsgáljuk annak a lehetıségét, hogy mennyire lehet bizonyíték az a
kép, amit rögzít a kamera, mert egyelıre olyan képet nem tudunk nyomtatni, ahol látszódik a
rendszám is. A súlykorlátozás ellenırzésére szükségünk van, mert önkormányzati útról van
szó, amelynek a felújítása megvalósul ebben az évben, megırzése a mi feladatunk.
A falopásokkal kapcsolatban hetente történt megbeszélés a mezıırrel, erdésszel,
településırökkel, esetenként a körzeti megbízott is ott volt. A településen értékesítésre kerülı
fák eredetérıl volt szó. Részben engedélyek vannak kiadva, biankó engedélyek is, hosszú
idıre, részben elfogtak olyan személyeket, akik engedély nélkül hoztak be fákat. A mezıır
hatékonyan tudott föllépni a fatolvajlással szemben, azonban ha hosszú idıre kiadott
engedélyek vannak az erdészettıl, meg nem határozott mennyiségekre, akkor nem tudjuk
megfelelıen ellenırizni. Az erdésszel megbeszéltük, hogy csak két hétre adjon, meghatározott
mennyiségre fa kivágási, ritkítási lehetıséget. Sokszor volt ellenırzés konkrét lakhelyen,
akkorra vagy eltőnt a fa, vagy pedig az eredetét tudta bizonyítani. Az esetleges falopások
kapcsán nagyon sokat tettünk a háttérben. Amikor külterületrıl falopások voltak bejelentve,
mindet kivizsgálta a mezıır és a rendırség is.
A bolti lopásokkal kapcsolatban, ami megjelent a múlt héten a településen, a településırök
minden boltba bementek, megkérdezték az eladókat, hogy mi történt, mit tudunk segíteni, mi
az ami bizonyíthatóan megtörtént.
Kálló József településır
Elıfordult olyan eset, hogy az árut fizetés nélkül el akarták vinni, az eladók ezt
megakadályozták, olyan eset is volt, hogy az árut egyenesen a táskába pakolták.
Naponta bemennek minden boltba, és ha probléma van, akkor szólnak az eladók.

Patkós Zsolt polgármester
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökével is történt megbeszélés. Behívattuk azt a
személyt, aki kicsalt néhány embertıl pénzt, hogy rövid idın belül a tartozásait rendezze,
elismerte, hogy kölcsönkért.
Az esetek egy része a cigányság körébıl kerül ki, másik része nem. Amikor név szerint
tudtuk, hogy ki az elkövetı, akkor kértük, hogy elnök asszony nyomatékosan hívja fel a
figyelmét, hogy ezek az együttélést jelentısen zavaró tényezık lehetnek, és eddig nem volt
ilyenre precedens Szankon. Abban az esetben, ha ilyen dolgok történnek, nem csak ıt
minısíti, hanem az egész cigányságot. Elnök asszony azt mondta, hogy megpróbál szólni és
tenni, mert az együttélés szabályait mindenkinek be kell tartani.
A határozatba két javaslata van, a körzeti megbízott helyben történı foglalkoztatása és az
önkormányzati úton történı ellenırzés a súlykorlátozás betartásáról.
A bolti lopások tekintetében az együttmőködést fent kell tartani.
Besesek Béla képviselı
Hallott olyan esetrıl, hogy volt egy betörés, és nem tudtak este, éjszaka járırt kiküldeni, csak
másnap.
Valkai Ottó ırsparancsnok
Bőncselekmény bejelentésnél azonnal szoktunk intézkedni, utánanéz, hogy volt-e ilyen eset és
mi történt.
Mucsi László képviselı
A bolti lopásoknál mit tehetnek az eladók, mi a helyes magatartás?
Valkai Ottó ırsparancsnok
Hatékonyan közbe kell lépni még az elején. Ha nem történnek meg az intézkedések, akkor
másik család is úgy gondolja, hogy így kell vásárolni, és kezelhetetlenné válik a dolog. A
boltosok tegyék meg bejelentésüket a körzeti megbízottnál, vagy ha ott van a személy, akkor
fel lehet hívni a rendırséget, hogy itt van a személy, bolti lopást követett el, intézkedést
kérnek. Kijön két rendır Kiskunmajsáról, igazoltatják, megteszik a szabálysértési feljelentést,
jegyzı asszony pedig kiszabja a büntetést. Ha valaki ezt gyakrabban követi el, akkor
bőncselekmény lesz, a bíróság hatáskörébe fog tartozni. Ha valaki a dolog megtartása
érdekében erıszakot alkalmaz, az már rablás. Megelızés szempontjából nagyon jó, ha a
településırök a boltokat folyamatosan tudják ellenırizni. Semmi esetre sem szabad ezt szó
nélkül hagyni, mert akkor ennek komoly következményei lehetnek.
Tabajdi Gábor képviselı
A boltos alkalmazhat-e kényszerintézkedést?
Valkai Ottó ırsparancsnok
Bármelyik állampolgár bőncselekmény elkövetése esetén visszatarthatja a személyt addig,
amíg megérkezik a rendırség, szabálysértésnél nem, felírja, megjegyzi, hogy mikor, ki, mit
vitt el, és akkor jön a hatóság.
Patkós Zsolt polgármester
Reméljük, hogy az elindult folyamatnak idıben útját tudjuk állni, ha a településırök a rendır
járırrel közösen tudnak fellépni, akkor annak visszatartó ereje lenne.
Javasolta, hogy a határozat egészüljön ki azokkal a kérésekkel, hogy a körzeti megbízott
helyben történı foglalkoztatása valósuljon meg és a súlykorlátozás betartásának ellenırzése.
Besesek Béla képviselı
A bőnesetek gyors kivizsgálását is tegyük bele.
Valkai Ottó ırsparancsnok
Ez természetes.
Patkós Zsolt polgármester
A helyben történı bőncselekmények bejelentése esetén a gyors reagálást.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester a kiegészítésekkel együtt szavazásra tette fel
a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
23/2010.(IV.13.) ÖH.
Szank község közbiztonságának
helyzetérıl szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8. § (4) bekezdése alapján Szank község közbiztonságának helyzetérıl szóló
beszámolót az elıterjesztés szerint a következı kiegészítésekkel fogadja el:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kéri:
- a körzeti megbízott helyben történı foglalkoztatását,
- a Szank-Jászszentlászló összekötı úton a súlykorlátozás betartásának a fokozott
ellenırzését,
- a helyi bőncselekmények bejelentése esetén a gyors reagálást.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Szünet.

Távoztak az ülésrıl Valkai Ottó, Turán György, Kálló József és Sebestyén Csaba.
Csertı István képviselı távozott az ülésrıl, így a jelenlévı képviselık száma 9 fı.

NAPIREND
3. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézménye
2010. évi költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A rendelet-módosításra azért van szükség, mert három pályázathoz kell benyújtanunk a
költségvetésünket. A támogatási szerzıdések megkötésének feltétele, hogy szerepeljenek a
pályázatok a költségvetésben bevételi és kiadási oldalon is, két KEOP-os, energia
racionalizációs, már megnyert pályázatról van szó (idısek otthona, óvoda) és a Szank és
Jászszentlászló között lévı út felújítására vonatkozó pályázat. A beruházásokat az iparőzési
adó tavalyi szintre történı megemelésével, a gépjármőadó megnövelésével, és önkormányzati
ingatlan értékesítéssel kívánjuk finanszírozni. Nem biztos, hogy ezek a bevételek
megvalósulnak, ezért tárgyalást kezdtünk a számlavezetı pénzintézettel hosszú távú hitel
felvételérıl, hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani. Ha konkrétum lesz, akkor a
képviselı-testület elé hozzuk. A folyószámla hitelkeretünket annyival csökkentenénk,
amennyivel a hosszú távú hitel kapcsán a hitelállományunk megnıne.

Remélhetıleg a következı évben lehetıség lesz az Önerı Alapból a 2010-ben megvalósuló
pályázatok önrészéhez forrásra pályázni. Ebbıl minden pályázatunknál az önerıt felezni
tudnánk. Ez tavaly így volt, reméljük, most is így lesz.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a bizottsági ülésen elhangzottak alapján a
bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet-módosítást.
Dr. Folberth György alpolgármester
A Szank-Jászszentlászló útnak meg kell ırizni a minıségét, akkor volna leginkább értelme a
felújításnak, ha a folytatás is megvalósulna Jászszentlászló felé, mert nagyon rossz minıségő.
Patkós Zsolt polgármester
Az a probléma, hogy az út nem Jászszentlászlónak a tulajdona, a Magyar Közút kezelésében
van. A felújítására vannak elkülönített állami források, amelyre pályázhat a Magyar Közút,
beszélni fog Jászszentlászló polgármesterével, hogy próbálja szorgalmazni az ügyet. Az már
biztos, hogy Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa között lévı út felújítása a nyár végéig meg fog
történni. Bízunk benne, hogy a vidéki utakra is többet fordítanak majd.
A pályázat 90 %-os támogatottságú, ezért mindenképpen meg kell valósítani az
önkormányzati összekötı út felújítását.
Dr. Folberth György alpolgármester
A gépjármőadót és az iparőzési adót akarjuk emelni?
Patkós Zsolt polgármester
Az ebbıl származó bevételt akarjuk emelni, az adó mértékét jogszabályok határozzák meg, a
lakosoknak nem kell több adót fizetniük, mint eddig. Reméljük, hogy teljesül a megemelt
bevételi elıirányzat.
Mucsi László képviselı
A község területén nagy beruházás folyik, ebbıl származik ideiglenes iparőzési adó bevétel?
Patkós Zsolt polgármester
Bekértük az építési naplót, több alvállalkozó felvonul a területen a gázvezeték építéséhez, de a
legtöbb esetben 8-10-20 napokat voltak itt, ezért nem haladta meg tevékenységük a 30 napot.
Személyes tárgyalás, levelezés is volt.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:

Mellékletként csatolva 7/2010. rendelet.

NAPIREND
4. Elıterjesztés a Haladás Mezıgazdasági Szövetkezet és Szank Községi Önkormányzat
ingatlan cseréjére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Korábban már többször beszélt errıl az ügyrıl a képviselı-testület, hogy a Haladás Mg.
Szövetkezet tulajdonából a Halasi utcán lévı ingatlanok elıtti és mögötti közterület átkerüljön
az önkormányzat tulajdonába, cserébe az önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati
ingatlant - amely két építési telekbıl összevont telek - átadunk a Haladás Mg.
Szövetkezetnek.
Most vált aktuálissá az ingatlancsere, mert a megosztást bejegyezte a Földhivatal. Sajnos ezek
a problémák még a földkiadás idıszakából maradtak, ezt most tudjuk rendezni. Belterületen
már nincs ilyen probléma, külterületen azonban még sok gond van, mezıgazdasági
területekkel, utakkal, tanyához nem vezetı úttal.
Tabajdi Gábor képviselı
A határozatban szerepel, hogy a képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy az építési telket a
Haladás Mg. Szövetkezet szabad kézbıl értékesíthesse.
Vincze Jánosné jegyzı
A Szövetkezet a tagjának csak úgy tudja továbbadni ezt a telket, hogyha az önkormányzat
hozzájárul az építési telek szabad kézbıl történı értékesítéséhez, egyébként a Földhivatal nem
jegyzi be a tulajdonjog változást. Korábban is, amikor önkormányzattól megvásárolt ingatlant
adtak el, akkor elıbb a képviselı-testületnek hozzá kellett járulnia a szabad kézbıl történı
értékesítéshez, úgy tudta csak eladni. A Haladás Mg. Szövetkezet egy tagjának szeretné
tovább juttatni ezt az építési telket.
Besesek Béla képviselı
A Haladás Mg. Szövetkezetnek lenne építési kötelezettsége a telken, ezért kell hozzájárulni a
tovább értékesítéshez. Milyen költséget jelent ez nekünk?
Patkós Zsolt polgármester
Csereszerzıdést kötünk, nekünk 4000 m2 területünk lesz, a Szövetkezetnek ezzel szemben
2400 m2, tehát a költség 2/3-át mi viseljük, 1/3-át a Szövetkezet, a terület nagyságával
arányosan viseljük a költségeket.
Az elsı határozatban a képviselı-testületnek vissza kell vonni az építési telek értékesítésérıl
szóló határozatát, mert a telket majd a Haladás Mg. Szövetkezet adja oda a tagjának.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat
visszavonásáról szóló határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
24/2010.(IV.13.) ÖH.
Határozat visszavonásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Zelei Zoltán Kiskunmajsa, Ötfa 244. szám
alatti lakos részére a szanki 918 hrsz-ú építési telek értékesítésérıl szóló 25/2007.(II.14.) ÖH.
számú határozatát visszavonja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı

Polgármester szavazásra tette fel az ingatlanok tulajdonjogának kölcsönös átruházásáról
szóló határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
25/2010.(IV.13.) ÖH.
Ingatlanok tulajdonjogának kölcsönös
átruházásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993.(XII.31.) ÖR. számú rendelet 7. § (1)
bekezdés c) pontja alapján a Szank Községi Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlan
tulajdonjogának átruházásához az alábbiak szerint járul hozzá:
Szank Községi Önkormányzat tulajdonában lévı, szanki 918 hrsz-ú, 2474 m2 területő
beépítetlen terület megnevezéső ingatlant elcseréli a Haladás Mezıgazdasági
Szövetkezet (6131 Szank, Arany János u. 15.) tulajdonában lévı szanki 902/23 hrsz-ú,
1071 m2 területő út, és a szanki 902/25 hrsz-ú, 3036 m2 területő út mővelési ágú
területekkel.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
csereszerzıdés aláírására.
3. A tulajdonjog átruházásával kapcsolatos eljárás költségeit (tulajdoni lapok,
földhivatali igazgatási szolgáltatási díj és illeték) a felek tulajdonszerzésüknek
megfelelıen viselik.
4. Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Haladás
Mezıgazdasági Szövetkezet a 918 hrsz-ú, 2474 m2 alapterülető építési telket szabad
kézbıl értékesítse.
5. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a
tulajdonjog bejegyzését követıen a változást a vagyonnyilvántartáson vezesse át.
Határidı: 2010. április 30.
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı

NAPIREND
5. Elıterjesztés bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése címő
pályázatról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az ÖTM-hez benyújtott, iskola akadálymentesítésére vonatkozó pályázatból 20 millió forintot
kértünk és 7,9 millió forintot kaptunk. Ebbıl fog megtörténni az iskola földszinti
akadálymentesítése, földszinten a burkolat cseréje, sajnos a tornacsarnokban a parketta
kicserélésére nem kerülhet sor a támogatás csökkenése miatt. Az ÁFÁ-t nekünk kell

megfizetni önrészként. Át kell alakítani a régebbi határozatot úgy, hogy 9.875 e Ft-ot
biztosítunk a pályázat bruttó bekerülési költségére és ezt a 2010. évi költségvetésbe beépítjük.
A Tőzoltóság ellenırzésének következményeként le kell bontani az iskola szárny épületében a
lambériát. Nyár folyamán a bontás és a burkolatcsere meg fog történni.
Besesek Béla PB elnök
Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és a határozat-tervezetet egyhangúlag
elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
26/2010.(IV.13.) ÖH.
Bölcsıdék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése címő pályázatról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújtott be az Önkormányzati
Minisztérium által kiírt, „Bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése” címő pályázatra.
2. A beruházás bruttó összköltsége 9.875.000,-Ft. A pályázaton elnyert támogatás 7.900.000,Ft, amelyhez a szükséges önrész 1.975.000,-Ft. A beruházás bruttó összköltségét a
képviselı-testület az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetésében a
felhalmozási kiadások elıirányzata között a bevételi többletek terhére biztosítja.
A beruházás megvalósulása után Szank Községi Önkormányzat a mőködtetést legalább 5
évig vállalja.
3. A Képviselı-testület a pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a
polgármestert.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
6. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat közbeszerzési tervére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Minden évben április 15-ig el kell fogadnia a képviselı-testületnek a közbeszerzési tervet.
Örömteli, hogy van mirıl gondolkodni ebben az évben is. A tervben szereplı építési
beruházások egy része már támogatásban részesült, sikeres volt a pályázat, más része pedig
pályázati eredménytıl függıen került beállításra. Ebben az évben jó lenne, ha ezek a
fejlesztések megvalósulnának. A célok jelentıs része olyan beruházás, amely önmagát tudja
majd finanszírozni, az energia megtakarításból 6-8 év alatt megtérül, az önrészt jelen
pillanatban fel kell vállalnunk. A Szank-Jászszentlászló összekötı út felújítása önrészének
egy része Önerı Alapból visszatérülhet.

Az utolsó sorban lévı építési beruházást, a háziorvosi rendelık komplex fejlesztése sort
javasolja törölni, mert részben formai, részben tartalmi problémák miatt a közremőködı
szervezet elutasította, amit kifogásoltunk, mert szerintünk szakmailag nem megalapozott az
elutasítás. Válasz még nem érkezett, viszont már forráshiány miatt nem tudják támogatni a
pályázatunkat. Reméljük, hogy ezt a pályázatot ısszel újra ki fogják írni, amelyre pályázni
tudunk.
A közbeszerzési terv módosítható. Szükség van egy alapra, amely a rendelkezésre álló
információk alapján készült el. A következı képviselı-testületi ülésen módosítására lesz
szükség, mert a mővelıdési ház felújítására több mint 45 millió forint támogatást nyertünk, az
errıl szóló hivatalos értesítés hétfın érkezett.
Erre a településre 600-700 millió forint értékő uniós támogatás érkezett és érkezhet. Ez az
önkormányzat válláról vesz le mőködtetési terhet, és saját forrásból nem, vagy nagyon hosszú
idı alatt tudnánk ezeket a fejlesztéseket megvalósítani. Igyekszünk megfelelı pályázatokat
írni, és most a sikerek sem maradnak el. A mindennapi mőködést nem fogják zavarni ezek a
fejlesztések.
Mucsi László képviselı
Már nagyon ráfér a mővelıdési házra a felújítás, régóta terveztük.
Patkós Zsolt polgármester
Az elsı terv 2004-es volt, amely átalakításra került 2007-ben.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és az elhangzott módosítással egyhangúlag
elfogadásra javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
27/2010.(IV.13.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat
2010. évi közbeszerzési tervérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat 2010. évi
közbeszerzési tervét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

1. sz. melléklet
Szank Községi Önkormányzat
2010. évi közbeszerzési terve
Ajánlatkérı neve: Szank Községi Önkormányzat
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.

Közbeszerzés
tárgya
Építési
beruházás

Építési
beruházás
Építési
beruházás
Építési
beruházás
Építési
beruházás
Építési
beruházás

Közbeszerzés pontos
megnevezése
Szank község kül- és
belterületi út felújítása
(Szank-Jászszentlászló
összekötı út felújítása)
Gy. Szabó Béla Általános
Iskola energetikai
racionalizálása
Tekepálya energetikai
racionalizálása
İszirózsa Otthon energetikai
racionalizálása
Óvoda energia
racionalizálása
Gy. Szabó Béla Általános
Iskola
infrastruktúra fejlesztése

Közbeszerzés
pontos
összege

Irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárás típus

Eljárás megindításának,
illetve a közbeszerzés
megvalósításának
tervezett idıpontja
2010.

309.803.790 egyszerő
eljárásrend

nyílt, hirdetmény útján 2003.
évi CXXXIX. tv. alapján

98.610.600 egyszerő
eljárásrend

nyílt, hirdetmény útján 2003.
évi CXXXIX. tv. alapján

Pályázat
függıen

eredményétıl

12.983.911 egyszerő
eljárásrend
29.015.684 egyszerő
eljárásrend

nyílt, hirdetmény útján 2003.
évi CXXXIX. tv. alapján
nyílt, hirdetmény útján 2003.
évi CXXXIX. tv. alapján

Pályázat
függıen
2010.

eredményétıl

15.558.079 egyszerő
eljárásrend
9.875.000 egyszerő
eljárásrend

nyílt, hirdetmény útján 2003.
évi CXXXIX. tv. alapján
nyílt, hirdetmény útján 2003.
évi CXXXIX. tv. alapján

2010.
2010.

Tóthné Horváth Emília megérkezett az ülésre.

NAPIREND
7. Egyéb kérdések
A) Szociális ellátás kiterjesztése
Patkós Zsolt polgármester
A Szociális Bizottság és a Képviselı-testület ülésén felvetıdött, hogyan lehetne kiterjedtebb
szociális ellátást biztosítani, hasznosítani a község belterületén magánkézben lévı,
értékesítésre váró ingatlanokat. Ennek járt utána jegyzı asszony és Tóthné Horváth Emília.
Megkérte, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet errıl.
Tóthné Horváth Emília szociális ügyintézı
Megkereste a Szociális Minisztériumot, tájékoztatást kért. Azt a választ kapta, hogy szociális
intézményként semmiképpen nem lehet ezt a feladatot megoldani, mert ahhoz legalább 10
férıhelyes intézményt kell létrehozni, akkor lehet rá intézményi normatívát kérni. Nem
szociális intézményként, hanem nyugdíjas házként lehetséges a megvalósítás. Ebben az
esetben nincs mőködési engedély, nincsenek személyi és tárgyi feltételek, de nincs normatív
támogatás sem. Szabadon köthetünk ki bérleti díjakat, megvan a jogszabályi háttere is. Ez
felel meg leginkább annak az elképzelésnek, amit a képviselı-testület megfogalmazott.
Segítséget kért abban is, hogy lehetne-e az ingatlanok vásárlására támogatást kérni. Az
Önkormányzati Minisztériumtól azt a tájékoztatást kapta, hogy korábban volt ilyen támogatás,
de már nincs.
Nyugdíjas házakat leginkább Budapesten mőködtetnek, beszélt egy intézményvezetıvel,
lakásügyi fıosztályvezetıvel, megtudta, hogy kaptak ingatlanvásárlásra támogatást tíz évvel
ezelıtt, de most ilyen nincs. Az intézményvezetıtıl tájékoztatást kapott a nyugdíjasházak
mőködésével kapcsolatban. Biztosítani kell 24 órás nıvéri ügyeletet, a takarítást,
kertgondozást. A kertgondozás náluk nem azt jelenti, mint nálunk, mert tömbházakban
vannak ilyen lakások. Az alapszolgáltatási normatívát vehetjük igénybe (étkeztetés, házi
segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, idısek klubja). A nıvéri szolgálatra,
takarításra, kertgondozásra semmit. Azt javasolták, hogy idısek otthonát építsünk fel, és azt
mőködtessünk. Mi ezen már túl vagyunk. Utána azt javasolta, hogy inkább fiatalokban
gondolkodjunk, mert az lenne a település jövıje. Viszont azt is felajánlotta, hogy idıpont
egyeztetés után a képviselı-testület delegációját szívesen fogadja, minden kérdésre válaszol.
Patkós Zsolt polgármester
Jó lenne fiatalokat idehívni, még inkább a fiatalokat itt tartani, de potenciális
munkanélkülieket képezni, itt biztosítani nekik szociális ellátást, az nem célunk. Amíg
munkahely nincs, addig sajnos nem tudjuk megtartani azokat sem, akik a településen élnek.
Árnyalhatja a képet az, hogy a célközönség nem biztos, hogy Magyarországon nyugdíjjal
rendelkezı nyugdíjas, hanem külföldi nyugdíjas is lehet. Tılünk nyugatabbra élıknek ez
lehetıség, mert nem kerül az ı nyugdíjukhoz képest sokba, és gondoskodást jelent számukra.
Nekünk pedig a legkisebb anyagi ráfordítással járó munkahelyet megtartó és teremtı
lehetıség.
Továbbra is foglalkozni kell a gondolattal, két ingatlan megvásárlásával lehetıséget tudnánk
biztosítani, és megpróbálunk ide csábítani vagy másik településrıl, vagy másik országból
olyan személyeket, akiket el tudunk itt látni. A nyugat-európai nyugdíjasnak fontos lehet a
kiskunmajsai gyógyfürdı közelsége és az a gondoskodás és szolgáltatás, amit itt tudunk
biztosítani. A szociális alapellátásban vannak olyan dolgozóink, akik nyelvismerettel is
bírnak, ez sem okoz problémát.

Meg kell nézni elıször is, hogy milyen költséggel járna egy-egy háznak a megvétele,
átalakítása, milyen bevételt lehetne elérni abból, hogy egy-egy lakrészre lakhatási lehetıséget
biztosítunk, tehát ne lehessen örökölni és elidegeníteni.
Nyerges Zoltán képviselı
Jónak tartja a gondolatot, hogy nyugat-európai nyugdíjast csábítsunk ide, mert ık
tisztességesen meg tudnak élni Magyarországon a nyugdíjukból, lehet, hogy van, aki szívesen
ide költözne, és fizetıképesek. Munkahelyteremtés szempontjából is fontos a kérdés.
Mucsi László képviselı
Egyetért azzal, hogy jó lenne nyugat-európai nyugdíjasokat idehozni. Fel kell kínálni a
lehetıséget, elıször felmérés szintjén. Ha komoly az érdeklıdés, akkor a befektetés is
komollyá válhat.
Varga Ferencné képviselı
Az itt élı külföldiek kapcsolatai révén is eljuttathatjuk az információt külföldi
nyugdíjasokhoz, hogy itt van ilyen lehetıség.
Patkós Zsolt polgármester
Minden utat egymás mellett járni kell, talán leghatékonyabb a személyes ismeretség alapján
történı információáramlás. Az itt élık elmondhatják, hogy szép településrıl van szó, jó itt
lakni. Meg kell tennünk az elsı lépéseket annak érdekében, hogy ne probléma győjtıhely
legyen Szank, hanem lehetıséget biztosító település.
Besesek Béla képviselı
Az ingatlanvásárláshoz nem tudunk támogatási lehetıségrıl, ezért úgy is meg lehet hirdetni,
hogy a külföldi megvenné az ingatlant, és mi biztosítjuk a szociális ellátást. Akkor
természetesen örökölhetı lesz, mert az övé. De ez is munkahelyteremtı lehet, mert a szociális
ellátást ugyanúgy biztosítjuk. Ebben is lehetne gondolkodni, ha nem tudjuk mi megvásárolni,
mert nincs forrásunk, és támogatás sincs. Tetemes összegbe kerül az önkormányzatnak 2-3
házat megvásárolni. Ez is megoldás lehet, hogy ık vegyék meg, mi meg gondozzuk ıket.
Patkós Zsolt polgármester
Ez azt jelentené, hogy az ingatlant mi próbáljuk meg értékesíteni, ezért így ebbe az
önkormányzat nem tud bekapcsolódni.
Ez a kérdés, hogy továbbmenjünk-e ebben az ügyben. Ha igen, akkor lépni kell, a részleteket
késıbb kell kidolgozni. Munkahelyet teremt, normatívát tudunk igényelni, de azt is látni kell,
hogy az önkormányzatnak mindenképpen hozzá kell járulni az ellátáshoz. Viszont
megtölthetjük a falut, és ez már sokkal jobb lehetıség, mintha bárki más venné meg az
ingatlant más célból.
Varga Ferencné képviselı
Fel lehetne ajánlani olyan házaspároknak is, akiknek munkahelyük nincs, esetleg pedagógus
végzettségőek, akik 4-5 állami gondozott gyermek nevelését bevállalják. Ez is egy lehetıség,
gyerekekkel népesülne be a falu.
Patkós Zsolt polgármester
Csólyospáloson hasonló gondolattal volt próbálkozás 2007-ben és 2008-ban nevelıszülıi
hálózat kiépítésére. Akkor felvették a kapcsolatot az SOS Gyermekfaluval is, voltak olyan
családok, akik 4-5 gyermek nevelésére vállalkoztak, aztán vagy a pénzügyek miatt, vagy
alábbhagyott a lelkesedés, de egy család sem alakult. Meg fogja kérdezni polgármester úrtól,
hogy hol tart ez a gondolat.
Tóthné Horváth Emília szociális ügyintézı
A külföldieknek segíteni tudunk abban is, hogy olyan tartózkodási engedélyt kapjanak,
amelyet a szociális törvény megkövetel, hogy igénybe vehessük a normatívát.
Dr. Folberth György alpolgármester
Felmerül, ha az önkormányzatnak lesz ilyen háza, a karbantartás kérdése. Tudjuk, hogy a
szolgálati lakásoknál is ez a fı probléma, és ha idıseket hozunk ide, akkor ık nem fogják

megcsinálni, az önkormányzat feladata lesz, a karbantartás jelentıs költséggel járhat, azért
csináljuk, hogy valami nyereség is legyen rajta.
Patkós Zsolt polgármester
Nem akarunk konkrétan nyereséget elérni. Az ingatlan hasznosulás érdekében, a hosszú távú
munkahelyteremtés a cél és az, hogy akik ide települnek, itt hagyják a boltokban, a különbözı
szolgáltatóknál a nyugdíjuknak egy részét.
A karbantartást az önkormányzatnak kell felvállalni kívül-belül, de már a nyugdíjasházakat
úgy kell átalakítani, hogy akadálymentesek legyenek, olyan anyagokból épüljenek, amelyek
problémát nem okoznak. Ha eseti problémák vannak - mint ahogy a bérleti szerzıdésben is
benne van – a belsı felújítás a bérlı feladata, a külsı részen a bérbeadó kötelessége. Azt meg
lehet tenni, hogy az önkormányzat létrehozna egy település fenntartó, karbantartó céget,
amely településüzemeltetést átvállalná, piaci alapon is értékesíteni tudná a szolgáltatást, amire
van képessége. Ez is biztosítéka lenne annak, hogy továbbgondoljuk a lehetıségeinket.
Mucsi László képviselı
Azért menekülnek kelet felé nyugatról a nyugdíjasok, mert náluk nagyon magasak a
lakásbérleti díjak.
Patkós Zsolt polgármester
Alternatívák vannak, ezek már részletkérdések. Elıször meg kell nézni, hogy fizetıképes
kereslet van-e.
Mucsi László képviselı
Komoly számításokat kell végezni, egy kis nyereséget mindig produkálni, tartalékolni kell,
nehogy aztán az önkormányzat veszteségeit növelje ez a szolgáltatás, és az egész a nyakunkba
szakadhat.
Dr. Folberth György alpolgármester
Kapcsolatban áll svájciakkal, németekkel, egy nyugati nyugdíjas rendelkezik annyi pénzzel,
hogy inkább abban gondolkodik, hogy megvesz egy házat. Lehet, hogy emiatt egy kicsit
problémás a dolog. Ez a saját véleménye. Lehet, hogy a szociális ellátásokat így nem kaphatja
meg.
Patkós Zsolt polgármester
De megkaphatja, ha megfelelı tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
Megnézzük, hogy milyen költségbe kerülne két háznak a megvásárlása, kialakítása vagy helyi
házak értékesítését propagálva kiajánljuk a szociális ellátások lehetısét is. Ha lesz érdeklıdı,
akkor tovább tudunk lépni.
B) Tájékoztató a választás eredményérıl
Vincze Jánosné jegyzı
Az országgyőlési képviselık 2010. évi választásának I. fordulóján április 11. vasárnap
törvényesen és zökkenımentesen lezajlott a településen mindkét szavazókörben a választás.
A részvételi arány összességében 66,54 %-os volt.
Külön kimutattuk az egyéni és a területi listás választás eredményét.
Lukács László FIDESZ-KDNP jelölt kapta a legtöbb, összesen 870 szavazatot (66,71 %). A
következı Vizi István a JOBBIK képviselı jelölje, aki összesen 242 szavazatot (18,55 %)
kapott. A harmadik Szabó Károly MSZP jelölt lett, aki összesen 98 szavazatot (7,51 %)
kapott.
Mivel Bács-Kiskun megyében egyedüliként a 08. számú választókerületben, Kiskunhalas
térségében Lukács László 49 %-ot ért el, ezért ebben a körzetben, nálunk is, az egyéni
választókerületi választást április 25-én meg kell ismételni.

A területi listás választás eredménye szerint a legtöbb, összesen 885 szavazatot (67,60 %) a
FIDESZ-KDNP érte el, a JOBBIK összesen 242 szavazatot (18,48 %), az MSZP pedig
összesen 95 szavazatot (7,25 %) kapott.
Dr. Folberth György alpolgármester
A képviselı-testület elıtt szeretném kifejezni örömömet a választás alakulása miatt.
C) Ideiglenes iparőzési adó mértékének mérséklésérıl
Vincze Jánosné jegyzı
A piaci vásározó kiskereskedelmi tevékenységet folytató piaci árusok kérelmet nyújtottak be,
amelyben azt kérik, hogy az ideiglenes iparőzési adó mértékét 1000 Ft-ról csökkentse le a
képviselı-testület, mert ezt naptári naponként kell fizetniük, és nagyon sokallják. Aki minden
héten egyszer jön, annak havonta 4000 Ft pluszköltséget jelent. A helypénz megfizetése
mellett ez már akkora teher, hogy emiatt már sokan nem is tudnak piacozni, mert nincs olyan
sok vásárló, hogy ezt ki tudják hozni a bevételükbıl. A helyi iparőzési adóról szóló
rendeletünk értelmében nálunk 1000 Ft-ban van megállapítva ennek a tevékenységnek az adó
mértéke. Kérték, hogy a környezı településekhez hasonlóan (250 Ft, 500 Ft) csökkentse le a
képviselı-testület az iparőzési adó mértékét.
A kérelmet a Pénzügyi Bizottság elé terjesztette, várva javaslatukat, hogy elıkészítse-e a
rendelet-módosítását.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság ülésén szó volt a kérelemrıl. Elhangzott, hogy vannak helyi
vállalkozók, kereskedık, akik hasonló tevékenységet végeznek, ha támogatjuk a piacozást
adókedvezménnyel, akkor a helyi kereskedık ellen teszünk. Amennyiben nem éri meg ilyen
körülmények között jönni az árusoknak, akkor nem jönnek, akkor kevesebb lesz, és a
kevesebb nagyobb forgalommal kitermeli a szükséges bevételt. Ha jönnek, akkor vállalják a
kockázatot. A lakosságot nem éri hátrány, ezért a bizottság két szavazattal, 1 tartózkodás
mellett nem javasolta az ideiglenes iparőzési adó mértékének a csökkentését.
Patkós Zsolt polgármester
Akik jönnek a mővelıdési házba árusok, ık ugyanúgy kifizetik az iparőzési adót. A piac mit
tart el és mit nem tart el, mennyi haszna van a kereskedınek, ha van igény az árujára, van
fizetıképes kereslet, akkor el fog jönni és itt fog árulni, akkor is ha 1000 Ft, és akkor is, ha
250 Ft az ideiglenes iparőzési adó napi mértéke. Ha nincs igény rá, akkor nem fog jönni, mert
nem éri meg neki. Ha megéri, akkor ki tudja fizetni az iparőzési adót, ugyanúgy, mint ahogy
megfizeti az összes többi szanki vállalkozó. A nagyobb vállalkozó megosztott iparőzési adót
fizet, mert más településen is nagy tételben árul. Az ıstermelıknek viszont az árbevétel miatt
már korábban mentességet biztosított a képviselı-testület, ezért ık nem fizetnek. A nagyobb
vállalkozói tevékenységet végzı árusokra, kiskereskedıkre vonatkozik a fizetési
kötelezettség.
Ha a képviselık közül valakinek más véleménye van, akkor egyéni képviselıi indítványként
be lehet nyújtani.
Dr. Folberth György alpolgármester
Ha nem jönnek, elmarad ez a bevételünk, akkor mennyit számít ez?
Patkós Zsolt polgármester
Eddig egyáltalán nem fizették ezt az adót, bevétel csökkenést nem jelent.
Mucsi László képviselı
Mérsékeltük korábban a helypénzt, tehát gyakoroltunk kedvezményt.
Vincze Jánosné jegyzı
Így is sokallják. A lehetıség biztosított, különbözı helyeken más mértékő helypénzt kell
fizetni. A fedett rész alatt kevesebb a helypénz, még sem ezt a helyet választják.

Varga Ferencné képviselı
Lehet, hogy bármilyen díjat szabnánk, akkor is sok lenne. Viszont akik olcsóbban vásárolják
meg a piacon a ruhájukat, mint az üzletben, azokkal rosszat teszünk, ha a kiskereskedık nem
jönnek. Ebben az esetben a lehetıség, hogy bemegy a majsai piacra vásárolni. Mindemellett
jogos az a felvetés, hogy akkor rontjuk a szanki vállalkozók esélyeit, és ez nem szándékunk,
mert ık megfizetik az iparőzési adót, és itt próbálnak megélni. A piacon nem azon a helyen
árulnak, ahol kevesebb helypénzt kell fizetni, viszont sokallják az iparőzési adót, itt
ellentmondás van a gondolkodásukban. El tudja fogadni a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Timár Zsolt képviselı
Hogyha 1000 Ft-ja marad meg egy kijövı vállalkozónak a mai világban, ha csak ennyi volna
a plusz, akkor ki sem jönne. Ezt a kérelmet komolytalannak, egy próbálkozásnak tartja. Nem
támogatja a csökkentést.
Patkós Zsolt polgármester
Nincs eltérı vélemény, a képviselı-testület egyetért a Pénzügyi Bizottság véleményével, tehát
nincs szükség rendelet-módosításra.
Egyebek
Varga Ferencné képviselı
Vasárnap Kiskunhalason volt a Szilády Gimnáziumban a színjátszó kör elıadásán. Rendkívül
jó, színvonalas mősor volt, felér egy komoly színházi darabbal. Javasolja egy est
szervezetését Szankon is, nem kérnek pénzt.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Tavaly szerveztek buszt az iskolásoknak, és elmentek az elıadásra. Most is meghirdették, de
nagyon kevés jelentkezı volt, ezért nem tudtak elmenni.
Patkós Zsolt polgármester
Ha a gyerekeknek nincs ilyen igénye, akkor a felnıttek részére próbáljuk megszervezni,
köszönjük szépen a lehetıséget. A pedagógusok közönségszervezı erejére mindenképp
számítunk.
Dr. Folberth György alpolgármester
Városokban látta, hogy a buszmegállóhoz kihelyeztek kerékpártárolókat, a messzebbrıl,
tanyáról érkezık ott lezárhatják a biciklijüket, és tovább busszal mennének. Ezt Szankon is
meg lehetne valósítani.
Vincze Jánosné jegyzı
A FÓKUSZ Takarékszövetkezet elıtt van kerékpártároló és látta, hogy van aki ott lezárja a
kerékpárját, és onnan veszi fel, amikor megjön a busszal.
Patkós Zsolt polgármester
Javaslatot kér arra vonatkozóan, hogy melyik buszmegállóhoz és hány kerékpár tárolását
biztosító lehetıségre van szükség. Tájékoztatásul elmondta, hogy egy ötös kerékpártárolónak
az elkészítési költsége 20-25 e Ft. Felkérte a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság
elnökét, hogy mérje fel, hol, hány kerékpártárolásra van szükség, tegyen javaslatot. Utána
majd megnézzük, hogyan tudjuk ennek a költségét biztosítani.

Timár Zsolt képviselı
A 9. sz. bolt elıtt nincs szeméttároló. Gyerekek eldobják a csoki papírt.
Patkós Zsolt polgármester
A boltok elıtt lévı kukákat megvették a boltok. Az önkormányzat az utcasarkokra helyezett
ki kukákat. Minden boltnak felkínáltuk.

Besesek Béla képviselı
A szeméttelep felszámolásával kapcsolatban szó volt arról, hogy a szállítás nem a falun
keresztül történik. A falu fıutcáján dübörögnek a jármővek. Mi lesz, ha jönnek a lakók, hogy
repedeznek a házak, és tönkreteszik az utat is.
Eddig nem volt szó a Méz- és meggyfesztivál lebonyolításáról, pedig kérés volt képviselıtestületi ülésen, hogy beszéljünk róla.
Korábban kérte, hogy az önkormányzatnak milyen hosszú távú szerzıdései vannak, milyen
kötelezettséget ró az önkormányzatra. Az önkormányzatnak a biztosítása eléggé hiányos,
kevesebbért sokkal jobb biztosítást lehetne kötni, errıl sem volt szó, hogy történt-e ez ügyben
lépés.
Megköszönte az Egészségügyi Központ átadására vonatkozó szíves invitálást, sajnálja, hogy
nem tudott részt venni ezen az átadási ünnepségen.
Patkós Zsolt polgármester
Szank Község Önkormányzatát kettı fıvel hívták meg az ünnepségre.
Besesek Béla képviselı
Korábban is mondta már, hogy a játszótéren a kapu mögött a kerítést meg kellene magasítani,
mert a labdák átszállnak a kertbe, és nem szívesen adják vissza a lakók most már.
A szökıkút medence balesetveszélyes, ha beleesik egy kisgyerek. Nem lehet a vízszintet
csökkenteni?
Hallotta, hogy a Mercedes munkaerıt toboroz Kiskunmajsán, nem tudja, hogy igaz-e, lehetne
Szankon is?
ESZE Egyesület által szervezett háztartási gépcsere akcióról már beszélt polgármester úrral,
akkor nem kérdezte meg, hogy mindenkinek jut az a 60-70 e Ft, amire pályázik, vagy ki dönt
ez ügyben.
Mucsi László képviselı
Indulás elıtt kapott egy felháborodott telefont ezzel kapcsolatban, az volt a kérdés, hogy ki
döntött, hogy a szociálisan rászorultak közül senki nem kapott, viszont „milliomosok” éltek a
pályázattal. Megígérte, hogy megkérdezi. Panaszolta a kisebbség is, hogy nem jutottak
lehetıséghez.
Patkós Zsolt polgármester
A pályázati lehetıségre civil szervezet pályázhat, az ESZE élt a lehetıséggel. A kiírás szerint
négy célcsoport: idıskorúak, munkanélküliek, nagycsaládosok, fogyatékkal élık nevében
nyújthat be pályázatot. Nem biztos, hogy nyernek.
Az egyesület az önkormányzat segítségével felvállalta a szervezést. Kiskunmajsán egy civil
szervezet szintén felvállalta, és oda mentek be szankiak is, de nagyon hamar betelt a keret,
mert 150-160 fıre lehet pályázatot benyújtani. Majsán nem tudtak több embert felvállalni,
ezért is jött Szankon az a segítı szándék, hogy az egyesület felvállalta azt, hogy alapszabályt
módosít annak érdekében, hogy ezt a pályázatot be tudja nyújtani. Örül annak, hogy a négy
célcsoportnak így a civil szervezet lehetıséget tud biztosítani.
A háztartási gépcsere akció kapcsán – mivel országos pályázatról van szó – nagyon valószínő,
hogy hamar kimerül a keret, tehát nagyon gyorsan kellett lépni annak érdekében, hogy a
pályázat eredményes tudjon lenni. Nincs információnk arról, hogy milyen elbírálási
szempontok vannak. Az biztos, hogy csak civil szervezet pályázhat, egy szervezet maximum
10 millió forintra pályázhat. Ez azt jelenti, hogy kb. 150 fınek ad lehetıséget. Négy
igényjogosulti kör van meghatározva (idıskorúak, munkanélküliek, nagycsaládosok,
fogyatékkal élık), ezért az egyetlenegy differenciálási szempont a beérkezés sorrendje.
Kedden reggel elindult a regisztráció és szerdán délben befejezıdött, mert betelt a létszám.
Utolsó pillanatban voltak még néhányan akik visszamondták. Nem akartak automata
mosógépet, csak forgótárcsásat, ezt nem lehetett, ezért visszamondták. Helyettük kellett új

pályázó. Csak abban az esetben húztak ki valakit, ha nem volt a pályázat szempontjából
megfelelı.
Nagy Klára fıtanácsos
Amikor lezárult a pályázat, jogosultság szempontjából átnéztük a neveket, több olyan ember
volt, aki idıskorúnak mondta magát, de nem volt idıskorú, hanem rokkantnyugdíjas, meg
kellett nézni a születési dátumát, és több embert ki kellett venni, mert úgysem kapta volna
meg a támogatást, és ezért megbukhatott volna az egész pályázat.
Nagyobb részt idıskorúak pályáztak, nagycsaládosok, regisztrált munkanélküliek, ebben az
esetben is utána kellett nézni a jogosultságnak, mert aki magát annak gondolta, nem mindenki
volt az. Ezt is Munkaügyi Központtal igazoltatni kell. Volt egy várólista, akik jelentkeztek, de
nem fértek bele, sorrendben azok kerültek ezekre a helyekre.
Mucsi László képviselı
Tudni vélték, hogy kik kaptak, akik egyáltalán nem voltak rászorulva.
Patkós Zsolt polgármester
Nem kapott még senki, még nem tudjuk, hogy sikeres lesz-e a pályázat, vagy sikerül, vagy
nem. A pályázat nem szociális rászorultsági alapon differenciált, hanem négy célcsoportot
határozott meg. Ha nem tudjuk az igényjogosultságot igazolni, akkor megbukik az egész
pályázat, akkor senki nem kap semmit, ezért kellett leellenırizni, hogy mindenki megfelel-e a
pályázatban kiírt feltételeknek.
A Mercedes kiskunmajsai munkaerı toborzásáról nincs tudomása. A Szanki Tükörben
megjelent egy hirdetés a honlap címével, ahol információkhoz lehet jutni, mert munkaerıt
keresnek errıl a területrıl. Ez a hirdetés egyfajta lehetıség.
Vincze Jánosné jegyzı
Nem tud ilyen toborzásról.
Patkós Zsolt polgármester
A szökıkút medencéjében a vízszintet nem tudjuk lejjebb engedni, mert a pereme alatt van
egy szabályzó, ami érzékeli a víz mennyiségét, vagy betölt, vagy leenged. A felnıtteknek, a
szülıknek felelısségük van, meg kell tanítani a gyermekeknek a játszótéri eszközök
használatát, a szemét győjtıedényben történı elhelyezését, valamint a köztéri szobrok,
útcabútorokat célnak megfelelıen használatát. Ott kell lenni a kisgyerekek mellett, ez a szülık
felelıssége. Nem tudjuk a vízszintet lejjebb engedni.
Most folyik kerítésépítés a játszótéren, ezzel megpróbáljuk megakadályozni, hogy a gyerekek
kiszaladjanak.
Tabajdi Gábor képviselı
Idıkapcsolót lehet-e a szökıkútnál beépíteni, hogy éjféltıl hajnalig ne üzemeljen? Felesleges
állandóan üzemelnie, energia szempontjából is, és a motor szempontjából is megfontolandó.
Patkós Zsolt polgármester
Ez jó ötlet, utánanézünk.
A kerítés magasítása meglesz. Sajnos mindig vannak sürgıs és fontos dolgok, május 15-ig
meg lesz emelve a kapu mögötti kerítés, a kapukra a hálót is felrakjuk.
Patkós Zsolt polgármester
Az Egészségügyi Központ megnyitóra a Szank Községi Önkormányzat 2 fıre kapott
meghívót, közvetlenül elıtte, két nappal elıtte még nem tudtuk, hogy mikor lesz. Jogosan
sérelmezheti a képviselı-testület, hogy nem kapott meghívást. Április végén nyílt napot
szeretnének szervezni, hogy bemutassák a járóbeteg szakellátó épületét és a funkciókat,
plakátot fognak kiküldeni.

A meglévı vagyonbiztosításunkat elküldtük a másik biztosítónak, válasz, ajánlat nem
érkezett, rákérdezünk.
Vincze Jánosné jegyzı
A hosszú távú szerzıdésekrıl van egy vastag dosszié, nagy anyag.
Nagy Klára fıtanácsos
Hatalmas munka kigyőjtést, kimutatást készíteni errıl.
Patkós Zsolt polgármester
Minden képviselınek biztosítunk egy napot, amikor bejön a hivatalba és a tárgyalóteremben
átnézheti a szerzıdéseket.
Nagy Klára fıtanácsos
Le vannak főzve, rendezett formában, bármikor rendelkezésre tudja bocsátani.
Vincze Jánosné jegyzı
Olyan határidıs munkák vannak, amely mellett nem tudnak a dolgozók a közeljövıben errıl
kimutatást készíteni.
Patkós Zsolt polgármester
Minden képviselınek biztosítjuk a betekintési lehetıséget. Kéri, ha bármilyen kérdés merül
fel, azt azonnal tisztázzuk.
A Méz- és meggyfesztivál még két héttel ezelıtt úgy volt, hogy nem lesz, mert erre a
hétvégére az országban nagyon sok település programot szervez. Úgy tőnik, hogy el tudunk
indulni. Jelezte, hogy a képviselı-testület részérıl követelmény, hogy szakmaiságot
biztosítson a meggytermelık és a méztermelık számára. Hallottuk, hogy a meggymagból
állítanak elı gyógyászati alapanyagot. Ez is új lehetıséget teremthet. A szakmaiság beépül a
programba. Két héten belül sor kerül egy megbeszélésre. Kéri, hogy a Településfejlesztési és
Mezıgazdasági Bizottság tartson kibıvített ülést, ahol a szervezık elmondanák, hogy jelen
pillanatban hogy áll a fesztiválszervezés, mik azok a szakmai tartalmak, amelyek
megjelenhetnének, hogyan lehetne egymásra építeni a szakmaiságot és a szórakoztatást.
Mucsi László képviselı
Mindenképpen hasznos volna a szakmai része, mert a kereskedık már bejelentették, hogy tele
van a raktár a tavalyi meggyel, ez minden évben így történik. Már próbálják lenyomni az árat,
elıre vetítik, hogy nem lesz ára a meggynek.
Erre a bizottsági ülésre meg kell hívni a TOOLTECHNIK KFT. részérıl a Rékasi Lászlóékat
is.
Patkós Zsolt polgármester
A szeméttelep felszámolása elıtt a Csatorna utcát levideózták és lefényképezték, hogy milyen
állapotok voltak. Ha végeznek, akkor össze fogjuk hasonlítani az akkori állapottal, és ha
probléma lesz, akkor az ıket terheli. Sajnos földúton nem tudják elhordani az anyagot, mert
ilyen tengelyterheléső jármővekkel a hátsó út nem járható, ezt sokáig egyeztettük. Jelenleg a
kirostált földszerő anyagot, amely szemétnek minısül, és itt már nem használják fel, el kell
hordani, ezt elrendelte a környezetvédelmi hatóság. Kiskunmajsára hordják, a szeméttelepen
használják fel tereprendezésre, már alig van anyag, hamarosan befejezik.
Besesek Béla képviselı
A Béke utca állagát is rongálják ezek a nagy jármővek.
Patkós Zsolt polgármester
Az 5404-es út állami közút, ezen az úton nincs súlykorlátozás, ezért a szanki szakaszt sem
lehet korlátozni.

Mucsi László képviselı
Figyelte, hogy mennyire remeg az út, de nincs olyan nagy súlya ennek, mintha homokot,
sódert hordanának.
Nyerges Zoltán képviselı
Hétvégén is dolgoznak, szombaton látta, hogy jártak a nagy jármővek. Jó volna elérni a
Csatorna utca javítását, látszik, hogy kialakult a vályú.
Patkós Zsolt polgármester
Várhatóan április végére befejezik a munkát. Megtörtént a terület megtisztítása, befedték, még
a humuszt nem hordták rá. Utána a Csatorna utcát meg kell csinálniuk.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 19 óra 30 perckor bezárta az ülést.
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