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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2012. május 30-án 14 30 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Csertı István és 
 Mucsi László képviselık 
 Vincze Jánosné jegyzı 
 Nagy Klára fıtanácsos 
 G. Kovács Gábor ırsparancsnok 
 Turán György körzeti megbízott 
 Bartucz Tibor ügyvezetı igazgató 
 Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı 
képviselıbıl mind a 7 fı jelen van. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Mucsi László képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását 
javasolta. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1.  Beszámoló Szank község közbiztonságának helyzetérıl 
     Elıadó: G. Kovács Gábor ırsparancsnok 
2. Beszámoló vízmő üzemeltetésérıl 
    Elıadó: Bartucz Tibor ügyvezetı 
3. Elıterjesztés „Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttmőködés 2012. (IPA 3)” 
    pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Elıterjesztés pályázatok megvalósításához finanszírozási elıleg biztosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Elıterjesztés „Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben  
    TÁMOP-6.1.2./11/3” pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Tájékoztató a Kiskunmajsai Kistérségi Tanyafejlesztési Programról 
    A program letölthetı pdf formátumban a 
    http://szankinfo.hu/hirl/hir2012/0509 tanya.pdf címrıl. 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Egyéb kérdések 



 4 

NAPIREND 
1.  Beszámoló Szank község közbiztonságának helyzetérıl 
     Elıadó: G. Kovács Gábor ırsparancsnok 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte ırsparancsnok urat és a körzeti megbízottat. Nagyon örülünk, hogy változott az 
állományi létszám és ennek köszönhetıen 2 körzeti megbízottunk van, és többet vannak 
Szankon. Önkormányzatunk saját erıbıl is sokat tesz a közbiztonság érdekében, támogatjuk a 
rendırséget, polgárırséget, településıröket alkalmazunk, térfigyelı kamerarendszert építünk 
ki. Felkérte G. Kovács Gábor ırsparancsnok urat, hogy egészítse ki az írásban benyújtott 
beszámolóját. 
 
G. Kovács Gábor ırsparancsnok 
Megköszönte az önkormányzat támogatását. Elmondta, hogy példaértékő amennyit tesznek 
ebben a községben a közbiztonság növelése érdekében. A rendırség is igyekszik, hiszen 
Szankon két rendır teljesít szolgálatot, más településen egy sincs. Az emberek napi 16 órában 
találnak rendırt a községben. Vagyon elleni lopások mindig voltak és lesznek, ezzel együtt 
kell élni, de minden esetben be kell jelenteni. Tavaly sikerült visszaszorítani a bőnesetek 
számát. A trükkös lopások száma is csökkent. Korábban elhangzott, hogy nem biztos, hogy a 
földmővelı embereket kellene piszkálni, ez nem is jellemzı. Továbbra is nagyon keményen 
folytatni fogják az ittas vezetık kiszőrését. Sikerült visszaszorítani a balesetek számát. A 
személy elleni bőncselekmények száma soknak tőnhet, de ezek az esetek általában nem 
közterületen, hanem családon belül történnek. A Polgárırségre óriási szerep hárul a gépkocsi 
hiány miatt. A kamerarendszer bıvülni fog itt is, és a kistérségben több helyen. Szerinte 
Szank a közbiztonságot tekintve élhetı község. 
Az iskolában a tanév végéig elindítanak egy programot, a nyári szünetre vonatkozóan tartanak 
elıadásokat. Szeptembertıl lesz iskolarendır is, az iskolaigazgatókkal felveszik a kapcsolatot. 
 
Csertı István képviselı 
A beszámoló végén lévı statisztikában hiba van, nem jönnek ki az összesített számok. 
 
G. Kovács Gábor ırsparancsnok 
Azért nem jön ki, mert nincs benne minden bőncselekménycsoport. 
 
Mucsi László képviselı 
Személyes tapasztalata jó volt, amikor bejelentésre, telefonhívásra 10 perc múlva kint voltak a 
rendırök. Megköszönte a két rendırt. Az emberek biztonságban érzik magukat, ha van a 
községben rendır. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A változások lassan következnek be. Szükség volt a közrend, közbiztonság területén a 
kamerarendszer fejlesztésére. Ha az önkormányzat és a rendırség is helytáll, a kistérségben 
egységes a cselekvés, csak így lehet sikeres és nyugalmas Szank minden napja. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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57/2012.(V.30.) 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 elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
2. Beszámoló vízmő üzemeltetésérıl 
    Elıadó: Bartucz Tibor ügyvezetı 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte Bartucz Tibor urat, felkérte az írásban megküldött beszámoló kiegészítésére. 
Bartucz Tibor ügyvezetı 
Elmondta, hogy az elmúlt év végén elfogadásra került az új vízügyi törvény, amely nagy 
feladatokat ró a szolgáltatókra. Úgy látszik, hogy sikerül eleget tenni a következményeknek, a 
zavartalan mőködés biztosított lesz. Az ivóvízminıség-javító program nagyon fontos tényezı, 
bízik benne, hogy minél hamarabb megvalósul. Nagyon szigorúak a vízminıségre vonatkozó 
paraméterek. Fontos a hitelesített mérıórák cseréje, ez maradéktalanul megtörténik, sikerül 
megoldani. A beszámoló részletesen tartalmazza az árakat. Hallott olyat is, hogy hatósági áras 
lesz a víz, nem tudjuk, hogy a vízárak hogyan fognak realizálódni. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Kérése a szolgáltatóhoz, hogy az ivóvíz tisztításáról idıben értesítsék a jövıben a lakosságot, 
hogy széles körben elterjedjen. Kb. 2-3 héttel ezelıtt elızı nap tettek ki néhány helyre 
plakátokat, amely szerint másnap 11 órától délután 3 óráig volt vízszünet és este 8 óráig 
fogyasztásra alkalmatlan volt a víz, kevesen tudtak róla.  
Bartucz Tibor ügyvezetı 
Jogos a kérés, kezelni fogják az ügyet. 
Mucsi László képviselı 
Vállalták, hogy a szılısoron bıvül az ivóvízhálózat, ennek megvalósítása mikor várható? 
Bartucz Tibor ügyvezetı 
Ebben az évben nagyon sok szervezési feladat lesz, a jövı évet célozzák meg ezzel a 
feladattal. Arra törekszenek, hogy hosszú távon biztosítva legyen a vízmő üzemeltetés. 
Minden meghibásodáskor az acélszerkezeteket KPE csıre cserélik, se kívül se belül ne legyen 
rozsdás. 
 
Nyerges Zoltán megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 5 fı. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı-testület meg van elégedve a szolgáltatással, a hozzáállással. Az ivóvíz 
szolgáltatás eddig jó kezekben volt, reméljük, hogy meg tudják teremteni a feltételeket és 
hosszú távon is jó áron tudják tartani az ivóvíz díját. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
58/2012.(V.30.) ÖH. 
Vízmő üzemeltetésérıl szóló beszámolóról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a vízmő üzemeltetésérıl szóló 2011. évi 
beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés „Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttmőködés 2012. (IPA 3)” 
    pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az IPA pályázatról szóló elıterjesztést írásban mindenki megkapta, három település közös 
pályázatáról van szó (Szank, Móricgát, Bácsfeketehegy). A pályázat 85 %-a uniós, 10 %-a 
hazai forrásból valósul meg, saját forrásból 5 % önerı szükséges, ez Szank esetében 
hozzávetılegesen – mivel euróban kellett tervezni, jelentıs az árfolyam bizonytalanság - 2,2 
millió forint, amelyet a 2013. évi költségvetésbıl biztosítunk. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
59/2012.(V.30.) ÖH. 
Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttmőködés 2012.  
(IPA 3) pályázati kiírásra pályázat benyújtása 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi 
Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló 
Együttmőködés 2012. (rövidített nevén: IPA 3) pályázati kiírásra a „Közös kulturális 
örökségeink és kulináris hagyományaink ápolása, tematikus út a gyümölcstermesztés és a 
méhészet szerepének erısítésével a határmenti régióban” címmel. (A projekt rövidített 
címe: Honey and cherry.)  
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2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank község a 
projekt vezetı kedvezményezettje legyen, melynek keretében vezeti a projekt tartalmi 
megvalósítását, összefogja a projektben résztvevık szakmai munkáját. 

 
3. A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a projekt teljes költségvetése 299.600,-Euro, 

amelybıl Szank településre jutó költségek összege 152.930,-Euro, Móricgát településre 
esı költségek összege 46.420,-Euro, Bácsfeketehegy településre jutó költség összege 
100.250,-Euro. 

 
4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a projekt 

összköltségének 85 %-a, 254.660,-Euro uniós támogatás, 10 %-a, 29.960,-Euro magyar 
pályázók részére hazai forrásból nyújtott állami támogatás, 5 %, 14.980,-Euro 
önkormányzati saját forrás. 

 
5. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy Szank Községi 

Önkormányzat a projekt 5 %-os önerejét, melynek összege 7.648,-Euro 2013. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
6. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 5 éves fenntartási kötelezettséget 

vállalja. 
 

Határidı: 2012. május 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt-polgármester 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés pályázatok megvalósításához finanszírozási elıleg biztosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az Olajbányász Horgász Egyesület, a Szanki Talentum Alapítvány és a Szanki Nyugdíjas 
Klub pályázatokat nyertek, amelyek utófinanszírozásúak. Kérelemmel fordultak a képviselı-
testülethez, hogy a pályázatok megvalósításához biztosítson finanszírozási elıleget. A 
Nyugdíjas Klubnak két határozat-tervezete van, az egyik a finanszírozási elıleg biztosításáról, 
a másik pedig 150 e Ft támogatásról szól, amely a pályázat önereje. Javasolta a határozat-
tervezetek elfogadását. 
 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezeteket egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezeteket. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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60/2012.(V.30.) ÖH. 
Olajbányász Horgász Egyesületnek 
finanszírozási elıleg biztosításáról 

HATÁROZAT  
 
1. Az Olajbányász Horgász Egyesület sikeres pályázatot nyújtott be a 76/2011. (VII:29.) VM 

rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében Civil szféra eszközfejlesztése 
célterületre „Horgász egyesület eszközbeszerzés” címen.  

 
2. Az eszköz beszerzés összköltsége 1.195.160,- forint. Szank Községi Önkormányzat 

Képviselı-testülete vállalja, hogy az eszköz beszerzés megvalósításához finanszírozási 
elıleget nyújt az Olajbányász Horgász Egyesület részére.  

 
3. A finanszírozási elıleg biztosítása finanszírozási szerzıdés alapján történik. 

A biztosításra kerülı finanszírozási elıleg az Olajbányász Horgász Egyesület FÓKUSZ 
Takarékszövetkezetnél vezetett 51700021-10005068 számú számlájára történı utalással 
biztosítandó, melynek végsı visszafizetési határideje 2013. 03. 31.  

 
4. A Képviselı-testület a finanszírozási elıleg biztosításával összefüggı tevékenységekre, a 

finanszírozási szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 
Határidı. 2012. június 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
61/2012.(V.30.) ÖH. 
Szanki Talentum Alapítványnak   
finanszírozási elıleg biztosításáról 

HATÁROZAT  
 
1. A Szanki Talentum Alapítvány sikeres pályázatot nyújtott be a 76/2011. (VII:29.) VM 

rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében Civil szféra eszközfejlesztése 
célterületre „Szanki Talentum Alapítvány eszközbeszerzés” címen.  

 
2. Az eszköz beszerzés összköltsége 899.695,- forint. Szank Községi Önkormányzat 

Képviselı-testülete vállalja, hogy az eszköz beszerzés megvalósításához finanszírozási 
elıleget nyújt a Szanki Talentum Alapítvány részére.  

 
3. A finanszírozási elıleg biztosítása finanszírozási szerzıdés alapján történik. 

A biztosításra kerülı finanszírozási elıleg a Szanki Talentum Alapítvány FÓKUSZ 
Takarékszövetkezetnél vezetett 51700021-10005934 számú számlájára történı utalással 
biztosítandó, melynek végsı visszafizetési határideje 2013. 03. 31.  

 
4. A Képviselı-testület a finanszírozási elıleg biztosításával összefüggı tevékenységekre, a 

finanszírozási szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 
Határidı. 2012. június 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
62/2012.(V.30.) ÖH. 
Szanki Nyugdíjas Klubnak 
finanszírozási elıleg biztosításáról 

HATÁROZAT  
 
1.  A Szanki Nyugdíjas Klub sikeres pályázatot nyújtott be a „Kor-Társ” Idısügyi Program 

2011. pályázati felhívásának keretében Idısklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási 
és egészségügyi programjainak támogatására területre „Tavaszköszöntı Gála” címmel.  

 
2. A Tavaszköszöntı Gála rendezvény összköltsége 261.750,- forint. Szank Községi 

Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a Tavaszköszöntı Gála 
megvalósításához finanszírozási elıleget nyújt a Szanki Nyugdíjas Klub részére.  

 
3. A finanszírozási elıleg biztosítása finanszírozási szerzıdés alapján történik. 

A biztosításra kerülı finanszírozási elıleg a Szanki Nyugdíjas Klub FÓKUSZ 
Takarékszövetkezetnél vezetett 51700021-11117234 számú számlájára történı utalással 
biztosítandó, melynek végsı visszafizetési határideje 2012. 12. 31.  

 
4. A Képviselı-testület a finanszírozási elıleg biztosításával összefüggı tevékenységekre, a 

finanszírozási szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 
Határidı. 2012. június 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
63/2012.(V.30.) ÖH. 
Szanki Nyugdíjas Klub támogatása 

HATÁROZAT  
 
1.  A Szanki Nyugdíjas Klub sikeres pályázatot nyújtott be a „Kor-Társ” Idısügyi Program 

2011. pályázati felhívásának keretében Idısklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási 
és egészségügyi programjainak támogatására területre „Tavaszköszöntı Gála” címmel.  

 
2. A Tavaszköszöntı Gála rendezvény összköltsége 261.750,- forint. Szank Községi 

Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a Tavaszköszöntı Gála 
megvalósításához 150.000 Ft támogatást nyújt a Szanki Nyugdíjas Klub részére.  

 
3. A támogatás összege Szank Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében, a többlet 

mőködési bevételek (bérleti díj) elıirányzata terhére kerül biztosításra. 
 
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szanki Nyugdíjas Klubbal 

Támogatási Szerzıdést kössön. 
 
4.  A támogatás a Szanki Nyugdíjas Klub FÓKUSZ Takarékszövetkezetnél vezetett 

51700021-11117234 számú számlájára kerül átutalásra 2012. június 30-ig. 
 
Határidı. 2012. június 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
5. Elıterjesztés „Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben  
    TÁMOP-6.1.2./11/3” pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. közgyőlésén hangzott el a pályázat 
benyújtásának szükségessége. Szank részérıl nem igényel pénzügyi kötelezettségvállalást, 
azonban szükség van a képviselı-testület hozzájárulására, mert Szank közös képviselıje a 
kisebb települések tulajdonrészének. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
64/2012.(V.30.) ÖH. 
„Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” elnevezéső, 
TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázat benyújtásáról 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı–testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a 
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP – 6.1.2/11/3 kódszámú, 
„Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” címő pályázati 
konstrukcióra pályázatot készítsen elı és nyújtson be. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
6. Tájékoztató a Kiskunmajsai Kistérségi Tanyafejlesztési Programról 
    A program letölthetı pdf formátumban a 
    http://szankinfo.hu/hirl/hir2012/0509 tanya.pdf címrıl. 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
A tanyafejlesztési program helyzetértékelést tartalmaz, amelyet a kistérségben adatgyőjtés 
elızött meg, valamint a tanyán élık életminıségének javításához fogalmaz meg fejlesztési 
célokat. A külterületen élı lakónépesség száma jelentısen csökkent, a program a 
lehetıségeket keresi. Jelenleg a program társadalmi egyeztetése folyik.  
Mucsi László képviselı 
Áttanulmányozta az anyagot. A tanyákat rehabilitálni kell, minden pályázatot ki kell 
közvetíteni a tanyasiaknak. A legolcsóbb munkahelyteremtés a tanyasi gazdálkodás segítése. 
A tanyák élhetıségéhez alapvetı az út és a villany. A kistérségi országgyőlési képviselık felé 
is jelezni kell, hogy segítsék a tanyafejlesztés támogatását. Nagyon fontos, hogy a tanyák 
újból éljenek gazdálkodjanak, állatokat tartsanak, segíteni kell a termékek piacra jutását, 
vissza kell hozni az életbe ezeket a termelési egységeket. 
Nagyobb összefogást szeretne látni ebben a témakörben a kistérségben és országosan is.  
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Volt már ilyen programról szó, de nem lett belıle semmi a nem megfelelı finanszírozás miatt. 
Ilyen komoly dolgot nem lehet nevetségesen finanszírozni. Végig kell vinni ezt a programot, 
megfelelı anyagi hátteret kell mögé helyezni, hogy sikeres lehessen. 
Patkós Zsolt polgármester 
A tanyavillamosítás az országos programban nincs benne, vezeték építésének magas költségét 
a lakosok nem tudják finanszírozni. Megoldás lehet a nap és szél energia használata. 
Útépítésnél nem csak a drága utakra kell gondolni, hanem lehet a homokos utat javítani zúzott 
kıvel is. 
Mucsi László képviselı 
A tanyavillamosításnál sajnos úgy mőködik, hogy önerıbıl kell a vezetéket kiépíteni, utána 
pedig a szolgáltató ingyen átveszi és azon szolgáltat áramot. Gátja a fejlıdésnek, hogy 
mindent rányomnak a lakosságra. 
Utat homokból is lehet építeni, már megvan a technológiája, 95 %-ban helyben van az 
alapanyag, nem kell a Mátrából zúzott követ hozni. 
Csertı István képviselı 
A tanyafejlesztési program jó elgondolás, nagyon jó az anyag. Nincs benne, kiegészítené 
azzal, hogy miért kell ezzel foglalkozni. Például: nagyon sok a parlag föld, nincs aki 
megmővelje, sok a betelepülı városi, akiket vissza kell vezetni a tanyasi életbe. Az anyag 
elejérıl hiányoznak a célok. Lehet funkcióváltás is, a tanya, mint hobbi, ezt nem említi, nem 
támogatja a program, pedig ez is jó dolog. Itt gyenge aranykorona értékőek a földek, nem jó 
bekorlátozni a birtok nagyságát. A tanyasi élet alakulásának természetes folyamatába 
avatkozunk bele, ennek sokféle következménye lehet. Azt látjuk, hogy nem sok pénz van erre. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha segítünk, beleavatkozunk, ez serkentıként hathat. Az utópia, hogy Magyarországból ipari 
nagyhatalom lesz. A földekre lehetne építeni. Emiatt a program miatt nem fog senki tanyára 
költözni. 
Csertı István képviselı 
Felszínen tartja a gondolkodást, hogy ezzel törıdni kell. 
Mucsi László képviselı 
A tanyát osztályozni kell, egyrészt úgy kell tekinteni, mint egy gazdálkodási egység, ahol 
helyben van a munkahely, megoldott a lakás, másrészt viszont turisztikai célokat is szolgálhat, 
üdülı tanyák is vannak, a városi ember egyre jobban használja pihenésre. 
A tanyán megtermelt áruk egészségesek, piacképesek, a tanyán minıségi élelmiszert lehet 
termelni. 
Csertı István képviselı 
Régen volt felvásárló, most nincs piac, de majd lesz. 
A tanyafejlesztés egyik alapvetı oka: ez a legolcsóbb munkahelyteremtés. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND 
7. Egyéb kérdések 
A) Önkormányzat lakás értékesítése 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzati lakások értékesítése ügyében megkérdeztük a lakókat, hogy meg kívánják-
e vásárolni az általuk lakott lakást. Egy bérlı jelezte, hogy igen. Elkészítettük az 
értékbecslést. Felkérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy tárgyalja meg az önkormányzati lakás 
értékesítését. Javasolta, hogy kedvezményes értékesítési javaslatot kínáljunk fel a lakónak. 
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B) Kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulat ügye 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulat többségi 
szavazással elfogadta az idei egyszeri hozzájárulás mértékét. Szank nem szavazta meg, de a 
nagyobb települések igen, és a Társulathoz tartozó minden településére vonatkozik a döntés. 2 
ha alatti terület esetén nem kell fizetni, 2 ha fölötti területeknél a szántó 500 Ft/ha, erdı 200 
Ft/ha a fizetési kötelezettség. 
Mucsi László képviselı 
Feladatuk lenne, hogy a földjeinkhez a vizet biztosítsák. Felsı-Szank ezzel szemben 
elsivatagosodik, 6 méterre van a talajvíz. Nem végzik el a feladatukat. A Tisza környékén van 
dolguk, velünk fizettetik meg azt is, Felsı-Szankon 10 évente sem fognak megjelenni.  
Patkós Zsolt polgármester 
A közgyőlésen született egy döntés, a határozat kötelezı minden tagra, arra is, aki nem 
szavazta meg. Megnézzük, hogy jogilag milyen lehetıségünk van. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Problémás lehet kilépni és új társulatot alapítani, mert 100 e ha terület és meghatározott 
hosszúsági csatornarendszer kell egy víztársulat alapításához. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez nem lenne meg, nem társulást kell alapítani, más megoldást kell keresni. 
 
C) Nemzeti összetartozás napja 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselıket, hogy június 4-én hétfın 16 óra 32 perckor községi 
megemlékezést tartunk a világháborús emlékmőnél a nemzeti összetartozás napján. 
 
D) Bácsfeketehegyi Méz- és Meggynapok 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Tájékoztatta a képviselıket, hogy június 9-én a Méz- és Meggynapokra Bácsfeketehegyre 6 
órakor indul a busz, a furulyacsapat, citerazenekar és a Nyugdíjas Dalárda, várja a képviselık 
jelentkezését is, legyenek jelen a testvértelepülési szerzıdés aláírásánál, vegyenek részt az 
eseményen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 órakor bezárta az ülést.  

 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
 Csertı István Mucsi László 
 jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 


