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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2010. szeptember 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme  
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Dr. Folberth György alpolgármester 
 Besesek Béla 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella 
 Tabajdi Gábor 
 Timár Zsolt és 
 Varga Ferencné képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Karó Zoltánné szoc. ügyintézı 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 9 fı jelen van. Csertı István képviselı elıre jelezte távolmaradását az ülésrıl.  
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Tabajdi Gábor és Varga Ferencné 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 a 2. és 3. napirendi pontok cseréjével. A képviselık egyetértettek a napirendi pontok 
cseréjével. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
    történt fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés …../2010..(….) önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézményei  
    2010. évi költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2010. elsı félévi helyzetérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
4. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
5. Elıterjesztés a települési Környezetvédelmi Program jóváhagyásáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
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6. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett  
    tevékenységrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Elıterjesztés a szanki 0242 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
10. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való  
      csatlakozásról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Elıterjesztés a Szanki Bertóti Vadásztársaság támogatás kérésérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
12. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
    történt fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót írásban mindenki megkapta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
66/2010.(IX.28.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatokról 
szóló beszámolóról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 5/2010.(II.02.) ÖH., 38/2010.(V.13.) 
ÖH., 47/50/2010.(VII.07.) ÖH. és a 62/64/2010.(VIII.16.) ÖH. számú lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
 
Patkós Zsolt polgármester 

- Július 21-én a szanki vendéglısök (6 üzemeltetı) és az önkormányzat között 
együttmőködési megállapodás jött létre arra vonatkozóan, hogy milyen magatartási 
szabályokat kell betartani a vendéglıkben és az önkormányzat hogyan tud segíteni a 
szabályok betartatásában. Azóta nem érkezett jelzés problémáról. Ha valaki megszegi 
a magatartási szabályokat, akkor minden szanki vendéglıbıl ki lenne tiltva elsı 
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esetben 1 hónapra. Az egységes magatartási szabályok betartása fontos minden szanki 
vendéglıben. 

- Július 23-án a külterületen élık szemétszállítási problémáját próbáltuk megoldani. A 
vásártérnél elhelyezett két konténer mellett győlt a szemét, ahová mindenki kontroll 
nélkül vitte. Ezt felszámoltuk. A Polgármesteri Hivatal udvarán elhelyezett konténerbe 
hozzák be a szemetet a külterületi lakosok, amely kontrolállt módon történik. Úgy 
látjuk, hogy mindenki megértette, hogyan kellene, és mennyi szemetet lehet behozni. 

- Augusztus 19-én megtartottuk az augusztus 20-i községi ünnepséget, amelyen, és azt 
követıen az árvízkárosultak javára szervezett jótékonysági esten is sokan részt vettek. 
A jótékonysági est megszervezését köszönjük Varga Ferencnének. 

- Augusztus 31-én 10 órakor az Egészségügyi Központ átadó ünnepsége volt 
Kiskunmajsán. Szeptember 1-jétıl megnyitotta hivatalosan is kapuit a járóbeteg 
szakellátás. Ez mérföldkı Szank életében. Akinek szüksége van rá, közelebb 
hozzájuthat a szakellátásokhoz. 

- Szeptember 16-án Kiskunmajsán a kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése kapcsán 
az esıbeállók és a szanki buszöböl avatási ünnepsége volt. 

- Szeptember 20-án a Szank-Jászszentlászló összekötı út felújítása tárgyában projekt 
nyitó ünnepség volt és megtörtént a szerzıdés aláírása. 

- Szeptember 21-én a Közbeszerzési Bizottság ülést tartott a már sikeres KEOP 
pályázatok kapcsán. Az óvoda és a bentlakásos otthon pályázataira vonatkozóan az 
ajánlatok elbírálásáról volt szó. A közbeszerzést a MERKBAU KFT. nyerte el. 
Október 13-án történhet meg a szerzıdés aláírása, és elindulhat a munka. 

- Szeptember 27-én Szociális Kerekasztal ülése volt, amelyen a közfoglalkoztatási terv 
módosítása került megtárgyalásra, ezt a képviselı-testület is tárgyalni fogja. 

 
A Béke és a Halasi utcák keresztezıdésénél a forgalomrendezés tervével kapcsolatban 
aláírásokkal ellátott levelet kapott, amelyben a lakosok kifogásolják, hogy a forgalomlassító 
járdaszigetek akadályozni fogják a szélesebb mezıgazdasági jármőveket a kanyarodásban. 
(Felolvasta a levelet, amely a jegyzıkönyvhöz mellékelve van.) 
A tervezıvel ismertette a lakosok felvetését, amelyre írásban válaszolt. Leírta az 
útkeresztezıdés paramétereit és azt, hogyan tud egy szélesebb mezıgazdasági jármő a 
csomóponton áthaladni.  
(Felolvasta a levelet, amely a jegyzıkönyvhöz mellékelve van.) 
A legszőkebb rész 5 méter, kombájnnal, felszerelt asztallal is el lehet kanyarodni. Egyeztetett 
Halasiékkal, azt mondták, hogy az ismertetett megoldás jó. Az ott lakók balra kanyarodására 
is van megoldás, a záróvonal meg lesz szakítva. A járdaszigetek belseje is díszköves lesz, nem 
növény, nem akadályozza a széles jármővek kanyarodását. Ha a képviselı-testület egyetért, 
akkor a levél aláírói felé válaszlevelet küldünk. A cél nem az volt, hogy a lakókat 
ellehetetlenítsük. Az egyeztetések során a tervezı figyelembe vette a Magyar Közút 
elvárásait, ık már a hosszú szerelvényekre is gondoltak. 
Mucsi László képviselı 
A levélben benne van, hogy ez a járdasziget rendszer nem fékezi meg a bejövı jármőveket. A 
sportpályával szemben és a vasúttól elég jól tudnak száguldani még. Azt hiányolja, hogy le 
kell fékezni a jármőveket, mire ide érnek a keresztezıdéshez. 
Patkós Zsolt polgármester 
A pályázat egybefüggı útfelújítást, forgalomtechnikát támogatott. A késıbbiekben lehet még 
kiegészítı forgalomlassító technikákat alkalmazni, de ez már nem lehet ennek a pályázatnak a 
része. 
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Mucsi László képviselı 
Jónak látja azt a megoldást, amikor kitesznek egy napelemes sebességmérıt és mellé egy 
lassíts táblát. Reflexszerően fékeznek és lassítanak az autók. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem olcsó, 280-470 e Ft közötti áron lehet ilyet beszerezni. 
Mucsi László képviselı 
Ezt kisebb megcsinálni, mint az aszfaltba helyezni forgalomlassító berendezéseket. 
Patkós Zsolt polgármester 
Akasztón ilyen táblánál mérték a sebességüket a motorosok, hogy ki tud gyorsabban menni. 
Lehet, hogy az is elégséges, hogy az 50-es tábla villog, lassíts, ilyen Zsombón van, nem írja 
ki, hogy mennyi a sebesség, ez az olcsóbb. 
Timár Zsolt képviselı 
Kis táblák csak középen lesznek, vagy oldalt is? 
Patkós Zsolt polgármester 
A forgalomlassító járdaszigetek közepén lesz a tábla, a szélén nincs semmi. 
Timár Zsolt képviselı 
Így elfér a vetıgép is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megkérdezte, hogy elfogadja-e a 
képviselı-testület az elhangzottak szerint a választ a lakosok által írt problémára. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
67/2010.(IX.28.) ÖH. 
Béke – Halasi utcák keresztezıdésénél 
forgalomlassító járdaszigetek beépítésével kapcsolatos  
lakossági felvetésrıl 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank, Béke utca és Halasi utca 
keresztezıdésénél forgalomlassító járdaszigetek beépítésével kapcsolatos lakossági felvetésre 
jóváhagyja a tervezı nyilatkozata és a mezıgazdasági gépek tulajdonosaival történt 
egyeztetés valamint az elhangzottak alapján a választ. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés …../2010..(….) önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézményei  
    2010. évi költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Megkérdezte Nagy Klára fıtanácsos asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásban kiadott 
elıterjesztést. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Nem kívánta kiegészíteni a rendelet-módosítást. A felmerülı kérdésekre szívesen válaszol. 
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Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, de fordított sorrendben, elıször a tájékoztatót 
és utána a rendeletmódosítást. A tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban feltette a bizottság 
a kérdéseit, így a rendelet-módosítás egyértelmővé vált és ezzel kapcsolatban már nem 
merültek fel újabb kérdések. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-
módosítást. 
Varga Ferencné képviselı 
Az iparőzési adó befizetések hogyan fogják befolyásolni a költségvetés helyzetét év végéig? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nagyon magasra emeltük az iparőzési adó tervezett bevételét annak érdekében, hogy 
pályázatokhoz szükséges önrészt tudjuk biztosítani. Az elsı félévben kevesebb iparőzési adó 
bevételünk származott és ennek az a következménye, hogy jelentısen módosulni fog a 
költségvetés. A már folyó és most elinduló fejlesztésekre hitelajánlatot kért, nagyon kedvezı, 
évi 4 millió forintos költséggel járó hitelt venne fel az önkormányzat, ez a mostani 
költségvetés 1 %-a. A folyószámlahitel átváltása meg kell, hogy történjék. 
Nyerges Zoltán képviselı 
A rendelet-módosítás utolsó két oldalán 6/2010-es rendelet szerel 5/2010-es rendelet helyett. 
Csak elírásról van szó, vagy többrıl? 
A rendeletben a szociális ellátásoknál átmeneti segélyre 700 e Ft szerepel, ez most csak 400 e 
Ft. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A tavalyinak a fejlécénél nem történt meg a módosítás, ezt kijavítjuk, csak formai hiba, a 
számok jók. 
Tavaly egy feladaton lett az összes segély megtervezve, az volt a neve, hogy szociális 
ellátások. Most valamennyi segély külön soron szerepel. Az elıirányzatok ugyanolyan 
összegben kerültek tervezésre, mint tavaly. Az átmeneti segélybe tartozik a születési 
támogatás is, amely 200 e Ft-tal került tervezésre és van még a rendkívüli élethelyzetbe 
jutottak segélye, amelyre 100 e Ft került tervezésre, így jön ki a 700 e Ft. 
 
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 
14/2010.(……...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló 
5/2010./II.23./ rendelet módosításáról 

   

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló 
módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ 91.§ (1) bekezdése, az 

államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII tv. / továbbiakban: Áht./ 65.§ 
(1) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. 

rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 
2009. évi CXXX. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 2010. évi 

költségvetésérıl szóló 5/2010.(II.23.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R) 
az alábbiak szerint módosítja. 
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1.§ A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul.   

   

  ezer Ft-ban 

  Bevételek Kiadások 
(1) mőködési           511 037        443 318    
(2) mőködési céltartalék                     -                 500    
(3) felhalmozási           367 904        417 449    
(4) felhalmozási céltartalék                     -                 700    
(5) általános tartalék                     -            16 974    
(6) költségvetési fıösszeg           878 941        878 941    
(7) Ebbıl Települési Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat                   751               751    
 

    

2. § A R. 4. §. 1. sz. melléklete a következ ı összegekre módosul:  
   ezer  Ft-ban 
Bevételi forrás megnevezése 5/2010 ÖR Módosítás Módosított 
I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK    
Polgármesteri Hivatal    

Intézményi mőködési bevételek 14 000  14 000 

Étkeztetés bevételei 10 200  10 200 

Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) 200  200 

Kamatbevételek 500  500 

Egyéb mőködési bevételek  6 270  6 270 

Áfa bevételek 7 260  7 260 

Polg. Hiv. Intézm. Mőköd. bevételek összesen: 38 430 - 38 430 

Általános Mővelıdési Központ    

Kisbíró újság bevétele 280  280 

Kamatbevételek 5  5 

Egyéb mőködési bevételek  5 540  5 540 

Áfa bevételek 1 456  1 456 

ÁMK Intézm. M őköd. bevételek összesen: 7 281  7 281 

Intézményi mőködési bev. mindösszesen 45 711 - 45 711 

Polgármesteri Hivatal    

Önkormányzatok sajátos mőköd. bev.    

Iparőzési adó 158 095  158 095 

Termıföld bérbe ad. SZJA 10  10 

Gépjármőadó 25 000  25 000 

SZJA átengedett rész (8%) 21 996  21 996 

Lakbérek 1 300  1 300 

Bérleti díjak 1 500  1 500 

Pótlék 380  380 

Bírság 20  20 

Sajátos mőködési bevételek össz. 208 301 - 208 301 
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I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 254 012 - 254 012 
II. TÁMOGATÁSOK    
Önkormányzatok költségvetési támog.    
Normatív hozzájárulások    
Települési önkormányzatok feladatai    
Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok 5 047  5 047 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 264  1 264 

Lakosságszámhoz kötött norm. támog. 6 311  6 311 
Otthonközeli ellátás (házis.+szoc.étk.) 1 772  1 772 

Otthonközeli ellátás (szoc.étk.) 4 540  4 540 

Otthonközeli ellátás (házisegítség nyújtás) 1 162  1 162 

Tanyagondnoki szolgáltatás 3 993  3 993 

Óvodai nevelés 13 787  13 787 

Iskolai oktatás 39 088  39 088 

Napközi/Tanuló szobai foglalkozás 2 977  2 977 

Sajátos neveléső gyermekek, tanulók nevelése 3 464  3 464 

Kedvezményes Óvodai, iskolai étkeztetés 10 485  10 485 

Pénzbeli szociális juttatások 21 138  21 138 

Nappali tanulók tankönyv ellátás támogatása 1 583  1 583 

Feladatmutatóhoz kötött norm.tám. 103 989 - 103 989 
Normatív hozzájárulások összesen: 110 300 - 110 300 
Központosított elıirányzatok    

-Óvodáztatási támogatás  190 190 

-Nyári gyermekétkeztetés  939 939 

-Közoktatási  infrastruktura fejlesztés  7 900 7 900 

-Települési Kisebbségi Önkormányzat támog. 571 -571 0 

-Bérpolitikai intézkedések  7 985 7 985 

-Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás  31 31 
Központosított elıirányzatok összesen: 571 16 474 17 045 

Normatív kötött felhasználású támog.    

Szociális továbbképzés 28  28 

- Közcélú foglalkoztatás támogatása  14 647 14 647 

- Lakásfenntartási támogatás  4 986 4 986 

- Ápolási díj  1 749 1 749 

- Rendszeres szociális segély  1 161 1 161 

- Rendelkezésre állási támogatás  8 161 8 161 

- Idıskorúak járadéka   144 144 

Norm. kötött felhasználású támog. össz.: 28 30 848 30 876 

Önkorm. egyéb költségvetési támogatása    

- TEKI támogatás járda építés 8 013  8 013 

- CÉDE eszközbeszerzés 3 000  3 000 

Önkorm. egyéb költségvet. támog. vált. össz.: 11 013  11 013 
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 121 912 47 322 169 234 
III. FELHALM. ÉS T İKE JELL. BEV.    
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Önkorm.sajátos felhalm.bevét.    

Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés 20 831  20 831 

Önkormányzati bérlakások 100  100 

Koncessziós díj 600  600 

Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: 21 531  21 531 
III. FELH. ÉS T İKE JELL. BEV. ÖSSZ.: 21 531 - 21 531 

IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉK Ő BEVÉTEL    

Támogatásértékő mőköd. bevét.    

OEP-tıl védınıi szolg.  4 735  4 735 

Szociális támog 70%-80%-90% 32 480 -30 848 1 632 

Keresetkiegészítés 8 249  8 249 

Mezııri szolgálat 600  600 

Kisebbség feladatalapú támogatása 180  180 

Településırök támogatása 2 248  2 248 

TKT gyógytestnevelésre. 3 348  3 348 

Közcélú foglalkoztatás támogatása 25 217  25 217 

Közhasznú fogl. támog. 1 964  1 964 

Támogatásértékő mőköd. bevét. 79 021 -30 848 48 173 

Támogatásértékő felhalmozási bevételek    

Játszótér LEADER 31 037  31 037 

Közösségi Ház LEADER 6 409  6 409 

Könyvtári szolg. Fejlesztése TIOP 4 082  4 082 

Idısek Klubja akadályment. Norvégalap 8 538  8 538 

Vörösmarty u. EU önerıalap 14 795  14 795 

Vörösmarty u. DAOP 2 514  2 514 

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0107 Óvoda energiaracionalizáció  12 068  12 068 

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0106 İszirózsa Idıseko. 
Energiaracionalizác.  

20 480  20 480 

DAOP-3.1.1/B-09-2009-0051 Szank Község kül-és belter. Út 
feluj. 

286 068  286 068 

Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: 385 991 - 385 991 

IV. TÁM. ÉRTÉK Ő BEVÉTEL ÖSSZ.: 465 012 -30 848 434 164 

Pénzforgalmi bevételek összesen 862 467 16 474 878 941 
Önkormányzat bevételei összesen: 862 467 16 474 878 941 
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3. § A R. 4 §. 2. sz. melléklete a következ ı összegekre módosul:   
   ezer Ft-ban 
Megnevezés 5/2010 ÖR Módosítás Módosított  
Mőködési el ıirányzatok    
Polgármesteri Hivatal    
Személyi juttatások           91 883           91 883    
Munkaadókat terhelı járulékok           21 114           21 114    
Dologi kiadások           98 463           98 463    
Támogatások pénzeszközök átad.           56 471           56 471    
Polg. Hiv. M őködési fennt. kiad összesen:         267 931                     -          267 931    
Polg. Hivatal mőködési céltartalék                300               300    
ÁMK mőködési céltartalék                200               200    
Általános tartalék:                500             16 474         16 974    
Mőködési és ált.tart. összesen              1 000             16 474         17 474    
Általános M ővelıdési Központ    
Személyi juttatások           92 199           92 199    
Munkaadókat terhelı járulékok           23 993           23 993    
Dologi kiadások           29 195           29 195    
ÁMK Mőködési fennt. kiad összesen:         145 387                     -          145 387    
Mőködési el ıirány. mind. össz: (PH+ÁMK)         414 318              16 474       430 792    
Felhalmozási el ıirányzatok    
Felújítások    
Idısek Klubja akadálymentesítés           16 169           16 169    
Közösségi Ház fejlesztése LEADER             8 008             8 008    
TEKI/2009. járda felújítás           17 890           17 890    

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0107 Óvoda 
energiaracionalizáció            18 092           18 092    

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0106 İszirózsa Idıseko. 
Energiaracionalizác.            33 301           33 301    

DAOP-3.1.1/B-09-2009-0051 Szank Község kül-és 
belter. Út feluj.         317 854         317 854    
Felújítások összesen:         411 314         411 314    
Beruházások    
Könyvtári szolgáltatások TIOP             4 082             4 082    
Beruházások össz.:             4 082                     -              4 082    
Hitel, törlesztések    
ÁMK konyha             1 428             1 428    
Mazda gépkocsi lízing                625                625    
Hitel, törlesztések             2 053             2 053    
Felhalmozási kiadások összesen:         417 449                     -          417 449    
Vízmőfejlesztési céltartalék                600                600    
Bérlakás értékesítési céltartalék                100                100    
Felhalmozási céltartalék:                700                     -                 700    
Felhalmozási el ıirányz. mindösszesen:         418 149                     -          418 149    
Kiadások összesen:         832 467              16 474       848 941    
Mőködési célú hitelkeret igénybevétel           30 000     -       30 000    
Kiadási el ıirányzat. mindösszesen         862 467              16 474       878 941    
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4. §  A R 4.§ 3. számú melléklete a következ ı összegekre módosul:   
      
     ezer Ft-ban 
Feladat megnevezése  5/2010 ÖR Módosítás  Módosított  

I. Polgármesteri Hivatal     

1. 
Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati 
szolgáltatás (Mezıır)  

       2 205            2 205    

2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás            138               138    

3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése         6 485            6 485    

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása            935               935    

5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása         2 000            2 000    

6. Óvodai intézményi étkeztetés         8 619            8 619    

7. Iskolai intézményi étkeztetés       19 019          19 019    

8. Építményüzemeltetés         7 888            7 888    

9. Általános épülettakarítás         8 020            8 020    

10. Zöldterület-kezelés         1 288            1 288    

11. Önkormányzati jogalkotás       13 303          13 303    

12. 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége  

     70 734          70 734    

13. 
Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége  

          751               751    

14. Közvilágítás         6 250            6 250    

15. 
Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható 
szolgáltatások  

          685               685    

16. 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai  

     10 942          10 942    

17. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása         5 543            5 543    

18. Rendszeres szociális segély       26 712          26 712    

19. Idıskorúak járadéka            274               274    

20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon         8 400            8 400    

21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás            690               690    

22. Ápolási díj alanyi jogon         4 072            4 072    

23. Átmeneti segély            700               700    

24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás            100               100    

25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások            300               300    

26. Közgyógyellátás            450               450    

27. Köztemetés            200               200    

28. Támogatások pénzeszköz átadások         4 419            4 419    

      Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó  200                -      

      Polgári védelmi iroda támog. 60    

      Közös mőködtetéső tábor Vakáció Kht 335    

      Szabadidısport támogatása 10    

      Vállalkozó orvosok támogatása 720    

      Bursa Hungarica ösztöndíj 1540    

      Arany János tehetséggondozó program 114    
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      Szank Közbiztonságáért Alapítvány 90    

      Olajbányász SE 1000    

      Nyugdíjas klub támogatása 200    

      Támogatások tartaléka 50    

      Micimackó Alapítvány 100    

29. Szociális étkeztetés       13 209          13 209    

30. Házi segítségnyújtás         2 933            2 933    

31. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás         5 402            5 402    

32. Közcélú foglalkoztatás       26 689          26 689    

33. Közmunka (településırök)         2 363            2 363    

34. Közhasznú foglalkoztatás         3 162            3 162    

35. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése         2 638            2 638    

36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése            338               338    

37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése              75                 75    

38. Tartalékok (általános + mőködési céltartalék)         1 000         16 474         17 474    

 
Polgármesteri Hivatal m őködési, fenntartási 
kiadásai összesen:  

   268 931         16 474       285 405    

II. ÁMK mőködési fenntartási kiadásai                 -      

51 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai             607               607    

52 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése         2 038            2 038    

53 Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás         34 011          34 011    

54 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (1-4.évfolyam)   

     21 630          21 630    

55 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 
rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam)  

          295               295    

56 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (5-8.évfolyam)  

     62 903          62 903    

57 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 
rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évfolyam)  

          385               385    

58 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél          1 642            1 642    

59 Általános iskolai napközi otthoni nevelés            5 731            5 731    

60 Általános iskolai tanulószobai nevelés          2 531            2 531    

61 
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek 
mőködtetése  

       2 268            2 268    

62 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása             309               309    

63 
Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is 
ellát)  

       3 940            3 940    

64 Múzeumi kiállítási tevékenység            3 634            3 634    

65 
Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati 
tevékenység  

            55                 55    

66 Iskolai, diáksport- tevékenység és- támogatása           3 408            3 408    

 ÁMK mőködési fenntartási kiadásai össz.:     145 387                 -         145 387    
 Felújítások                 -      

 Idısek Klubja akadálymentesítés       16 169          16 169    

 Közösségi Ház fejlesztése LEADER         8 008            8 008    

 TEKI/2009. járda felújítás       17 890          17 890    

 KEOP-5.3.0/A/09-2009-0107 Óvoda energiaracionalizáció        18 092          18 092    
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KEOP-5.3.0/A/09-2009-0106 İszirózsa Idıseko. 
Energiaracionalizác.   

     33 301    
 

     33 301    

 
DAOP-3.1.1/B-09-2009-0051 Szank Község kül-és belter. Út 
feluj.  

   317 854    
 

   317 854    

 Felújítások összesen:     411 314                 -         411 314    
 Beruházások                 -      

 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése TIOP         4 082            4 082    

 Beruházások össz.:         4 082                 -             4 082    
 Hitel, törlesztések                 -      

 ÁMK konyha         1 428            1 428    

 Mazda gépkocsi lízing            625               625    

 Hitel, törlesztések         2 053                 -             2 053    
 Felhalmozási kiadások összesen:     417 449                 -         417 449    
 Vízmőfejlesztési céltartalék            600               600    

 Bérlakás értékesítési céltartalék            100               100    

 Felhalmozási céltartalék:            700                 -                700    
 Felhalmozási el ıirányz. mindösszesen:     418 149                 -         418 149    
 Mőködésicélú hitelkeret igénybevétel       30 000     -       30 000    

 
Polgármesteri Hivatal és ÁMK kiadási el ıirányzatai 
összesen:  

   862 467                 -         878 941    

      
 5. §. Ez a rendelet 2010.09.28-án lép hatályba.     

 
 
 
NAPIREND 
3. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2010. elsı félévi helyzetérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Már a költségvetés tervezésekor látható volt, hogy az önkormányzat megfelelı színvonalú 
gazdálkodásához szükséges pénz nehezen biztosítható. Az elıttünk álló feladatok, fejlesztések 
szükségessé tették, hogy ne álljunk meg. A bevételek teljesítése kis mértékben elmarad az 
idıarányos teljesüléstıl. A kiadásainkat megpróbáltuk visszafogni, elmaradnak az idıarányos 
teljesítéstıl. Vannak olyan feladatok, amelyek nem idıarányostól nagyobb mértékben 
teljesülnek, mert idényjellegőek. A tájékoztató a június 30-ig lekönyvelt tételeket tartalmazza.  
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. Az elsı táblázatba téves számok 
kerültek, ezért ez az oldal az ülés elıtt kiosztásra került. 
Az adóbevételek kisebbek a tervezettnél. Az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás 
igazgatási tevékenysége túlteljesítést mutat. Egy-két tétel azt vetíti elıre, hogy a költségvetés 
mínuszos lesz. Ezt már eleve tudtuk, azért van így, hogy a pályázati önerı meglegyen, ennek 
érdekében megemeltük az iparőzési adó bevételt, a gépjármőadó bevételt, az ingatlanok 
értékesítésébıl származó bevételt. A fejlesztések hitelfelvétellel járnak, ezt eddig is tudtuk. A 
pályázati támogatásokat részben még nem kaptuk meg. Több kérdés tisztázásra került. Ezek 
után a bizottság az elıterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
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Tabajdi Gábor képviselı 
A bizottság ülésén szó volt arról is, hogy a helyi lakásfenntartási támogatást felül kell 
vizsgálni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem csak ezt, hanem minden szociális támogatást, amely önkormányzati forrásból valósul 
meg, át kell gondolni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a költségvetés elsı 
félévi teljesítését. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
68/2010.(IX.28.) ÖH. 
Költségvetés 2010. I. félévi teljesítésérıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 
2010. elsı félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A kiskunmajsai járóbeteg szakellátó központ finanszírozását modellezve kiszámolták, hogy 
havonta kb. 2-3 millió forint hiányzik a finanszírozáshoz, ennek önkormányzatunkra esı része 
2 %, 40-60 e Ft havonta, amelyet nekünk kell viselni. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Az elsı két hónapot ki finanszírozza? 
Patkós Zsolt polgármester 
Kiskunmajsa felvállalta és finanszírozási elıleget kér az OEP-tıl. December végén kell 
elszámolni, két hónap pénzének mindig benne kell lenni a mőködésben. Nem tudjuk, hogy 
milyen lesz a kihasználtsága az intézménynek, ez az összeg lehet kevesebb is, de több is. 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés …../2010.(….) önkormányzati rendeletre a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A hulladékgazdálkodási terv léte törvényi kötelezettségünk. Két árajánlatot kért be, a REX-
TERRA KFT-vel kötöttünk szerzıdést. A Kft. elkészítette a hulladékgazdálkodási tervet, 
amelyet a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság részletesen áttanulmányozott. A 
módosító javaslatokat, észrevételeket továbbította a Kft. részére, ezeket beledolgozták. A 
jogszabály értelmében fel kellett terjeszteni az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi 
Felügyelıségre. A hatóság a tervet elfogadásra javasolta. A tervet rendelettel kell jóváhagyni, 
amelyet írásban mindenki megkapott. 
Mucsi László TMB elnök 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság a tervet áttanulmányozta, jó pár 
észrevételt tett. Kitértek a Szank közigazgatási területén keletkezı szerves trágya 
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hasznosítására, a kulturált szemétgyőjtés ráhangolására, a tisztított szennyvíz 
visszajuttatására. 
A hulladékgazdálkodási tervet a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Besesek Béla képviselı 
Az anyag semmitmondó, ezért nagyon kár volt pénzt kiadni, ebbıl hasznosítani semmit nem 
tudunk, csak eleget teszünk a kötelességünknek, hogy ez van. 
Mucsi László TMB elnök 
A bizottságnak is ugyanez volt az elsı gondolata. Rengeteg módosítást javasoltunk. 
Aktualitását veszített dolgok voltak benne. 
Besesek Béla képviselı 
A tervben rengeteg a nyelvtani hiba is, Szank több helyen városként szerepel stb. Kérte 
ezeknek a hibáknak a javítását. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A felügyelıség elfogadta. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szövegben javítsuk ki a stilisztikai hibákat. 
Besesek Béla képviselı 
A területi hulladékgazdálkodási tervvel is összhangban kell lennie. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ez a megyei hulladékgazdálkodási terv, elküldtük, észrevétel nem érkezett. 
Besesek Béla képviselı 
Egyik helyen az van, hogy kétévente, a másik helyen, hogy háromévente kell felülvizsgálni, 
kinek? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Kétévente kell felülvizsgálnia az önkormányzatnak és jóváhagyni. 
Besesek Béla képviselı 
A hulladékgazdálkodási terv tartalmáról tájékoztatni kell a lakosságot. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ezt törvény írja elı. Ennek úgy tettünk eleget, hogy falugyőlésen tájékoztattuk a lakosságot.  
Besesek Béla képviselı 
Ezt nem lehet a lakosságnak kiadni, ebbıl fél oldalt lehetne összeszedni. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Ezt nagyon egyszerően meg lehet fogalmazni. Szankon meg van oldva a szervezett 
hulladékgyőjtés, a veszélyes és a kommunális hulladékgyőjtés is. Ennyi elég. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ezt a rendeletet kihirdetjük, fent lesz a honlapon, aki szeretné megismerni a 
hulladékgazdálkodási tervet, a Polgármesteri Hivatalban megteheti. 
Patkós Zsolt polgármester 
Legyen a helyi újságban errıl egy rövid tájékoztató. 
Besesek Béla képviselı 
Ha már fel vannak sorolva, akkor megfelelıen kellene felsorolni, Gy. Szabó Béla Képtár, 
kimaradt Kalmár Mártontól a Széchenyi István szobor, kimaradtak a székelykapuk. Benne 
van külön a világháborús emlékmő, és a Turul madár, az egy és nem kettı: világháborús 
emlékmő Markolt György Turul madár szobrával stb. Bár azt nem tudja, hogy kerül bele. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az idegenforgalom is része. Törvényi elıírás van arra, hogy mit kell a hulladékgazdálkodási 
tervnek tartalmaznia, a terv a jogszabály szerinti kritériumoknak megfelel.  
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Patkós Zsolt polgármester 
Nem önkormányzatunk az egyetlen, amelynek a REX-TERRA KFT. hulladékgazdálkodási 
tervet gyártott. Ez egy olyan sablon alapján készült, amely valamennyi településen helyivé 
válhat az adatok behelyettesítésével. 
Besesek Béla képviselı 
Rengeteg ismétlés van benne. Ahol valami fontosnak kellene lenni, ott pedig nincs adat. 
Az elektronikai hulladékbegyőjtésrıl a MÉH gondoskodik. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyszer megszerveztük az elektronikai hulladékbegyőjtést, idén tavasszal utánajártunk és 
megrendeltük jövı év tavaszára, ugyanis van egy kerete a hulladékbegyőjtı cégnek, amelyet 
nem léphet túl, ezért jövıre tudták vállalni Szankon az elektronikai hulladékbegyőjtést. 
Besesek Béla képviselı 
Az ivóvízdíjról szóló rendelet száma nem az utolsó van benne. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Régóta készül az anyag, ezért régebbi adatszolgáltatásból való adatok is vannak benne. 
Besesek Béla képviselı 
Az inert hulladéklerakóra van engedélyünk? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen, van. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyetlenegy önkormányzat sem kért ilyen engedélyt, csak Szank. 
Besesek Béla képviselı 
Az lehetne a cél, hogy a ténylegesen elszállított hulladékmennyiség után kelljen fizetni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szolgáltató szerint nem biztos, hogy csökken a hulladék mennyisége, mert illegálisan 
helyezik el. Arra vigyáztunk, hogy az illegális hulladéklerakásnak meg legyen a gazdája és ez 
nem olcsó megoldás. 
Mucsi László képviselı 
Nem lesz egyszerő ıket ebbe belekényszeríteni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok helyett álltak helyt amikor kellett az elızı 
ciklusban. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ami a hulladékgazdálkodási tervben benne van, az mind törvényi elıírás. 
Patkós Zsolt polgármester 
A stilisztikai és az egyértelmő tévedések átvezetése történjen meg. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az elhangzott módosításokkal együtt 
szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a következı rendeletet 
alkotta: 
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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
15/2010.(…….) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

A rendelet hatálya kiterjed: 
 
a) Szank község közigazgatási területére, 
b) a jogi és természetes személyekre, valamint a jog személyiséggel nem rendelkezı 

szervezetekre. 
 

2. § 
(1) A helyi hulladékgazdálkodási terv, mely a rendelet mellékletét képezi (továbbiakban terv) 

6 évre készül. 
 
(2) A tervet szükség szerint – de legalább háromévente – felül kell vizsgálni. 
 

Záró rendelkezések 
3. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl szóló 

7/2005.(IV.20.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés a települési Környezetvédelmi Program jóváhagyásáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Hasonló módon készült, mint a hulladékgazdálkodási terv, ugyanaz a program készítıje is. 
Szintén tárgyalta a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság. A környezetvédelmi 
programot határozattal kell jóváhagyni. A Környezetvédelmi Felügyelıség szakmailag 
jóváhagyta, de tett hozzá javaslatokat. A képviselı-testület hatásköre eldönteni, hogy él-e 
ezekkel a javaslatokkal, szükséges-e ezekkel a javaslatokkal foglalkozni. 
Mucsi László TMB elnök 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság a környezetvédelmi programot 
megtárgyalta, javaslatokat tett a módosításra, ezek kijavításra kerültek a lakosság 
tudatformálása, a gyerekek környezeti nevelése vonatkozásában. Kitér az anyag a meglévı 
problémákra, a szénhidrogén kitermelés környezetvédelmi anomáliáira, a hulladék 
elhelyezésekre. A Natura 2000 területekbe Szankról nem került bele semmi. Ez a gazdáknak 
jobb, mert nagyon szigorú elıírások vannak, a gazdálkodást könnyítette. A bizottság a 
környezetvédelmi programot egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Tabajdi Gábor képviselı 
A 12. oldalon a lap alján a címet javítani kell. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Felügyelıség is kifogásolta, szerinte is szükséges a következı 
képviselı-testületnek megalkotnia azt a két rendeletet, amit hiányolnak, az állattartásra 
vonatkozó és az avarégetés szabályait is magában foglaló rendeletet. 
Besesek Béla képviselı 
Határidıkkel és a prioritási sorrenddel ki kell egészíteni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A jelenlegi állattartásról szóló rendelet szabályozza az állattartás, trágyakezelés szabályait. Ha 
bejelentés érkezik a szomszédoktól, akkor felhívja a figyelmet a szabályokra. Ezek a 
problémák megszőntek, mert nincs ilyen bejelentés. Azt le lehet szabályozni, hogy az építési 
szabályzat szerinti egy-egy övezetben milyen fajta és hány darab állatot szabad tartani. Ezeket 
a szabályokat városokban már alkalmazzák, kisebb településen nem hallott róla, hogy le lenne 
szabályozva. 
Varga Ferencné képviselı 
A szanki lakosságnak az állattenyésztés az egyik megélhetési forrása, kár lenne korlátozni. 
Besesek Béla képviselı 
Nem korlátozni, csak szabályozni lehetne. Például libatömés esetében a szomszédok ne 
szenvedjenek a bőztıl, mert lehetne azt csökkenteni megfelelı kezelés mellett. 
Varga Ferencné képviselı 
Lehet szenvedni az avarégetéstıl is, a MOL-tól származó szagtól is, ezeket tudomásul veszi a 
lakosság és elviseli, mert nem mindennapos. 
Patkós Zsolt polgármester 
A trágyatárolás szabályait rendeletben korábban már szabályozta a képviselı-testület. 
Mucsi László képviselı 
Ha az állattartó az általános állategészségügyi rendeletet betartja, akkor nincs a faluban bőz. 
Megfelelıen almoz, tisztán tartja az állatokat, ezt be kell tartatni. Nem kell a falu közepén 
trágyadombot létesíteni egyetlen kertben sem, be kell tartani a rendeletet. 
Besesek Béla képviselı 
A 9. oldalon az van, hogy a talajvízszint süllyedt, a10. oldalon viszont ennek az ellenkezıjét 
írja, hogy az öntözés megemeli a talajvíz szintjét. 
Patkós Zsolt polgármester 
Szankon az elsı állítás az igaz, általánosságban pedig a második állítás. 
Mucsi László képviselı 
A mostani esıs idıjárásra ez igaz. 
Besesek Béla képviselı 
Zajterhelés szempontjából a MOFER nem jelentıs? Nincs benne az anyagban. 
Mucsi László képviselı 
Megoldották. 
Besesek Béla képviselı 
A MOL RT. szénhidrogén-kutató létesítményei milyen zajt okoznak? Esetleg a szénhidrogén-
termelı létesítmények. 
Mucsi László képviselı 
A kompresszorok zajosak. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Most végeztek zajterhelés mérést az üzem környékén, a környezı házaknál is. Elkészítik a 
zajterhelésrıl a térképet. 
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Besesek Béla képviselı 
Nem a boltok, hanem a vendéglátó egységek a nagyobb zajforrások. A 17. oldalon város 
szerepel, azt is javítani kell. 
A lakosság tudatformálásánál a köztéri hulladékgyőjtık minden sarkon, boltok elıtt, 
játszótéren ki vannak rakva, olyan az anyagban, mintha ez még nem történt volna meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
A lakossági tudatformálást egészítsük ki ezzel, a környezeti neveléssel kapcsolatban, hogy az 
önkormányzat kihelyezte a hulladékgyőjtıket. 
Besesek Béla képviselı 
A környezetvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos helyi teendıknél le van írva, hogy 
szemétgyőjtık kihelyezésérıl és folyamatos fenntartásáról gondoskodni kell, mintha ezek 
nem lennének meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
Folyamatosan gondoskodunk a fenntartásról. 
Besesek Béla képviselı 
A 32. oldalon fel kell tárni a meglévı ásott kutakat és megszüntetésükrıl gondoskodni kell, 
nem pedig az utólagos engedélyeztetésrıl, mint ahogy le van írva, ha a környezetet 
szennyezik. Milyen kutakról lehet itt szó? 
Mucsi László képviselı 
A meglévı ásott kutakról lehet szó, amit emésztınek használtak. 
Besesek Béla képviselı 
Az önkormányzatnak leltárt kell készíteni a településen mőködı veszélyes technológiákról és 
a tárolt, szállított veszélyes anyagokról. Ez hogyan oldható meg? 
Vincze Jánosné jegyzı 
A vállalkozók mőködési engedélyt kérnek vagy telepengedélyt. A telepengedély már nem ide 
tartozik, kistérségi hatáskör. A mőködési engedélyek hozzánk tartoznak, ha olyan vállalkozó 
kért eddig engedélyt, akinek veszélyes hulladéka keletkezett, pld. autószerelı, aki akkor 
kaphat engedélyt, ha szerzıdése van olyan céggel, aki a hulladékát átveszi. 
Ilyen környezetvédelmi programmal kellene rendelkeznie a vállalkozóknak is. A 
TOOLTECHNIK KFT-nek van ilyen, errıl van tudomásunk. 
Besesek Béla képviselı 
Az önkormányzatnak leltárt kell készíteni. Ilyenek vannak elıírva. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a módosításokkal együtt szavazásra tette 
fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
 
69/2010.(IX.28.) ÖH. 
Környezetvédelmi program jóváhagyásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontja alapján a települési 
környezetvédelmi programot jóváhagyja. 
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NAPIREND 
6. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A közfoglalkoztatási terv módosítását az indokolja, hogy jogszabály alapján, ha az 
önkormányzat eltér 10 %-os mértékben a tervétıl, akkor ezt mindenképpen szükséges 
képviselı-testület által módosítani.  
A terv alapján kötelezettséget vállalunk arra, hogy a rendelkezésre állási támogatásban 
részesülıknek október 15-tıl a fele, október 30-tól pedig a másik fele is munkában vegyen 
részt, ne segély alapján kapja a jövedelmét. Munka nélkül ne kapjon senki segélyt. Erre 
váltanánk át. Ellenırzési formája is lesz ennek, ha be is tudjuk tartatni azokat a kívánalmakat, 
amelyeket munkahelyen szükséges betartani, akkor haszna is lesz ennek.  
A kezdeti 20 milliós költséget 33 millió forintra növeltük meg, és 1.700 e Ft-os önrészt 
vállaltunk. Eddig a rendelkezésre állási támogatásban részesülıknek 5.700 Ft-ot fizettünk 
önkormányzati önrészként. Abban az esetben, ha 6 órában foglalkoztatnánk ıket, akkor 3.128 
Ft-tal kellene hozzájárulni az önkormányzatnak 1 fı esetében a foglalkoztatáshoz.  
Áttérünk erre, bár ez a feladatellátás sok konfliktust fog eredményezni. Látjuk azt, hogy sokan 
nem akarnak dolgozni. Kiskunmajsa példáját követve viszonylag gyorsan megadjuk az 
elbocsátást azoknak az embereknek, akik nem akarnak dolgozni. A közel 60 ezer forintos bér 
már inkább motiválja az embereket, hogy dolgozzanak, minthogy otthon segélybıl kelljen 
élniük. Ha nem akar együttmőködni, meg lesz szüntetve a munkaviszonya is és a segélye is, 
és egy évig nem is folyamodhat segélyért. 
Nagyobb sok adminisztrációval jár, mert több mint 60 emberrıl van szó, akik nem dolgoznak, 
és úgy kapnak segélyt. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Polgármester úr egyedüli felelıssége a munkaviszony megszüntetése, a felmondás, nem lehet 
testületileg dönteni errıl? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem, a munkáltatói jog nem delegálható, a polgármester a munkáltatói jogok gyakorlója. A 
munkaügyi nyilvántartásokat kell olyan szinten naprakészen vezetni, hogy a legapróbb 
probléma is azonnal kiderüljön. Lássuk, hogy miért nem jön be dolgozni. Október 15-e elıtt 
le kell ülni mind a két háziorvossal, figyeljenek fokozottan oda, hogyha a munka alkalmassági 
vizsgálaton megjelennek, mert a munkavégzés elıtt kötelezı, megállapítja, hogy munkára 
kész a dolgozó, akkor két nap múlva lehetıleg ne legyen olyan, hogy megbetegszik. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Sok a kiskapu. Ha szakorvosi rendelıben szerez igazolást, akkor a háziorvos nem tehet mást, 
hogy kiírja táppénzre. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Olyan hosszú idıre adnak idıpontot a szakorvosi rendelıben, hogy odáig nem jutnak el, mert 
mire elérkezik az idıpont, letelik az alkalmazása. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Van-e olyan gondolat, hogy a segélyeket természetben adja az önkormányzat? 
Patkós Zsolt polgármester 
Mindenben gondolkodunk. A lakásfenntartási támogatást áramszolgáltatóhoz, 
gázszolgáltatóhoz utaljuk. Megnéztünk minden segélytípust, mi az, amit természetben lehet 
fizetni. A jogszabályok sajnos nem teszik lehetıvé, hogy természetben fizessünk. Szociális 
kártyában, helyi vállalkozóknál történı vásárlásokban is gondolkodtunk. 
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Tabajdi Gábor képviselı 
Tehát a törvényt kellene megváltoztatni. 
Karó Zoltánné szoc. ügyintézı 
A jelenlegi szociális törvény nem teszi lehetıvé az ellátás természetben történı folyósítását, 
egyedül a védelembe vett gyermek családjában lehetne, de ott is csak az 50 %-ot. 
Tabajdi Gábor képviselı 
A szakképzés mennyire kerül elıtérbe a közfoglalkoztatásnál? Van-e ilyen támogatás, hogy 
valamilyen képzettséget is szerezzenek? 
Patkós Zsolt polgármester 
Azok a személyek, akik nálunk RÁT-on vannak, ık a Munkaügyi Központtal együttmőködı 
személyek. Abban az esetben, ha kikerülnek az álláskeresıi támogatásból, amit a Munkaügyi 
Központ biztosít, akkor kerülhetnek hozzánk munkára felvételre, ha megvan a 8 általánosuk. 
Ha nincs, akkor kötelezettek arra, hogy elvégezzék a 8 általánost. Ez törvényi elıírás, öten 
vannak, akik októberben elkezdenek tanulni.  
Többletvégzettségek vonatkozásában a Munkaügyi Központ saját forrásaiból biztosítja a 
képzéseket, hogy ki vesz rajta részt, ez az egyéni jelentkezıktıl függ. Ilyen kötelezés nincs, 
ez egy lehetıség. Az önkormányzat nem kap támogatást beiskolázásra. Nem érdekünk, hogy 
költsünk az emberek képzésére. 
A közfoglalkoztatási terv módosítását a Szociálpolitikai Kerekasztal tárgyalta, a Munkaügyi 
Központ és a Magyar Államkincstár véleményezte és mindannyian elfogadásra javasolták. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
70/2010.(IX.28.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat 2010. évi 
közfoglalkoztatási tervének módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank Községi Önkormányzat 

2010. évi közfoglalkoztatási terv 3. számú mellékletének módosítását az elıterjesztés 
szerint elfogadja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítását a 
jóváhagyás után továbbítsa a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális 
Igazgatóságához. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
7. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  
    módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítása a mellékletet 
érinti. 
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Vincze Jánosné jegyzı 
A megállapodás melléklete tartalmazza a feladatellátást, abból kellett kivenni a háziorvosi 
szolgálat és fizikoterápiás asszisztensi feladatellátásra vonatkozó részt. Az utolsó oldalon 
pedig feketével van szedve, ami a belsı ellenırzési feladatellátásnál pluszként szerepel a 
táblázatban. 
Patkós Zsolt polgármester 
A kivett feladatellátásra a kistérség normatívát soha nem kapott, nem is igényelt, és most már 
a járóbeteg szakellátónál a Nonprofit Kft. feladat ellátási körébe tartozik. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
71/2010.(IX.28.) ÖH. 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása 
 

HATÁROZAT 
 

A) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a Társulási Tanács belsı 
ellenırzés külsı szakértıvel történı ellátása tárgyában keletkezett 2010. június 29-én kelt, 
35/2010. számú határozatát. 

 
B) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az elıterjesztés mellékletében foglalt 
tartalommal minısített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja. 

 
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
NAPIREND 
8. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett  
    tevékenységrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az írásban kiadott beszámoló részletes, van-e kérdés? 
Mucsi László képviselı 
Kistérségi roma integrációs koordinátor álláshely milyen minıségben történt betöltésre? 
Patkós Zsolt polgármester 
A személy tekintetében volt csak véleményezési lehetıségünk, a kistérségi roma integrációs 
koordinátor feladat- és hatáskörét a Magyar Köztársaság Kormánya határozta meg és a 
DARFÜ foglalkoztatja. Kiválasztása Szegeden történt, a feladatkörét ık határozzák meg, az 
ellenırzést is ık gyakorolják felette. 
Besesek Béla képviselı 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtásnál nálunk is csökkent az igénybevevık száma? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen. 



 24 

Besesek Béla képviselı 
A 20 Ft miatt? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem tudjuk, a 20 Ft egyeseket visszavetett, nem az a 600 Ft, amit havonta kellett fizetni, 
hanem ez is költség, meg a házi segítségnyújtásnak is, az étkezésnek is van költsége, sok 
olyan költség van, amit az igénybevevı mérlegelt, hogy melyik a fontosabb. A szolgáltatás 
minıségével kapcsolatban nem volt kritika.  
2009-ben még normatív alapon támogatták a jelzırendszeres házi segítségnyújtást, 2010-ben 
már nem volt normatíva rá, de 2009-ben mi még bekerültünk abba a támogatotti körbe, 
amelyek 2010-ben és még 2011-ben pénzt kapnak.  
Megvizsgáljuk azt, hogy kik és miért mondták vissza. Ha a pénz miatt, akkor a relatív 
biztonságérzetet biztosítani kellene az elkövetkezendı idıben.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
 
72/2010.(IX.28.) ÖH 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás  
Tanácsában végzett tevékenységrıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester által, a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) 
bekezdése, illetve a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján elıterjesztett beszámolóját a Kiskunmajsai Többcélú 
Kistérségi Társulás Tanácsában végzett tevékenységrıl. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
9. Elıterjesztés a szanki 0242 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ez a Pintér Tamás féle megosztási ügy. Egy picit módosul a határozat. Az önkormányzatnak 
eredeti állapotban van egy 0242/2 hrsz-ú út területe 4043 m2-rel. Ez a terület beolvad a 
0242/13 hrsz-ú közútba, de ennek a területe nagyobb, mint az önkormányzatnak a területe, 
vagyis 6543 m2. Ebbe a 6543 m2-ben tulajdoni része van a Kurgyis Zsuzsannának és a Pintér 
Tamásnak, vagyis az önkormányzat így közös tulajdonba kerül velük. Azért kell módosítani a 
határozatot, hogy ez az út kiigazítás így valósul meg. 
Besesek Béla képviselı 
Az lenne a legtisztább, ha Pintér Tamásék lemondanának arról a plusz 2500 m2-rıl az 
önkormányzat javára, hogy ne legyen közös tulajdon. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Lehet, hogy hajlandóak lennének, de errıl még nem kérdeztük meg ıket. 
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Mucsi László képviselı 
Az ı személyes kérésük, hogy ne legyen út a hátuk mögött? 
Vincze Jánosné jegyzı 
A valóságban már nincs meg ott az út. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha lemondanak a tulajdonukról, akkor milyen jogi procedúra van, ajándékozási szerzıdés? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen.  
Besesek Béla képviselı 
Nem javasolta a közös tulajdont. 
Mucsi László képviselı 
Nehézkes a közös tulajdon. Szerzıdést kell kötni a társtulajdonossal az út karbantartására.  
Patkós Zsolt polgármester 
Itt ráadásul még utat kell kialakítani, van olyan része, ami nem járt út.  
Varga Ferencné képviselı 
Meg kellene beszélni velük, hogy nekik mi a kedvezı megoldás. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ez, amit ide hoztunk. Kész a szerzıdés. 
Besesek Béla képviselı 
Ha nekünk adnák a 2500 m2-t, akkor véglegesen le lenne rendezve az út ügye. Az ı érdekük, 
hogy ott legyen az út, úgysem értékes terület ez. Fizessünk érte 5 Ft/m2 árat, ık is adják 
ennyiért és akkor nincs közös tulajdon a továbbiakban. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az ı általuk elképzelt telekalakítással egyetértünk, miután kialakultak a területek, akkor 
szorgalmazzuk, hogy az út teljes területe kerüljön át önkormányzati tulajdonba. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az egy külön eljárás lesz, azt ki fogja fizetni? İk most mindent kifizetnek. 
Mucsi László képviselı 
Maradjon meg az elıterjesztett megoldás, és ki kell egészíteni úthasználati szerzıdéssel. 
Timár Zsolt képviselı 
Meg lehet egyezni velük, hogy maradjon így az út, ı karbantartja, és ki kell egészíteni azzal, 
hogy a továbbiakban csak az önkormányzat tulajdonába kerülhet ez az útrész, tehát nem lehet 
eladni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Közös tulajdonnál elıvásárlási joga is van az önkormányzatnak. 
Jogos a közös tulajdon vonatkozásában az ellenérv. 
Az önkormányzat szerezzen tulajdont a 0242/13 hrsz-ú út teljes területére, és jóváhagyja a 
telekalakítási megállapodást ezzel a kitétellel és az adásvételi szerzıdés megkötésére 
felhatalmazza a polgármestert. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Mi a változás a határozat-tervezethez képest? 
Besesek Béla képviselı 
Ki akarjuk vásárolni Pintér Tamást ebbıl az útból 5 Ft/m2 áron, mint ahogy mi adtuk el a 
területeket. 
Patkós Zsolt polgármester 
A határozat-tervezetbe beszúrunk egy következı pontot az 1. pont után, hogy az 
önkormányzat a kialakítandó 0242/13 közút teljes tulajdonjogára igényt tart, az adásvételi 
szerzıdés kapcsán a magánszemélyeknek 5 Ft/m2 áron. 
Mucsi László képviselı 
Ez nagyon megbonyolítja a helyzetet. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Nem, csak az adásvételi szerzıdést kell módosítani, a többi része mind jó.  
Az önkormányzat tulajdonszerzésével kiegészítve tette fel a határozat-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
73/2010.(IX.28.) ÖH. 
Határozat visszavonásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az út kiigazítás és helyrajziszám cserérıl 
szóló 34/2010.(V.05.) ÖH. számú önkormányzati határozatot visszavonja. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a következı határozatot 
hozta: 
 
74/2010.(IX.28.) ÖH.  
Szanki 0242 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 
 

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 Kurgyis Zsuzsanna és Pintér Tamás Szilveszter által 
kezdeményezett telekalakításhoz az alábbiak szerint járul hozzá: 
A szanki 0242/2 hrsz-ú közút 4043 m2-rel a változás után a szanki 0242/13 hrsz. alatt 
felvett ingatlanba kerül, amelynek változás utáni területe 6543 m2 lesz. 
A különbözetként jelentkezı 2500 m2-re vonatkozóan a képviselı-testület akként dönt, 
hogy 5,-Ft/m2 áron megvásárolja azt Pintér Tamás Szilveszter és Kurgyis Zsuzsanna 
tulajdonosoktól. A vételár összege 12.500,-Ft, melyet az önkormányzat átutalással 
teljesít a tulajdonjogot átruházók részére.  

 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a telekalakításra vonatkozó okiratot - amely magában foglalja a tulajdonjog 
átruházást is - aláírja.  

 
3. A tulajdonjog átruházásával kapcsolatos eljárás költségeit (tulajdoni lapok, 

földhivatali igazgatási szolgáltatási díj és illeték, megosztási vázrajz, ügyvédi díj) a 
kérelmezık viselik. 

 
4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a 

tulajdonjog bejegyzését követıen a változást a vagyonnyilvántartáson vezesse át. 
 
Határidı: 2010. november 30. 
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı 
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NAPIREND 
10. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való  
      csatlakozásról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Eddig is, és ezt követıen is szükséges, hogy Szank Községi Önkormányzat támogassa a 
felsıoktatásban tanulókat, amíg anyagi ereje bírja. Most csak a csatlakozási szándékról kell 
képviselı-testületi határozatot hozni. Errıl szól az elıterjesztés. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
75/2010.(IX.28.) ÖH 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási 
hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott 
BURSA HUNGARICA FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2011. évi fordulójához. 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a csatlakozásról szóló nyilatkozat aláírásával.   
 
Határidı: 2010. szeptember 30. 
Felelıs: polgármester 
 
 
NAPIREND 
11. Elıterjesztés a Szanki Bertóti Vadásztársaság támogatás kérésérıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Kérelem a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Vadásztársaság azzal a kéréssel fordult a képviselı-testülethez, hogy a bérleti díjat a 
tornacsarnok vonatkozásában, ami 50.000,-Ft, engedje el, vagy mérsékelje a testület annak 
érdekében, hogy egy közösségi rendezvényt, szilveszteri bált tudjanak tartani. 
Javasolta, hogy a bál szilveszterkor legyen, ne ütközzön az iskolai szülık báljával, mindig 
probléma volt a megrendezésével. Szilveszterkor nincs ilyen nagyobb községi szervezés. 
Tavaly látták, hogy mindenki dupla annyiért ment el szilveszterkor, a fellépı, a felszolgálók, 
szilveszterkor minden drágább. Ezért fogalmazták meg ezt a kérést, hogy a bérleti díj 
elengedését vagy mérséklését kérik. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérelmet és az a javaslat született, hogy ezt a kérelmet 
nyújtsák be egy hónap múlva, döntsön róla a következı képviselı-testület. Ezt a módosító 
indítványt 2 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 
Varga Ferencné képviselı 
A tornacsarnokot odaadjuk ingyen az óvódás bálra, a nyugdíjasok rendezvényére, az iskolai 
szülık báljára, támogatunk minden civil szervezetet, a Horgászegyesületet, ne hagyjuk ıket 
sem figyelmen kívül. Falunapon vagy meggyfesztiválon, amikor arról volt szó, hogyan 
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biztosítsuk a vendégek étkeztetését, ık voltak azok, akik segítségére voltak a szervezésben az 
önkormányzatnak. Legalább a tornacsarnokot ingyen adjuk oda. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Egyetért. Leírták a problémát, hogy mi mennyibe kerül. A szilveszteri bál szervezése révén 
elég nagy szolgáltatást nyújtanak a falunak. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Törvényileg van, de erkölcsileg nincs lehetıség a döntésre. Döntse el a következı képviselı-
testület. 
Mucsi László képviselı 
Varga Ferencné által említett bálak, jótékonysági célú bálak, a vadászbál nem az. Viszont az 
elmúlt évek tapasztalatai szerint a legjobban sikerült, a legszínvonalasabb bálak között lehet 
számon tartani a vadászbálat és mivel szilveszteri bálról van szó, javasolja, hogy tekintsen el a 
terembérlettıl a képviselı-testület. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Kigyőjtötte, hogy milyen tételeket fizettek a tavalyi bálért (terembérleti díj, eszközhasználat, 
villany, gáz, víz fogyasztás), ez összesen 120.000,- Ft volt és még további összeget fizettek a 
székekért. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha a terembérleti díj (50.000,-Ft+ÁFA) fizetésétıl eltekint a képviselı-testület, ezzel jelentıs 
támogatást nyújt a bál sikerességéhez. 
Varga Ferencné képviselı 
A jövıre is kellene gondolni, ha szükség lesz a segítségükre és mi támogatjuk ıket, ık is 
szívesebben fognak segíteni nekünk. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Nem ellenzi a támogatást, nem ezzel van gondja, csak most ebben a helyzetben nem tudja 
értékelni ezt a dolgot, ezért mindenképp tartózkodni fog. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzat a vadásztársaságnak a helyiség térítésmentes biztosítását a vadászbál 
megrendezéséhez a tornacsarnok vonatkozásában biztosítja. 
 
Polgármester szavazásra tette fel az ingyenes helyiséghasználat biztosítását. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 
 
76/2010.(IX.28.) ÖH 
Szanki Bertóti Vadásztársaság támogatási kérelmérıl 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szanki Bertóti Vadásztársaság részére a 
tornacsarnokot szilveszteri vadászbál megrendezéséhez térítésmentesen biztosítja. 
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NAPIREND 
12. Egyéb kérdések 
 
Varga Ferencné képviselı 
Megbetegedı lázas gyerek esetén a kisebbségi családok értesítésére a lehetıség korlátozott. A 
26 kisebbségi gyerek esetében csak 2 szülıt tudnak elérni mobiltelefonon. A Gyermekjóléti 
Szolgálat segítségét szokták kérni, de ık is csak akkor tudnak segítséget nyújtani, ha van elég 
önkormányzati autó. A beteg, lázas gyereket orvoshoz kellene vinni, és gyakran elıfordul, 
hogy a szülı csak akkor fog találkozni a gyerekkel, amikor jön érte. Erre megoldást kellene 
találni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy az esetet az önkormányzat szociális ügyintézıihez jelentsék be, és 
megpróbálunk közben járni. Ki kell hangsúlyozni, hogy figyeljenek oda a szülık, és ne 
vigyenek az óvodába lázas gyereket. 
 
 
Tabajdi Gábor képviselı 
A Könyvtár hátsó faláról lemállott a vakolat, a tél beállta elıtt javítani kellene. 
Patkós Zsolt polgármester 
Holnap meg fogjuk nézni. 
 
 
Tabajdi Gábor képviselı 
A kisebbségi választásnál nagy a tét. Van-e lehetıség a helyszín biztosítására, hogy ott 
semmiféle atrocitás ne történhessen? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Turán György a készenléti ügyeletes, ha probléma van, azonnal szólunk neki. A 
rendfenntartás a bizottsági elnök feladata, ha probléma merül fel, akkor rendırt hívhat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Bízunk abban, hogy nem történik probléma. A problémák gyors kezelése nagyon fontos. 
Jegyzı asszony felkészítette a választásra a bizottság tagjait. 
 
 
Tabajdi Gábor képviselı 
A közvilágítással kapcsolatban az Árpád utca végén hiányzik egy-két ponton a közvilágítás, 
nincs kiépítve. 
Patkós Zsolt polgármester 
Amikor felmérték Szank közvilágítási helyzetét, érzékeltük, hogy több helyen nincs 
kellıképpen kivilágítva egy-egy rész. Kértünk ajánlatot, de a költségvetés jelenlegi helyzetét 
ismerve, most erre nincs lehetıség. 
 
 
Dr. Folberth György alpolgármester 
Megköszönte polgármester úrnak és a képviselı-testületnek, hogy 33 év munkájának 
elismeréséül elıterjesztette a Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért megyei díjra, amelyet 
szeptember 24-én Hajóson rendezett ünnepségen meg is kapott. A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat méltónak találta az elıterjesztés alapján, hogy megkapja ezt a díjat. 
Megköszönte az elıterjesztést. 
Patkós Zsolt polgármester 
Gratulálunk, örülünk a kitüntetésnek, hogy elı tudtuk terjeszteni, jó egészséget kívánunk. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Megköszönte mindenkinek az elmúlt években az együtt dolgozást, a segítséget, a 
választásokon mindenkinek jó egészséget, a terveik megvalósítását és sikeres jövıképet 
kívánt. Az együtt töltött idı hasznos és eredményes volt. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 órakor bezárta az ülést.  

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
       polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
   Tabajdi Gábor         Varga Ferencné 
       jkv. hitelesítı          jkv. hitelesítı 
 


