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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2015. május 26-án 9 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak:  Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Hachbold Gábor 
 Mucsi László 
 Szabó-Mikor Éva 
 Tabajdi Gábor és 
 Tóth Mátyás képviselők 
 Vincze Jánosné jegyző 
 Nagy Klára főtanácsos 
 Karó Zoltánné főmunkatárs 
 Vízhányó Anita Klára családgondozó 
 Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 
 sajtó képviselője 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 
képviselőből mind a 7 fő jelen van.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Ferencné alpolgármestert javasolta. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 
javasolta azzal a módosítással, hogy a 2. és a 3. napirend sorrendje cserélődjön fel, mert a 
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől nem tud jelen lenni előadó, a családgondozó 
pedig itt van. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A polgármester szavazásra tette fel a módosított napirendet. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
3. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kiskunhalas HTP  
    2014. évi beszámolójáról 
    Előadó: Orbán Balázs tűzoltóparancsnok 
4. Beszámoló önkormányzat által 2014. évben államháztartáson kívül és államháztartáson  
    belül adott támogatások elszámolásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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5. Beszámoló az önkormányzat 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységéről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
6. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
7. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet  
    módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
8. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelméről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Előterjesztés Szank község sportfejlesztési koncepciójáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
10. Előterjesztés óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás  
      támogatásáról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
11. Előterjesztés a Szanki Települési Értéktár Bizottság kiegészítésére 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
12. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót írásban mindenki megkapta, nem kívánta kiegészíteni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
30/2015.(V.26.) ÖH. 
Lejárt határidej ű határozatokról szóló beszámolóról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2015.(III.17.) ÖH. és a 
16/17/2015.(III.25.) ÖH. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy az utolsó rendes képviselő-testületi ülés május 4-én volt.  

- Május 5-én az Alföldvíz Zrt. elkészítette a vízi közművel kapcsolatos leltárt. 

- Május 7-én a május 6-án éjjel történt vihar károk elhárításában segítettünk. Ilyen vihar 
nem volt még a településünkön. Éjszaka a Kiskunmajsa-Szank útvonalat hajnali 3 
óráig sikerült részben megtisztítani, délelőtt egy sávban járható volt. Még éjjel 
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megnézték az intézményeket, hogy milyen károk történtek. 2-3 bejelentés volt a 
településen, amely katasztrófahelyzetet eredményezhetett volna, még időben sikerült 
az elhárítás. Ilyen eset volt, amikor a fenyőfa rádőlt a gázórára, amely leszakadt, és 
ömlött a gáz. Reggel a Polgármesteri Hivatal dolgozói végigjárták a falut, felmérték a 
közterületről látható károkat.  
 

Deményi Ernő megérkezett az ülésre. 
 

- Reggel 8 órakor nyílt a kisbusz beszerzésére vonatkozó pályázati lehetőség, Szankon 
nem volt áram, ezért a kollégák Csólyospálosról nyújtották be a pályázatot.  
Azokat a fákat, amelyek lakóépületet veszélyeztettek, a katasztrófavédelem kivágta, 
még akkor is, ha nem a közterületen volt a fa, egyébként ez a tulajdonos kötelessége 
lett volna. Az ingatlanokban többnyire kisebb károk keletkeztek, a fákban okozott kár 
hatalmas volt. Néhány napon belül itt volt a biztosító és szemrevételezte a károkat. Az 
önkormányzat dolgozói helyt álltak, stihlekkel folyamatosan dolgoztak. 
A DÉMÁSZ szakaszosan adta vissza az áramot, fél 9-kor, délután fél 2-kor, majd este 
fél 9-kor. Először a 40 ezer V-os, utána a 20 e V-os, majd a kisfeszültségű hálózatokat 
javították meg. Sok probléma volt, oszlopdőlések, vezetékszakadások. A DÉMÁSZ 
munkáját is nekünk kellett segíteni, mert sok esetben nem volt helyismeretük. Egy 
időre vízhiány is volt, a szennyvíz is árammal tud továbbhaladni, de még a rendszer 
telítődése előtt helyreállt az áramszolgáltatás. Köszönet illeti a kárelhárításban 
résztvevőket. 
A térség polgármesterei közbenjártak a mezőgazdasági termelők kárának megtérítése 
ügyében. A kárenyhítési alapból kapható összeg töredéke a tényleges káruknak. A 
gazdák összefogása nehézkes, fizetési hajlandóságuk a kárenyhítésre alacsony. 

Mucsi László képviselő 
Bizonyos nagyságú földterület fölött kötelező a kárenyhítési alapba befizetni, ez nem 
önkéntes, és nem kevés pénzről van szó, teher a gazdáknak. A visszatérítés viszont minimális 
a kis- és közepes gazdaságoknak, 5 évre visszamenőlegesen kell számlával bizonyítani a 
termésátlagot. A monokultúrát termelő nagy gazdaságoknak kedvez a rendszer. 
Patkós Zsolt polgármester 
A kárenyhítésnek 1/3-át a gazdák, 1/3-át a Magyar Állam, 1/3-át az Európai Unió fizeti. A 
gazdákat érdemes lenne összegyűjteni egy közösségbe, mert a szélsőséges, kiszámíthatatlan 
időjárásra a jövőben is számítani kell. 

- Május 9-én elektronikai hulladékgyűjtés volt, amelyet évente egy alkalommal 
megszervezünk, a Polgármesteri Hivatal udvarában lehetett a máshová nem leadható 
elektromos gépeket, háztartási eszközöket ingyenesen leadni. 

Tabajdi Gábor képviselő 
Kiskunmajsán is le lehet adni, ingyen átveszik. 
Patkós Zsolt polgármester 

- Május 11-én Kecskeméten a Magyar Közút Zrt. igazgatójával tárgyalt a Kiskunmajsa-
Szank-Bócsa út problémáiról. Szó volt az útszélekről, kátyúkról, kátyús buszöblökről. 
Az útszél gondozása mindig problémás, kevés az ember és gép. A négy számjegyű 
úthoz a sor végén érnek el. Közmunkásokat fognak felvenni útszél karbantartására. 
Igazolást kért arról, hogy Szank-Bócsa közötti útfejlesztést a Magyar Közút igazgatója 
támogatja. Új út építésére nincs lehetőség. Két lépcsőben lehetséges, elsőként útalap 
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megépítése, majd kormányzati támogatással megvalósuló útfejlesztéssel az 
aszfaltozás. A tulajdonjog és a kezelés is az önkormányzatot terhelné. Olyan útra van 
szükség, amely a 20-40 tonnás erdészeti és tápszállító autókat is elbírja.  

- Május 21-én ismét találkozott a Magyar Közút Zrt. igazgatójával Kecskeméten, 
Jászszentlászló polgármesterével közösen keresték fel, a Jászszentlászló-Móricgát út 
fejlesztésével kapcsolatban, mert ez nekünk is fontos. Igazgató úr elmondta, hogy a 
Közútnál nincsenek források, az útfejlesztésekről nem ők döntenek, csak végrehajtók. 

Mucsi László képviselő 
Javasolta a Műszaki Egyetemmel a kapcsolatfelvételt, mert kísérleti jelleggel volt már olyan 
technológiai fejlesztés, hogy az ott meglévő homokot útalapként fel lehetne használni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha gazdaságos lenne ilyen technológia alkalmazása, akkor szerinte már a MOL használta 
volna az útjain. Megkérdezzük, megkeressük az egyetemet. 
Tóth Mátyás képviselő 
A Kiskunmajsa és Szank közötti út kaphat-e új borítást, mert így tönkre fog menni? 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kiskunmajsa és Kiskunhalas közötti út felújítása van tervezve, csak a magasabb rendű utak 
után következhetne a hozzánk vezető út, szorgalmazzuk, de erre nincs ígéret. Rendszeresen 
írunk levelet a felső-szanki út padkájának mart aszfalttal történő feltöltése ügyében is, hogy 
ne töredezzen le a széle. Időnként megcsinálják az útszéleket. 

- Május 12-én a vízi közmű szakmai fórumon Makón alpolgármester asszony vett részt. 
- Május 13-án az Idősek Klubjában anyák napja alkalmából köszöntötte az időseket. 
- Május 14-én a kormányablak megnyitóján vett részt Kiskunmajsán. Hat 

munkaállomással várják az ügyfeleket. 
- Május 15-én a „Te szedd” akcióban településünk is részt vett. 
- Május 16-án az erdészet által szervezett kerékpártúra valósult meg Kiskunhalas és 

Bugac között.  
- Május 16-án póteboltás volt településünkön. 
- Május 16-17-én az off-road pályán is versenyzett az AfricaLegend csapata. 
- Május 18-án Bácsalmáson szociális szövetkezeti fórumon vett részt. 
- Május 20-án a Kihívás Napján Vaska-Potharnné irányításával településünk is sportolt 

és kategóriájában első helyezett lett. A kis ajándékokat és a fődíj kerékpárt az 
önkormányzat finanszírozta. 

- Elmondta, hogy a védőnői pályázati kiírásra egy pályázat érkezett. A II. körzetet 
jelenleg helyettesítő Fekete Marietta nyújtotta be pályázatát. Pályázata megfelel a 
jogszabályi előírásoknak, ezért június 1. napjától határozatlan időre szóló kinevezést 
kap.  

 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
 
NAPIREND 
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót írásban mindenki megkapta.  
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Köszöntötte a napirendhez meghívottakat. Felkérte Deményi Ernőt, a Kistérségi 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy egészítse ki a beszámolót. 
Deményi Ernő igazgató 
Elmondta, hogy a gyermekjóléti és a családsegítő feladatokat kistérségi szinten a Kistérségi 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény látja el. Ezt a feladatot Szank telephelyen 
két kolléga foglalkoztatásával végzi, a gyermekjóléti szolgálat családsegítője Vízhányó Anita, 
a családsegítő szolgálat családsegítője Rokolya Szilvia.  
A közelmúltban jelzőrendszeres konferenciát tartottak Kiskunmajsán, Szankot jegyző asszony 
képviselte. A gyermekvédelmi törvény jelentési kötelezettséget ró minden résztvevőre, 
egészségügyi szolgáltatókra, házorvosokra, gyermekorvosokra is, a gyakorlat mégis az, hogy 
nem mennek tovább az információk. Próbált ez ügyben fórumot kezdeményezni, nem nagy 
sikerrel.  
Szankon a két kolléga megfelelően látja el a feladatot, a hatósági ellenőrzés is ezt támasztja 
alá. Nagyságrenddel komolyabb itt a munka, mint más hasonló lakosságszámú településen, és 
nem azért, mert ott ne lenne probléma. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az információáramlásra megoldást kell találni. Korábban volt probléma a rendőrséggel való 
együttműködéssel is, hiszen a nyomozás érdekei felülírták a tájékoztatási kötelezettséget, de 
mára a problémák felszínre hozását követően a kapcsolat partneri és korrekt. Az orvosokkal 
még ez teljes mértékben nem zökkenőmentes, ezen javítani kell. 
A térségi intézmény jól működő és szakmailag indokolt, hogy továbbra is így, térségi 
formában működjék. Az önkormányzat és az intézmény közötti kapcsolat folyamatos és 
zavartalan. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az óvodával is jó a kapcsolat, ha segítségért fordulnak a családsegítőhöz, rövid időn belül 
(félórán-órán belül) segítséget nyújt. Megköszönte Karó Zoltánnénak és Vízhányó Anitának is 
a munkáját. Az oktatási intézményeknél felmerülő napi problémákat csak csapatmunkával 
lehet rendezni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A képviselők 7 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
31/2015.(V.26.) ÖH. 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján a 2014. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze Jánosné jegyző 
 
 
Deményi Ernő, Vízhányó Anita Klára és Karó Zoltánné távoztak az ülésről. 
Tabajdi Gábor képviselő távozott az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 6 fő. 
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NAPIREND 
3. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kiskunhalas HTP  
    2014. évi beszámolójáról 
    Előadó: Orbán Balázs tűzoltóparancsnok 
    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót írásban mindenki megkapta, kiegészítése nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A képviselők 6 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
32/2015.(V.26.) ÖH. 
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint  
Kiskunhalas HTP 2014. évi beszámolójáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség valamint Kiskunhalas HTP 2014. évi munkájáról szóló beszámolót a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § 
(5) bekezdése alapján elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
4. Beszámoló önkormányzat által 2014. évben államháztartáson kívül és államháztartáson  
    belül adott támogatások elszámolásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót írásban mindenki megkapta. Helyesbítette a beszámoló első oldalán a 
táblázatban lévő adatokat: A Polgárőr Egyesület 150 e Ft támogatást, az Olajbányász 
Sportegyesület 1.500 e Ft támogatást kapott, az összesen sorban jól szerepel a 2.100 e Ft. A 
beszámolót a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság javaslatát.  
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság a beszámolót 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 6 képviselő. A képviselők 6 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
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33/2015.(V.26.) ÖH. 
Támogatások elszámolásáról szóló beszámolóról 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évben 

államháztartáson kívül és államháztartáson belül adott támogatások elszámolásáról szóló 
beszámolót. 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság a 2014. évi támogatási összegből fel nem használt  
70.360,- Ft felhasználását a 2015. évi túlóra kifizetések finanszírozására fordíthatja. 

3. A Képviselő-testület kötelezi a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy a 
70.360,- Ft fel nem használt támogatás 2015. évi felhasználásáról 2016. január 31-ig 
írásos beszámoló benyújtásával számoljon el. 

 
Határidő: 2016. január 31. 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
Tabajdi Gábor visszajött az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 7 fő. 
 
 
NAPIREND 
5. Beszámoló az önkormányzat 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységéről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót írásban mindenki megkapta. A beszámolót a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 
felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság a beszámolót 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 7 képviselő. A képviselők 7 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
34/2015.(V.26.) ÖH. 
Belső ellenőrzésről 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49. § 
(3a) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló 
éves ellenőrzési jelentését elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
6. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte Nagy Klárát, hogy van-e 
kiegészítése. 
Nagy Klára főtanácsos 
Nincs kiegészítése, az előterjesztés részletesen tartalmazza a fontosabb tételek indoklását. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse 
a bizottság javaslatát.  
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet többségi 
szavazással elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
Tabajdi Gábor képviselő 
a 8. oldalon az I. világháborús emlékmű felújítására 1100 e Ft szerepel, a kiadásoknál 827 e 
Ft. 
Nagy Klára főtanácsos 
A 827 e Ft az alapösszeg, erre még rájön az ÁFA. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az Ízek Házával kapcsolatban nem tud eligazodni a zárszámadáson. A kiadási oldalt látjuk, a 
bevételt nem. Szeretne kimutatást a bevételekről tételesen. 
Patkós Zsolt polgármester 
Konkrétan a zárszámadási rendelethez van-e kérdése? 
Tabajdi Gábor képviselő 
Nincs. 
Nagy Klára főtanácsos 
Az Ízek Házával kapcsolatos bevétel a 8. oldalon, a kiadás a 12. oldalon van feltüntetve. 
Látszik, hogy ténylegesen a kiadás magasabb, mint a bevétel. Ezért is adta ki a képviselő-
testület vállalkozónak az Ízek Háza működtetését. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A 33. oldalon a 17. sorban szerepelnek a nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások. 
Nagy Klára főtanácsos 
A TÁMOP-os pályázat kapcsán kifizetett megbízási díjakat tartalmazza. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A kártérítés is ebben van? 
Nagy Klára főtanácsos 
A kártérítés több elemből tevődött össze, kártérítés és elmaradt juttatás összegéből, amelyek 
beépítésre kerültek a költségvetésbe. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Milyen összeg került beépítésre. 
Nagy Klára főtanácsos 
Olyan összeggel, amelyet a képviselő-testület meghatározott, amikor a kártérítés összegéről 
tárgyalt. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen 
szavazattal – 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett –, minősített többséggel elfogadták 
a 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
 
A 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND 
7. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet  
    módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztés 
indoklására. 
Vincze Jánosné jegyző 
Ez a rendeletmódosítás a költségvetési rendelet jogi módosítása, a mellékletekben lévő 
előirányzatok az eredeti költségvetéshez képest nem változnak, a Szanki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatra vonatkozó részek kikerülnek a rendeletből. Pénzügyi módosításra a 
következő költségvetési rendelet módosításakor kerül sor. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
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 rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 
szavazattal – 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül –, minősített többséggel 
elfogadták a 13/2015.(V.27.) önkormányzati rendeletet Szank Községi Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A 13/2015.(V.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND 
8. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelméről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
Tóth Mátyás PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat-tervezetet egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Véleménye, hogy elég szomorú, hogy a gyerekek nem tudnak rendes ellátást kapni, mert az 
állam nem biztosít rá fedezetet. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Nem erről van szó, képviselő úr félreértette az előterjesztést. 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Részt vett a témával kapcsolatos megbeszélésen. Szank a fekvőbeteg ellátás tekintetében 
Kiskunhalashoz, járóbeteg ellátás tekintetében pedig Kiskunmajsához tartozik. Mégis 
előfordulhat, hogy szanki ember Kiskunfélegyházára kerül járóbeteg ellátásra, ez egy gesztus 
értékű támogatás, amelyet szerinte meg kell tennünk. 
 
Szabó-Mikor Éva képviselő 
Kétszer volt Kiskunhalason tüdőszűrésen és allergia vizsgálaton és azt mondták, hogy 
Kiskunfélegyházára kellett volna menni. Később megkérdezte Kiskunmajsán, azt a 
tájékoztatást adták, hogy Kiskunhalas az illetékes. Jó volna, ha egyértelmű tájékoztatást 
kaphatna a lakosság, hogy milyen problémával hová fordulhat, mert a kórháznál sem jól 
tudják. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Indokoltnak tartja a szanki polgárok tájékoztatását ez ügyben. 
Most arról van szó, hogy a Kiskunfélegyházi Kórház szeretné részben finanszíroztatni az 
önkormányzatokkal a körzeten kívüli betegellátást. Ha a 36.800,-Ft-ot biztosítjuk, gesztust 
gyakorlunk, egyébként az állam és a fenntartó település biztosítja az ellátás finanszírozását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A képviselők 7 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 

35/2015.(V.26.) ÖH. 
Kiskunfélegyházi Városi Kórház és 
Rendelőintézet támogatásáról 
 

HATÁROZAT  
 

1. Szank Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bács-Kiskun Megyei Kórház 
Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és 
Rendelőintézet kérelmét, és a gyermek szakrendelés és kardiológiai szakrendelés 
fogadóhely fenntarthatósága, illetve szakmai színvonalának emelése érdekében 4.600,- 
Ft/hó támogatást nyújt 2015. május 1-jétől 2015. december 31-ig. 
 

2. A Képviselő-testület 
36.800,- Ft támogatást biztosít a Bács-Kiskun Megyei Kórház részére Szank Községi 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből az általános tartalék terhére. 

 
3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás 

aláírására.  
 
Határidő: 2015. május 31.  
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
9. Előterjesztés Szank község sportfejlesztési koncepciójáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Van-e kérdés? 
Tabajdi Gábor képviselő 
A civilek számára használható a tornacsarnok? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen. 
Tóth Mátyás képviselő 
Korábban szó volt az U14-es csapatról, jelen pillanatban van-e? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, szeptembertől indul nálunk az utánpótlás csapat-bajnokság a közel egy éve folyó 
előkészítő munkának köszönhetően. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Az anyagban olvasta, hogy be kell építeni a fogyatékosok sportrendezvényeit is, viszont azt 
is, hogy a fogyatékosok rendszeres sportolásához nincsenek meg a technikai feltételek. 
Patkós Zsolt polgármester 
A hangsúly a „rendszeres” szón van, alkalmanként, ha igény van rá, akkor megteremtjük a 
lehetőséget. A tekecsarnokot tavasszal kérték, és például biztosítottuk a használatát down 
szindrómás gyermekcsoportnak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A képviselők 7 igen szavazattal – 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
36/2015.(V.26.) ÖH. 
Szank község sportfejlesztési koncepciójáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján 
Szank község sportfejlesztési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
10. Előterjesztés óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás  
      támogatásáról 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Megjelent a Belügyminisztérium által meghirdetve egy pályázat, amelyben több célterület 
került fejlesztési célként meghatározására. Utak, járdák felújítására várhatóan nagyon sokan 
fognak pályázni. Sport infrastruktúra fejlesztésére kevesebben. Lehetőséget lát a pályázat 
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benyújtására. Pályázati forrás ilyen célra nem nagyon van, mivel a teke nem látvány csapat 
sportág. Szankon hagyománya van a tekének, NB II-es férfi tekecsapatunk van jelenleg, az 
iskolában heti 3 órában gondoskodnak az utánpótlásról. NB I-es előírás a paneles pálya. 
Tavasszal még úgy látszott, hogy NB-I-es lehet a csapatunk, sajnos ez nem valósult meg idén, 
de jövőre elérhető cél, ehhez pedig alkalmas pályára lesz szükség. A hazai forrásokon kívül 
nem nagyon van olyan lehetőség, amelyből a tekepálya panelpályára történő átalakítását 
pályázatból meg lehetne tenni. A pályázat benyújtását indokolja az is, hogy legalább 20 évre 
megalapoznánk a szanki tekesport jövőjét, éppen úgy, mint amikor megépült a négysávos 
tekepálya. Viszonylag magas az önerő, de a pályázati célt csak ebből a forrásból tudjuk 
megvalósítani, sikeres pályázata lehet önkormányzatunknak. Az elmúlt években a tekepálya 
átalakítására háromszor pályáztunk BM pályázatra, sajnos eddig nem sikerült nyerni.  
Egy cégről tudunk az országban, amely panelpályát épít, ez a VILATI. A beruházás magában 
foglalja a pályatest, golyó indító-fogadó rész és az automatika teljes cseréjét. Egy sáv 
kialakítása 8-10 millió forintba kerül, nálunk 4 sávról van szó. 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
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 7 képviselő. A képviselők 5 igen szavazattal – 1 
nem szavazat és 1 tartózkodás mellett – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
37/2015.(V.26.) ÖH. 
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatása 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékelt II. 4. pont aa), ac) és 
ad) pontok szerinti óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
támogatása célra. 
 

2. A beruházás összköltsége 24 000 000 forint, amely a Szank, Halasi u. 26. szám alatti 
tekecsarnokban paneles tekepálya kialakítására fordítandó. Az elnyerhető támogatás 
összege 15 600 000 forint, mely a beruházás összköltségének 65 %-a. A pályázathoz 
szükséges önrész, 8 400 000 forint, amely a beruházás összköltségének 35 %-a. 

 
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő testülete vállalja, hogy a pályázathoz 

szükséges önrészt, 8 400 000 forintot 2015. évi költségvetési rendeletében a 
többletbevételek terhére biztosítja. 

 
4. A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra 

felhatalmazza a polgármestert.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
11. Előterjesztés a Szanki Települési Értéktár Bizottság kiegészítésére 
      Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Tabajdi Gábor képviselő 
Ügyrendi kérdése van, ezt a napirendet nem zárt ülésen kell tárgyalni, mert személyi kérdésről 
van szó? 
Vincze Jánosné jegyző 
A bizottsági tag választását – mivel az érintett nincs jelen az ülésen, előzetesen nem 
nyilatkoztattuk - zárt ülésen kell tárgyalni, de az SZMSZ módosítását már nem. 
 
Ezután a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen 
folytatta munkáját. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy a képviselő-testület zárt ülésen megválasztotta Besesek Bélát a Szanki 
Települési Értéktár Bizottság tagjának. 
A bizottság SZMSZ-ében is módosítani kell a bizottsági tagok számát és felsorolását. Az 
SZMSZ módosítását egységes szerkezetbe foglaltuk. Kérte a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A képviselők 4 igen szavazattal – 3 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
39/2015.(V.26.) ÖH. 
Települési Értéktár Bizottság  
SZMSZ-ének módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 
alapján a Szanki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
módosítással egységes szerkezetben az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
 

 39/2015.(V.26.) ÖH. sz. határozat 1. sz. melléklete 

SZANKI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

(módosítással egységes szerkezetben) 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 
alapján a Szanki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a 
továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg: 
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I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.  A bizottság hivatalos megnevezése:  Szanki Települési Értéktár Bizottság 
2.  A bizottság rövidített neve:   Szanki TÉB 
3.  A bizottság székhelye:    6131 Szank, Béke utca 33. 
4.  A bizottság postacíme:    6131 Szank, Béke utca 33. 
5.  A bizottság létszáma:    10 fő 
6.  A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ 1. sz. függeléke tartalmazza. 
 

II. 
A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. 
évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet tartalmazza. 
 

III. 
A BIZOTTSÁG M ŰKÖDÉSE 

 
1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 

2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak 
szerint végzi. 

2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. 
3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol 

tevékenységéről Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 
 

IV. 
1. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az 

előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre 
meghívottak az ülést megelőző 3. napon megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság 
telefonon is összehívható. 

2. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a 
napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető. 

3. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért 
tagja helyettesíti. 

 
V. 
 

1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a 
jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke 
állapítja meg. 

2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a 
napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el. 

3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a 
vitát. 

4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
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5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a 
hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja 
tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a 
bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít. 

 
VI. 

 
1. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a 

szavazástól. 
2. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. 
3. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt. 
 

VII. 
 

1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat 
formájában hozza. 

2. A határozatokat külön-külön, naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és 
évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a TÉBH (Területi 
Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést. 

 
VIII. 

 
1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: 

- az ülés időpontját és helyét, 
- a jelenlévők nevét, 
- a tárgyalt napirendi pontokat, 
- a tanácskozás lényegét, 
- a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, 

állásfoglalását, véleményét, 
- a szavazás számszerű eredményét és 
- a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 

2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 
- a tárgyalt írásbeli előterjesztés 
- az írásban benyújtott kiegészítés, 
- a jelenléti ív. 

 
IX. 

 
A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit Szank Községi Önkormányzat 
biztosítja. 
 

X. 
 

A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük 
alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni. 

2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő 
költségek megtérítésére jogosultak. 
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XI. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba. 
 
 1. sz. függelék 
Szanki Települési Értéktár Bizottság 
 
Elnök: Patkós Zsolt Szank, Virág u. 6. 
Tagok: Besesek Béla Szank, Zsigmondy V. u. 7. 
 Dr. Elek József Szank, Rákóczi F. u. 5. 
 Falk Miklós Szank, Béke u. 85. 
 Provics István Szank, Zsigmondy V. u. 3. 
 Rékasiné Dr. Oláh Gizella Kiskunhalas, Radnóti u. 8. 
 Szabó-Mikor Éva Szank, Béke u. 88. 
 Dr. Váraljai György Szank, Zsigmondy V. u. 19. 
 Varga Ferencné Szank, Rákóczi F. u. 35. 
 Zaka László Szank, Zsigmondy V. u. 6. 

 
NAPIREND 
12. Egyéb kérdések 
 
A) Előterjesztés közmeghallgatás tartásáról 

Patkós Zsolt polgármester 
2015. június 4-én a Trianoni emléknap megemlékezésre 17 óra 30 perckor kerül sor a 
világháborús emlékműnél. Javasolta, hogy utána 18 órakor legyen a közmeghallgatás a 
Művelődési Házban. Témái: a közbiztonság helyzete, a hulladékgyűjtés, és az önkormányzat 
munkája és egyéb kérdések. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel közmeghallgatás tartását az 
elhangzottak szerint. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A képviselők 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
 
40/2015.(V.26.) ÖH. 
Közmeghallgatás tartásáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 54. §-a alapján 2015. június 4-én 
csütörtökön 18 órakor közmeghallgatást tart a művelődési házban.  
Napirendje:  
1. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről 
2. Tájékoztató a települési hulladékgyűjtésről 
3. Tájékoztató az önkormányzat munkájáról 
4. Egyéb kérdések 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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Egyebek 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a bizottságot a várható pályázati kiírásokról. Várhatóan a következő év elején 
meg fognak jelenni turisztikai pályázatok. Korábban már pályáztunk a Kiskun emlékhelyre. A 
földterület megvásárlása nélkül nincs alapja a turisztikai fejlesztéseknek. Összesen 4 ha-os 
terület megvásárlásáról van szó. Felvette a kapcsolatot a terület két tulajdonosával, árajánlatot 
kért. Ismertette az ajánlatot. 
 
Tabajdi Gábor képviselő 
Május 12-én vízi közmű konferencia volt. Ennek a témájáról szeretne többet tudni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az Alföldvíz Kft-ben lévő településeket hívták meg, alpolgármester asszony vett részt a 
konferencián. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Elmondták, hogy divíziókra osztották fel a területet. A divízióvezetők elmondták, hogy hány 
embert foglalkoztatnak, milyen feladatokat végeznek. Szóba került a hibaelhárítás. 
Bemutatták az Alföldvíz Zrt. szervezeti felépítését. Szó volt még a vízszolgáltatással 
kapcsolatos ingóságok felleltározásáról, törvényi előírásokról. 
Tabajdi Gábor képviselő 
A helyi vízműhöz mikor lehet csoportosan elmenni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Kérte jegyző asszonytól, hogy vegye fel a kapcsolatot a vízszolgáltatóval, egyeztessen 
időpontot. 
 
Tóth Mátyás képviselő 
Lakossági kérés, hogy a sárga fedelű kukákat hetente kellene üríteni, mert több a szelektíven 
gyűjtött hulladék, mint az egyéb. 
A Seres tanyától indult dűlőút régen határút volt, csak egy darabig van meg, kérik a 
földtulajdonosok, hogy önkormányzat alakítsa ki ott a dűlőutat. 
Az idei költségvetésben nincs benne a Talentum és a Micimackó Alapítványok támogatása. 
Vincze Jánosné jegyző 
A Kunság Halas Kft. képviselőjével beszélt, ők is úgy látják, hogy több a sárga fedelű 
kukában a hulladék, mint a régi kukában, ezért meg fogják változtatni a gyűjtés idejét. A 
sárga fedelűt fogják hetente üríteni, a régit pedig kéthetente. Ennek pontos ideje még nem 
ismert. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Seres tanyától kiindulva megvan a dűlőút, de szintkülönbség van, a vasúti sínek által 
keresztezett út sokkal alacsonyabban van, ezért a teherautók nem tudnak arra közlekedni. Két 
tulajdonos jogvitájának a rendezéséről van szó jelenleg. Az önkormányzatnak a jelen 
költségvetési körülmények között nincs sok millió forintja arra, hogy azt az utat a kívánt 
mértékben kialakíttassa. Egyébként is határút, melyet véleménye szerint a szomszédos 
település kötelezettségvállalása esetén lehetne teherforgalom számára járhatóvá tenni.   
Nagy Klára főtanácsos 
A költségvetés egyeztetése kapcsán az iskola és az óvoda vezetője javasolta, hogy ne 
közvetett támogatás történjen az alapítványokon keresztül. 
Mucsi László képviselő 
Gyakorlatilag nem az alapítványok, hanem az intézmények kapják majd a támogatást. 
Nagy Klára főtanácsos 
Igen. 
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Varga Ferencné alpolgármester 
Az óvodánál ez a megoldás sokkal jobb, egyszerűbb, mintha a Micimackó Alapítványhoz 
kerülne a támogatás.  
Mucsi László képviselő 
Nem szerencsés egyformán kezelni a két alapítványt. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy a következő képviselő-testületi ülésre fogalmazzanak meg olyan célt, 
támogatási kérelmet, amelyet tárgyalni tud az önkormányzat. 
 
Tóth Mátyás képviselő 
A viharkár sok helyen tönkretette az állattartásra felállított fóliákat. Erre nincs biztosításuk. 
Vállalja, hogy megkeresi a szanki gazdákat, hogy hozzanak létre egy kárenyhítési alapot. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem javasolja, hogy alapot hozzunk létre, amely biztosítóként működne, ebből probléma 
lenne, hiszen alapvető kérdések nem tisztázottak, például, ki kezeli, hogyan, milyen módon? 
Akkor tudnának segítséget kapni, ha közösen lépnének fel, közösen fordulnának a biztosító 
felé. 
 
Mucsi László képviselő 
Az Arany János utcai tájház céljára megvásárolandó ingatlanon burjánzik a növényzet, rendbe 
kellene tenni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Még nem sikerült tulajdonba kerülni, mert az olasz tulajdonos közjegyző közreműködésével 
meghatalmazást ad, hogy ne kelljen eljönnie, ezért még nincs megkötve a szerződés. Amint 
tulajdonba kerülünk, megkezdődhet a terület rendbetétele. 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Sok idős ember él a településen, meg kellene örökíteni azokat a szanki történelmi 
eseményeket, a falu életében fontos dolgokat, amelyeket átéltek és el tudnak mondani. Régen 
volt ilyen honismereti szakkör, a gyerekek megkérdezték az időseket. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyetért. De nem csak a gyerekekre kell ezt bízni, mert ők lehet, hogy nem azt kérdezik, amit 
kellene. Ez egy szakma. 
 
Tabajdi Gábor képviselő 
Nagyon szeretné látni az Ízek Házával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tételesen, már 
csak azért is, hogy le lehessen vonni a tanúságot.  
Patkós Zsolt polgármester 
Kérte, hogy képviselő úr írásban nyújtsa be pontosan mire is kíváncsi, és a képviselői 
kérdésre határidőben választ fog kapni. 
  
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 11 órakor bezárta az ülést.  
 

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

Varga Ferencné 
jegyzőkönyv hitelesítő 


