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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2015. december 2-án 16 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 
 Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 
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 helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítását le kell 
venni napirendről a Magyar Államkincstár tegnap érkezett állásfoglalása miatt, ezt a testület 
egyelőre nem tudja tárgyalni, mert további előkészítést, egyeztetést igényel. Helyette 2. 
napirendi pontként megtárgyalásra javasolta a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra 
vonatkozó ellátási szerződést. A képviselők egyetértettek a módosítással. 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. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó ellátási szerződésről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
3. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati 

rendeletre 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
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4. Előterjesztés a polgármester idegennyelv-tudási pótlékára 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
 
5. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervére 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
 
6. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  
    módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
7. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND 
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékozatta a képviselő-testületet, hogy az utolsó rendes ülés 2015. október 29-én volt. 
- 2015. október 30-án és november hónapban több alkalommal volt a Kiskunmajsai Többcélú 

Kistérségi Társulásnak ülése. Szó volt a központi orvosi ügyelet átalakulásáról és a tervezett 
változásokról. 

- november 4-én délután megemlékezést tartottunk a Pongrátz Gergely téren. 
- november 6-án polgármesteri fórum volt Kiskunmajsán. A tervezett TOP pályázati 

kiírásokról esett szó. 
- november 7-én az Ízek Háza udvarán volt helyi értéktár kiállítás megnyitó, amelyet Márton 

napi rendezvények követtek. A Hungaricum kiállító tér egyedülálló a megyében is, 
információkkal, játékkal meg tudjuk fűszerezni, be tudjuk mutatni a település valódi 
értékeit. 

- november 23-án a kiskunhalasi múzeumban tárgyalt alpolgármester asszonnyal a tájház 
berendezésével kapcsolatban. Az a gondolat merült fel, hogy az Arany János utcai épületben 
inkább helytörténeti kiállítás lenne, a tájház pedig a Kiskun emlékhely területén valósulna 
meg. 

Mucsi László képviselő 
Megtudta, hogy a tájháznak vásárolt Arany János utcai ingatlan valószínűleg régen az 
úgynevezett „Fakilincses Csárda” volt. 
Patkós Zsolt polgármester 
Utána kérdezünk ennek az információnak. 
- novemberben több, korábbi években megvalósult pályázatot ellenőriztek (pld.: 

iskolaépületre magas tető építése). Mindent rendben találtak, a pályázatokat lezárták. 
- november 28-án jótékonysági est volt a tornacsarnokban. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Elmondta, hogy egy súlyos beteg volt szanki óvónő gyógyulásáért szervezték meg Csontos 
Erzsébettel a jótékonysági estet. A falu ismét képes volt összefogni. Megköszönte 
polgármester úrnak a támogatását, segítségét, köszönetet mondott a fellépőknek, akik 
színvonalas műsort adtak elő. Megköszönte mindenkinek a részvételt, a támogatást. Bízik 
benne, hogy a remény, a hozzátartozók szeretete átsegíti a fiatal, két kisgyermekes anyukát a 
krízisen. Van pozitív példa Szankon is arra, hogy súlyos betegségből fel lehet épülni. 
A jótékonysági esttől függetlenül elmondta, hogy sok fiatal tehetséggel dicsekedhetünk, 
akiket valamilyen formában el kellene ismerni, ezt megfontolásra ajánlja. 
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Patkós Zsolt polgármester 
- november 29-én volt az első adventi gyertyagyújtás. A műsort a Katolikus Egyház 

biztosította. Örömmel töltötte el, hogy kb. 180 ember részt vett az eseményen, és az is, hogy 
ilyen sokan sütöttek pogácsát. A versenyre 18-an neveztek, ezen felül még ketten sütöttek, 
csak nem neveztek. A következő vasárnap a Baptista Egyház fogja ünnepélyessé tenni az 
alkalmat, amelyre mindenkit szeretettel várunk. 

- november 30-án az iskola konyhával kapcsolatos problémák megbeszélésére került sor. 
- december 1-jén a vízmű telepen volt helyszíni bejárás annak érdekében, hogy a terület 

megosztása után hogyan történhet meg a régi vízgépház épületének a leválasztása, a terület 
bekerítése, amely külön bejárattal rendelkezik a Petőfi és a Rákóczi utca felől is. Tavasszal a 
glóbusz melletti területrész is lehatárolásra kerül. 
A vasárnapi vízhiány oka az volt, hogy eltört egy golyós csap, kicserélték, az okát 
vizsgálják. 
A keddi vízhiány pedig amiatt történt, hogy az 1-es kút szivattyúja leállt. Amikor ez 
megtörtént, kedden délután 3 óra után szóltak, hogy kb. 2-3 órahosszáig nem lesz víz. Csak 
hajnalban tudták újra a vízszolgáltatást helyreállítani. Békéscsabáról hoztak másik 
szivattyút. Még nem fordult elő ilyen rendszer szintű probléma. Biztosították arról, hogy 
ilyen még egyszer nem lesz, ha az egyik kút leáll, akkor beindítják a másik kút szivattyúját, 
függetlenül attól, hogy milyen régen volt utoljára beindítva. A hiba előre nem látható volt, 
nem tudták a lakosságot kiértesíteni. 
Azt a tájékoztatást kapta, hogy ilyen települési szintű vízhiány esetén a glóbusznál 
mindenkinek ingyen adnak ivóvizet korlátlan mennyiségben, aki odamegy és kéri. 

Hachbold Gábor 
Hajnali fél háromkor jött meg a víz. 
Mucsi László képviselő 
Kérte, hogyha legközelebb ilyen lesz, akkor valamilyen úton értesítsük ki az állattartókat.  
Vincze Jánosné jegyző 
A nagyobb állattartóknál nem okozhat a vízhiány problémát, mindenhol van fúrt kút.  
Mucsi László képviselő 
A szankiak egyre jobban fel vannak háborodva amiatt, hogy a szanki víz mindig jó volt, most 
meg ihatatlan, kénytelenek ásványvizet inni, mert nem jó ízű a víz. 
Patkós Zsolt polgármester 
A helyszíni bejáráson - ahol a képviselők is részt vettek – elhangzott, hogy amíg ki nem épül 
a természetes biológia, addig hozzá kell adniuk a klórt. Az egészségügyi határértéket mérik, a 
víz egészséges. Meg fogja hívni az illetékes szakembert a képviselő-testületi ülésre, hogy 
tájékoztassa a képviselőket, mikor várható a probléma rendeződése. 
- A mai napon, december 2-án a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai napján, Szegeden 

tartott előadást a helyi jó gyakorlatról. 
 
Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok 
elbírálásáról zárt ülésen meghozott döntésekről. 
Tóth Mátyás PB elnök 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra 30 „A” típusú és 1 „B” típusú pályázat érkezett be. A „B” típusú 
pályázatot a bizottság elutasította, mert nem vállalta fel előre a több évre szóló pénzügyi 
kötelezettséget. Az „A” típusú pályázatok közül 10 pályázónak 4.000,-Ft/hó, 20 pályázónak 
3.000,-Ft/hó összegű ösztöndíjat állapított meg 2016. évre 10 hónapra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
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NAPIREND 
2. Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó ellátási szerződésről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az ellátási szerződés és a határozat-tervezet ülés előtt mindenkinek kiosztásra került. Az 
elmúlt ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy 2016. január 1-jétől Jászszentlászló és 
Móricgát Önkormányzatával közösen látjuk el a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatokat. Erről szól az elkészült szerződés és határozat-tervezet. 
Tóth Mátyás elnök 
A feladatellátáshoz mekkora összeggel kell önkormányzatunknak hozzájárulnia? 
Patkós Zsolt polgármester 
A normatíván felüli önkormányzati szerepvállalás 3.100 e Ft volt, ettől nem lesz több, csak 
kevesebb. 
 
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: 
 
78/2015.(XII.2.) ÖH. 
Ellátási Szerződés 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 97. § (5) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (4) bekezdésében meghatározott 
családsegítés feladatait és a Gyvt. 39. és a 40. § (2) bekezdésében meghatározott 
gyermekvédelmi szolgáltatási alapfeladatok ellátását - a Gyvt. 96. § (1) bekezdése alapján 
- ellátási szerződés útján biztosítja.  

 
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása – mint fenntartó 
– és Szank Községi Önkormányzat között létrejött ellátási szerződést. 

 
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

ellátási szerződés aláírására.  
 
4. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyvt. 96. § (4) bekezdése alapján az 

ellátási szerződés létrejöttét helyi újságban, honlapon és a hirdetőtáblán közzéteszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 
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NAPIREND 
3. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati 

rendeletre 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta, szóbeli kiegészítés nincs. A Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést. 
 
Tóth Mátyás PB elnök 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 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 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –, minősített többséggel elfogadták a 
19/2015.(XII.7.) önkormányzati rendeletet a közszolgálati tisztviselők 
illetménykiegészítéséről. 
 
A 19/2015.(XII.7.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND 
4. Előterjesztés a polgármester idegennyelv-tudási pótlékára 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyző 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta, szóbeli kiegészítése nincs. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
 
Tóth Mátyás PB elnök 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a határozat-tervezet elfogadását 
egyhangúlag javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Bejelentette személyes érintettségét és azt, hogy nem kíván szavazni. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A képviselők 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot 
hozták: 
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79/2015.(XII.2.) ÖH. 
Patkós Zsolt polgármester 
idegennyelv-tudási pótlékáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdésében biztosított jogánál 
fogva Patkós Zsolt polgármester idegennyelv-tudási pótlékát a Kttv. 141. § (6) bekezdés b) 
pontja alapján 2015. december 1-jétől angol komplex középfokú (B2) nyelvvizsga után 
összesen bruttó 23.190,-Ft összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze Jánosné – jegyző 
 
 
NAPIREND 
5. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervére 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta, szóbeli kiegészítés nincs. A Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést. 
 
Tóth Mátyás PB elnök 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 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: 
 
80/2015.(XII.2.) ÖH.  
2016. évi belső ellenőrzési munkaterv 
jóváhagyásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat 
költségvetési szervére vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet 
szerint jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző 
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1. sz. melléklet 
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 

 
 

Ellenőrzendő 
folyamatok 

és 
szervezetek 
/ szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 

stratégia (ellenőrzés 
célja, módszerei, 

tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított 
kockázati 

 tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa (**) 

Az 
ellenőrzés 
ütemezés
e (***) 

Erőforrás 
szükséglet
ek (****) 

Polgármesteri 
Hivatal 

Ellenőrzés célja:  
annak megállapítása, 
hogy a PM info, 
mérlegjelentés, 
beszámoló, 
maradvány 
könyvelése, függő-
átfutó bevételek-
kiadások könyvelése, 
túlfizetések, 
hátralékok 
könyvelése, 
nyilvántartása 
megfelel-e a hatályos 
jogszabályoknak 
 
Ellenőrzés tárgya:  
főkönyvi könyvelés 
ellenőrzése 
Ellenőrizendő 
időszak: 2015. év 
Ellenőrzés 
módszerei: tételes 
vizsgálat 

Jogszabályok 
alkalmazása, alap 
dokumentáció 
megléte 

Célellenőrzés, 
szabályszerűsé-
gi és pénzügyi 

ellenőrzés 

Ellenőrzés 
végrehajtá-
sa: 
2016.09. 
 
Jelentés: 
2016.11. 

 
 

 
 
NAPIREND 
6. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  
    módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta, amelyben a változások részletezve vannak. Az 
előterjesztéshez mellékeltük a társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
is. 
 
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 – minősített többséggel a következő határozatot 
hozták: 
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81/2015.(XII.2.) ÖH.  
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodás módosítása 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunmajsai Többcélú 
Kistérségi Társulás munkaszervezete által előkészített, módosításokkal egységes szerkezetű 
Társulási Megállapodást az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, az aláírás napján 
történő hatálybalépéssel, azzal, hogy az ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. pontban, a 
II FEJEZET 1. cím 2. pontban és a 4. Címben, valamint a III. FEJEZET 4. Címben 
foglalt rendelkezések hatályba lépésének ideje 2016. január 1. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 
 
NAPIREND 
7. Egyéb kérdések 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az iskola utcájából a Béke utca felé közlekedőknek jó lenne, ha STOP tábla lenne kihelyezve. 
Nem lehet kilátni baloldalra és túl gyorsan közlekednek a gépkocsik. 
Patkós Zsolt polgármester 
Minden útkereszteződésnél ki van helyezve a kerékpárút előtt az elsőbbségadás kötelező 
tábla, ennek elégnek kell lennie. Esetleg lehetne egyirányú utcává tenni a Szegfű utcát. 
Tabajdi Gábor képviselő 
Ezt nem javasolja, mert a Szegfű utca Arany János utcai oldalán elég szűk és nem lehet 
kilátni, akkor ott lenne probléma. 
Patkós Zsolt polgármester 
Sok veszélyes és szűk útkereszteződés van a településen, például a Petőfi utca – Csatorna utca 
kereszteződése. 
Mucsi László képviselő 
Nem javasolta a Szegfű utca egyirányúvá tételét a Posta miatt sem. 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Vannak olyan helyek a településen, ahol az állatot úgy tartják, hogy az egész utcában érződik 
a trágyaszag. A lakosság részéről érkezett hozzá kérés, hogy szabályozza le az állattartást a 
képviselő-testület. Ezt nem javasolja, mert falun az emberek állattartásból élnek. 
Vincze Jánosné jegyző 
Arra nincs jogszabályi lehetőség, hogy az állattartást bármilyen formában korlátozza a 
képviselő-testület. Helyi önkormányzati rendeletben nem lehet leszabályozni a tartható állatok 
darab számát, csak a trágya tartás szabályait lehet leszabályozni, és annak a betartását lehet 
ellenőrizni. Volt már olyan eset, amikor a trágya tartásával kapcsolatos szomszédi 
bejelentésre a trágyát a telekhatártól távolabb helyezték el, majd fekete fóliával lefedték. 
Ennek az intézkedésnek pozitív hatása lett. Beszélt az egyik nagy állattartóval, akinek a falu 
mellett van a telepe, és az utóbbi hónapokban gyakran az egész falut elárasztotta a trágyaszag. 
Elmondta, hogy pályázatból fejlesztést valósított meg a hígtrágya tárolására vonatkozóan. A 
pályázatos beruházással megvalósított új technológia szabályait betartja, nála a trágyatárolást 
rendszeresen ellenőrzik, a pályázatban előírt szabályokat betartja. Belátja, hogy büdös van, 
ezért most egy nagyobb összeget fordított olyan anyag vásárlására, amely képes arra, hogy a 
hígtrágyába belekeverve semlegesítse a szagokat. A bekeverés már második alkalommal is 
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megtörtént, kísérletezik ennek az anyagnak hozzáadásával, ettől várja a javulást. Amennyiben 
ez az anyag nem hoz változást, úgy egy másik fajta anyagot fog vásárolni. Több fajtája van 
ennek a pornak, de sajnos tapasztalatot még senki sem tudott mondani arra vonatkozóan, hogy 
melyik a hatásosabb.  
Varga Ferencné alpolgármester 
A nyugdíjas est időpontját meg kell beszélni. 
Polgármester úr megbízásából Kiskunfélegyházán megbeszélésen vett részt a Kórház és 
Rendelőintézet támogatásával kapcsolatban. Szankiak is járnak a rendelésekre, a 
kardiológiára, ahol a várólisták csökkentek. CT-t szeretnének vásárolni. Az a kérésük, hogy 
önkormányzatunk 108 e Ft-tal támogassa a szakrendelések működését. Hamarosan részletes 
kimutatást fognak küldeni. Javasolta, hogy az önkormányzat nyújtson a Kiskunfélegyházi 
Kórháznak támogatást. 
Mucsi László képviselő 
A rehabilitációs osztályra is kerülnek szankiak. Javasolta a támogatást. 
Patkós Zsolt polgármester 
Várjuk meg, amíg megkapjuk a kimutatást. A következő ülésre előkészítjük a 
Kiskunfélegyházi Kórház és Rendelőintézet támogatását. 
 
Szabó-Mikor Éva képviselő 
Nagyon sokan érdeklődnek arról, hogy mikor lehet kisebb kukát igényelni, mert korábban 
arról volt szó, hogy a határidőt 2016. január 1-re módosították. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzat nem fog kukát biztosítani, azt mindenkinek saját magának kell beszereznie, 
ha egyáltalán lesz rá lehetőség, hogy kisebb kukára válthasson a lakó. A szolgáltatási 
szerződés a közszolgáltatást végző cég és a lakosok között jött létre. A kisebb kuka 
bevezetésének feltétele a szerződés módosítása, amelyre jogszabály adhat felhatalmazást. A 
jogszabálynak e rendelkezésének hatálybalépését 2016. január 1-re kitolták. Addig még lehet, 
hogy változni fog és továbbra sem lép életbe. Azt tudni kell, hogyha életbe lép, a 
közszolgáltatást végző cég az önkormányzatok cége, és ha veszteséges lesz a működése, 
akkor azt az önkormányzatoknak kell finanszírozni. A rezsicsökkentés miatt már így is 
feszített a költségvetés, nem emelhetnek díjat. 
 
Mucsi László képviselő 
Korábban szó volt gyümölcsfeldolgozó idetelepüléséről, van-e az ügyben fejlemény? 
Patkós Zsolt polgármester 
Úgy volt, hogy a megyénkben három településen valósul meg a fejlesztés, Csátalján, 
Fülöpjakabon és Szankon konzervüzem. A másik két településen raktár, mosó, hűtőház 
valósul meg TOP pályázatból. Szankon egy másik pályázatból a feldolgozóüzem épülne meg. 
Az előkészítés folyik. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 1730 órakor bezárta az ülést.  
 
 

K. m. f. 
 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 

 
Varga Ferencné 

jegyzőkönyv hitelesítő 


