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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2015. március 17-én 9 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak:  Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Hachbold Gábor 
 Szabó-Mikor Éva és 
 Tóth Mátyás képviselők 
 Vincze Jánosné jegyző 
 Nagy Klára főtanácsos 
 Serbán György Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató N. Kft. ügyvezetője 
 Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 
 sajtó képviselője 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 
képviselőből 5 fő jelen van. Tabajdi Gábor bejelentette távolmaradását az ülésről, Mucsi 
László nem jelezte távolmaradását. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó-Mikor Éva képviselőt javasolta. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 
azzal a módosítással javasolta, hogy az ingatlan vásárlásáról szóló 8. napirendi pont törlésre 
kerüljön és az utána következő naprendi pontok sorszáma egyel csökken. A képviselők 
egyetértettek a módosítással. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A polgármester szavazásra tette fel a módosított napirendet. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND  
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Tájékoztató a kiskunmajsai Szakorvosi Rendelőintézet működéséről 
    Előadó: Serbán György a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
3. Előterjesztés a születési támogatásról szóló önkormányzati rendeletre 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.)  
    önkormányzati rendelet módosítására 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadására (testületi ülésen kiosztva) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
    14/2014.(XII.2) önkormányzati rendelet módosítására 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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7. Előterjesztés építési telek értékesítésére 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Előterjesztés a vízterhelési díj mértékéről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Előterjesztés támogatás iránti kérelemre 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND  
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy február 26-án volt rendes képviselő-testületi ülés, 
azóta részt vett megyei közgyűlésen Baján, ahol a TOP prioritásokról tárgyaltak. 
A területfejlesztési ülésen Kiskunmajsán Rideg László úr tájékoztatta a résztvevőket, átalakul 
a rendszer.  
Lezsák Sándor elnök úr által szervezett polgármesteri találkozón vett részt, információkat 
adott át az aktualitásokról, jogszabálytervezetekről. Fő téma a külterületi önkormányzati 
dűlőutak ingatlan-nyilvántartás szerinti helyre tétele.  
Kun Összefogás Konzorcium ülésén vett részt, ahol a Kunok III. világtalálkozójának 
megszervezéséről volt szó.  
Részt vett a Kiskunmajsai Nonprofit Kft. ülésén, szó volt a szakorvosi rendelőintézetben 
helyet foglaló háziorvosi rendelők áthelyezésének kérdéséről.  
Csátalja, Fülöpjakab polgármesterei, Lezsák Sándor elnök úr, Dr. Kecskés László úr 
részvételével tárgyalt a PI vizes technológia növénytermesztésben történő felhasználásáról. 
Folyamatban van egy TOP-os pályázat kimunkálása, amely segítségével konzervüzem, 
hűtőház, raktár építése válik lehetővé. Ennek érdekében létre kell hozni egy többségében 
önkormányzati tulajdonú Kft-t, amely a három település összefogásával jön létre. A pályázat 
sikere kb. 30-40 fő foglalkoztatását jelenti a településen. 
A március 13-án tartottuk meg a községi ünnepséget az iskola színvonalas műsora keretében. 
Az ünnepségen Besesek Béla részére Szank Községért emlékérem kitüntetés került átadásra. 
Az Alföldvíz Zrt-vel egyeztetett a 8 településen megvalósult vízművek próbaüzeméről. Még 
mindig nem találtak gépészt a szanki vízműhöz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND  
2. Tájékoztató a kiskunmajsai Szakorvosi Rendelőintézet működéséről 
Előadó: Serbán György a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte Serbán György ügyvezető urat. Kérte, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a 
járóbeteg szakellátó működéséről. 
Serbán György ügyvezető 
Megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy három fontos dolog szükséges a járóbeteg 
szakellátó központ működtetéséhez: a megfelelő finanszírozás, infrastruktúra és 
szakembergárda. A költségvetés az OEP finanszírozásból és az önkormányzatok működési 
támogatásaiból tevődik össze. A problémát az állami finanszírozás okozza, amely 2010 
szeptembere óta nem változott semmit. Feladatfinanszírozás van, évente 55-60 ezer beteget 
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látnak el szerződés szerint, nem kaphatnak több finanszírozást. 200 szakorvosi óraszámmal 
rendelkezhetnek, amely 14 szakterületre oszlik szét. Megbízási szerződéssel tudják 
foglalkoztatni az orvosokat, más helyen is kell dolgozniuk, mert nem tudnak megfelelő 
óraszámot biztosítani számukra. A speciális eszközök, gépek javítási költségei is magasak. A 
szakorvosi rendelőintézet az alapellátásnak is helyet biztosít, 4 háziorvosnak, 3 fogorvosnak 
és a védőnői hálózatnak. A szemészeten, reumatológián és a bőrgyógyászaton nagyon 
hosszúk a várólisták. A sürgősségi betegellátást a kiskunhalasi kórház végzi. Az S betűs 
beutaló nem azt jelenti, hogy soron kívül ellátják a beteget, az életet nem veszélyezteti, még 
aznap ellátásban részesül. Átlagosan óránként 6 beteget lehet ellátni, összesen 10 perc jut egy 
betegre, ebben a vizsgálattól az adatrögzítésig minden benne van, ez nagyon kevés. Az 
előjegyzett betegek közé kell besorolni azokat, akik kontroll vizsgálatra jönnek vissza. Nem 
tudnak több óraszámot finanszírozni. Nagyon fontos a szakembergárda megtartása, általános 
orvoshiány van, meg kell fizetni az orvosokat, hogy itt maradjanak. 
Varga Ferencné alpolgármester 
A bőrgyógyászaton is több hónapot kell várni, aki megteheti, el kell mennie messzebb, hogy 
sürgősen megoldást találjon a problémájára. Megérti, hogy szabályok kötik az ellátókat, a 
lehetőségek korlátozottak. Nagyon jó dolog az egészség prevenciós program, jól működik. 
Serbán György ügyvezető 
Az alapellátást szeretnék kivinni a szakrendelőből, hogy hely szabaduljon fel, így lehetőség 
lenne a szakágak bővítésére. A fizetős ellátással is próbálkoztak az OEP finanszírozás mellett. 
Felkínálták a 3 e Ft-os vizsgálati díjas rendelést, erre + 1 órát biztosítottak, amelyet nem 
tudnak feltölteni, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a várólisták nem csökkentek. 
Közel 20 ezer lakosra az 5 óra szemészet vagy reumatológia nem elég, ezen változtatni kell. 
Tóth Mátyás képviselő 
Egy-egy szakterületen nem egy, hanem több orvos rendel, nem jó, ha nem ugyanaz az orvos 
látja a visszarendelt beteget. 
Serbán György ügyvezető 
Ez a kis óraszám problémája. Minden területen több orvos van, helyettesítés, betegség esetén 
is van szakorvos.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a tájékoztatást és 
lezárta a napirendet. 
 
Serbán György távozott az ülésteremből. 
 
 
NAPIREND  
3. Előterjesztés a születési támogatásról szóló önkormányzati rendeletre 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy van-e 
kiegészítése. 
Vincze Jánosné jegyző 
A rendelet-tervezethez csatolt kérelem nyomtatvány utolsó sorát törölni kell, mert nem 
kötöttük jövedelemhez, nem kell csatolni jövedelemigazolást. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse 
a bizottság javaslatát. 
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Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, a jegyző asszony által ismertetett módosítással. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet 
az elhangzott módosítással együtt. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 
szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a 
6/2015.(III.24.) önkormányzati rendeletet a születési támogatásról. 
 
A 6/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND  
4. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.)  
    önkormányzati rendelet módosítására 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy van-e 
kiegészítése. 
Vincze Jánosné jegyző 
Nem kívánta az előterjesztést kiegészíteni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse 
a bizottság javaslatát. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 
szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a 
7/2015.(III.24.) önkormányzati rendeletet a helyi hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND  
5. Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadására 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Felkérte jegyző asszonyt, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült módosításokat 
ismertesse. 
Vincze Jánosné jegyző 
A bérleti szerződésben 30 napos felmondási időnél a bérlő szót törölni kell. A megállapodást 
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ki kell egészíteni a mosdó használat szabályaival; továbbá azzal, hogy az önkormányzat, 
iskola, óvoda, nyugdíjas klub rendezvényeinek megvalósítására többletköltséget nem 
számolhat fel; valamint a 2.150 e Ft-ot az önkormányzat két egyenlő részletben, április 30-ig 
és október 15-ig fizeti meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
Felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, a jegyző asszony által ismertetett 
módosításokkal. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet 
az elhangzott módosításokkal. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
10/2015.(III.17.) ÖH 
Ízek Háza bérbeadásáról 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Szank Községi Önkormányzat 
tulajdonát képező Ízek Háza 6131Szank, Rákóczi u. 21. szám alatt lévő ingatlanát - 
kivéve a csokoládé üzem 49 m2 alapterületű ingatlanrészt – 2015. április 1. napjától 
egy éves időtartamra, azaz 2016. március 31. napjáig bérbe adja a TERMÁL 
BISZTRÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (6120 Kiskunmajsa, Katona József u. 8.) 
részére. A szerződésben törölni kell a felmondási időnél a bérlő szót. 
 

2. A képviselő-testület az Ízek Háza bérbeadásával egyidejűleg elfogadja a vállalkozóval 
kötendő – előterjesztés szerinti - külön megállapodást, mely a működés 
részletszabályait tartalmazza. A megállapodást az alábbi módosításokkal, 
kiegészítésekkel fogadja el: 
       8. Vállalkozó vállalja, hogy a mosdókat tisztán tartja és a szükséges eszközökkel 

feltölti. 
15. Felek rögzítik, hogy a vállalkozó által az önkormányzat részére nyújtott 
szolgáltatások ellenértékeként 2.150.000,- Ft + ÁFA/év egy összegű díjban 
állapodnak meg. A díj a vállalkozó által kiállított számla ellenében két egyenlő 
részletben kerül kifizetésre. Első részlet fizetési határideje 2015. április 30., a 
második részlet fizetési határideje 2015. október 15. 

                16. Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pontban felsorolt szervezők által 
megrendezett rendezvények ellenértékeként a 15. pontban szereplő összegen túl 
vállalkozó többlet költséget nem számlázhat.  

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés és a 

megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
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NAPIREND  
6. Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
    14/2014.(XII.2) önkormányzati rendelet módosítására 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy van-e 
kiegészítése. 
 
Vincze Jánosné jegyző 
Nem kívánta az előterjesztést kiegészíteni. 
 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –, minősített többséggel elfogadták a 
8/2015.(III.24.) önkormányzati rendeletet a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A 8/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND  
 
7. Előterjesztés építési telek értékesítésére 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Móricgáti építési telekről van szó, amelynek a 
szanki önkormányzat a tulajdonosa. Jászszentlászló jegyzőjétől adó- és értékbizonyítványt 
kértünk az ingatlanról. Ez alapján javasoltuk a nettó 100 e Ft-os vételárat. 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse 
a bizottság javaslatát. 
 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
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11/2015.(III.17.) ÖH. 
Móricgát 1069 hrsz. alatt lévő  
építési telek értékesítése 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Móricgát 1069 
hrsz. alatti 1411 m2 alapterületű építési telket nettó 100.000,- Ft vételáron értékesíti a 
MI-GI Kacsa Kft. (6132 Móricgát, Zrínyi u. 5.) részére. Beépítési kötelezettség 5 év. 
 

2. A képviselő-testület az adás-vételi szerződés megkötésével megbízza a polgármestert. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
NAPIREND  
8. Előterjesztés a vízterhelési díj mértékéről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. A 2008-tól meglévő vízterhelési díjról szól az 
előterjesztés, amely azóta sem változott. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse 
a bizottság javaslatát. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
12/2015.(III.17.) ÖH. 
Vízterhelési díjról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ALFÖLDVÍZ Zrt-nek, mint a közüzemi 
csatorna-hálózatot működtető közszolgáltatónak a vízterhelési díj meghatározásához 
alkalmazott módszerére, illetve az ennek alapján 2015. április 1-jétől Szankra kiszámlázott 
vízterhelési díj összegére vonatkozó tájékoztatóját az alábbiak szerint tudomásul veszi: 
 

- la
kossági csatornaszolgáltatást igénybe vevő 11,10 Ft/m3 + ÁFA 

- ön
kormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevő 11,10 Ft/m3 + ÁFA 

- ha
tósági csatornadíjat fizető igénybe vevő 16,70 Ft/m3 + ÁFA 
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- szi
ppantott (kihordásos) szennyvíz után fizetendő 0,00 Ft/m3 + ÁFA 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
NAPIREND  
 
9. Előterjesztés támogatás iránti kérelemre 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. A Református Egyház hittanos táborhoz kért 
támogatást. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse 
a bizottság javaslatát. 
 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
13/2015.(III.17.) ÖH. 
Református Egyházközség 
támogatásáról 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Református 
Egyházközség (6131 Szank, Béke u. 43.) hittanos táborának megszervezését. A 
táborozás költségeihez egyszeri 35.000,- Ft támogatást biztosít Szank Községi 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből az általános tartalék terhére. 
 

2.  A képviselő-testület a támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a 
polgármestert.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
NAPIREND  
10. Egyéb kérdések 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelent az önkormányzat és a Tooltechnik Kft. 
támogatásával Pápai Éva illusztrációival a Hurelbatar mongol költő haikuit tartalmazó kötet. 
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Vincze Jánosné jegyző 
Elmondta, hogy az Alföldvíz Zrt. kibocsátotta az első számlákat, az olyan ingatlanoknál, ahol 
van beépítve almérő is a kerti csaphoz, nem számláztak egyik vízórára sem szennyvízdíjat. 
Ezt a szolgáltatónak jelezni kell, kijönnek a helyszínre és megnézik, hogy melyik az a vízóra, 
amelyre szennyvízdíjat is kell számlázni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 
lesznek pályázati lehetőségek, amelyekhez a következő projektötleteket adtuk le: konzervipar 
létrehozása, napelemmel energia megtakarítás, Szank-Bócsa összekötő út, Szank-
Kiskunmajsa kerékpárút, Petőfi Sándor utca burkolatjavítása, geotermikus kutak hasznosítása, 
Kiskun emlékhely létrehozása. 
Április-májusban jelennek meg az első uniós pályázatok. A térségi gazdaságfejlesztés kapcsán 
a Kft. létrehozásáról szóló előterjesztést a következő ülésen hozza a képviselő-testület elé.  
Készítettek egy befektetés ösztönző kiadványt, amely több nyelven népszerűsíti a térség 
településeinek ipari területeit, ipari parkjait. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 10 óra 30 perckor bezárta az ülést.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 

Szabó-Mikor Éva 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 


