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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a képviselő-testület 2016. február 15-én 17 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 
Ülés helye: Művelődési Ház konferencia terme  
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Hachbold Gábor 
 Mucsi László 
 Szabó-Mikor Éva és 
 Tabajdi Gábor képviselők 

Vincze Jánosné jegyző 
Priváczki-Juhász Zsolt - Alföldvíz Zrt. divízióvezető 
Tari János - Alföldvíz Zrt. divízióvezető-helyettes 
Marinki Márta Alföldvíz Zrt. osztályvezető-helyettes 
Schauer Tamás - FBH-NP Nonprofit Kft. vezető 
Versegi László - Kunság-Halas Nonprofit Kft. ügyvezető 
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 
kb. 75 fő községi állampolgár 

Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mert a 
7 fő képviselőből 6 fő jelen van, Tóth Mátyás képviselő jelezte távolmaradását.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó-Mikor Éva képviselőt javasolta. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett a közmeghallgatás napirendjére. A meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalását javasolta. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Tájékoztató a víz- és szennyvízszolgáltatásról 
    Előadó: Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízióvezető 
 
2. Tájékoztató a települési hulladékgyűjtés változásairól 
    Előadó: Schauer Tamás FBH-NP Nonprofit Kft. vezető 
                 Versegi László Kunság-Halas Nonprofit Kft. ügyvezető 
 
3. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
4. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
5. Egyéb kérdések 
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NAPIREND 
1. Tájékoztató a víz- és szennyvízszolgáltatásról 
    Előadó: Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízióvezető 
Patkós Zsolt polgármester 
Tisztelettel köszöntötte Priváczki Zsoltot, az Alföldvíz Zrt. 5. számú divíziójának a vezetőjét 
és kollégáit, Tari Jánost, divízió-vezető helyettest, Godó Imre mérnök urat, aki a helyi vízmű 
üzemeltetését felügyeli, Marinki Mártát az ügyfélszolgálati osztályvezető helyettesét. 
2015. január 1-je óta a vízszolgáltatás és szennyvízkezelés feladatot az Alföldvíz Zrt. látja el 
településünkön. Kérte Priváczki urat, hogy tájékoztassa a lakosságot a szolgáltatásról és 
válaszoljanak a felmerülő kérdésekre. 
Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízióvezető 
Köszöntötte a megjelenteket. Korábban az ivóvízminőség nem minden paramétere felelt meg 
a jogszabályban meghatározott határértékeknek. Az ivóvízminőség javítása pályázati 
forrásból megtörtént, a felújított, üzemeltetésre kész művet utána vette át az Alföldvíz Zrt. az 
önkormányzattól. 2014. decemberében megtörtént a tesztüzem, a rendszer finomszabályozása, 
majd megindult a vízmű hálózatra történő termelése. Folyamatosan fertőtlenítőszert 
adagolnak az ivóvízhez, hogy az esetleges csőtörésekkor a vízbe jutó szennyeződések, a 
patogén baktériumok elpusztításra kerüljenek. Létrejön majd egy természetes biológia hártya, 
amely szerepet játszik a víztisztításban, és kevesebb klór hozzáadása is elég lesz. Ennek 
időtartama a tapasztalatok szerint kb. fél év, de a fertőtlenítőszert akkor sem lehet elhagyni, 
folyamatosan jelen kell lennie a vízben. A Szankon hosszú ideje megszokott vízminőség 
megváltozott, azt tudni kell, hogy ízre, szagra nem lesz olyan, mint volt. Az ivóvíz a 
jogszabályban előírt paramétereknek minden tekintetben megfelel. A projekt korai 
időszakában megtörtént a csövek szivacslövedékes tisztítása, ezt tavasszal megismétlik, majd 
minden évben egyszer elvégzik, ez is az ivóvízminőség javulását eredményezi. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az Alföldvíz Zrt. ivóvizet szolgáltat Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun 
megyében is. Zsanán és Kömpöcön is okozott problémákat a víz ízének változása kb. fél évig. 
Folyamatosan mérik a vízminőséget, a vízminőségi paramétereket betartják. Múlt héten két 
fogyasztónál vettek mintát az Arany János utcában, Mucsi László önkormányzati képviselőnél 
és Mihalik Ferencnél. Megtörtént-e már a minták vizsgálata? 
Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízióvezető 
A laboratóriumi vizsgálat megtörtént, baktérium tekintetében mindkét minta teljesen negatív, 
a klórszármazékokból 0,2 mikrogramm/liter mennyiséget tartalmaz a víz, amely messze a 
határérték alatt van. Az ivóvíz minősége teljes mértékben kielégíti az előírásokat. 
Mucsi László képviselő 
Azonban az élvezeti értékét meg sem közelíti az ivóvízminőség annak, mint amit 
megszoktunk. Korábban csak akkor volt klóros a víz, ha éppen klórozták. Nem tud egy pohár 
vizet jóízűen meginni. Elmondták már többször, hogy majd kiépül a természetes biológia, és 
utána jobb lesz, legyünk türelemmel. Türelmesek vagyunk, de meddig? Mennyi az a belátható 
idő, amikorra a víz íze megváltozik, jobb lesz, mert Szankon a félév nem jött be. Elhiszi, hogy 
a szabványba belefér, az is igaz, hogy máshol örülnének, hogyha ilyen lenne a víz, de 
Szankon nagyon jó volt a víz, a környéken a legjobb, és nagyon sajnálja, hogy ez elveszett. 
Szennyezett a víz, hogy állandóan klórozni kell? 
Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízióvezető 
A rétegvíz nem szennyezett. Elengedhetetlen az utófertőtlenítés, amelyhez klórszármazékot 
használnak. Létezik más technológia is, de a nem klóralapú szerek alkalmazása nem elterjedt, 
nagyon kevés helyen alkalmazzák, és drága. Uniós pályázati forrásból kiépült a víztisztítási 
technológia, amelyet üzemeltetésre átvettek, azokkal a paraméterekkel kell működtetniük a 
vízművet, amellyel megkapták. Azt természetesen észre fogják venni, hogyha korábban 0 
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volt, most pedig 0,2 lett a klórszint. A patogén szennyeződést szabad klórral el tudják 
pusztítani.  
Mucsi László képviselő 
Házi víztisztító berendezést tud-e ajánlani, ami javítana a víz ízén? 
Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízióvezető 
Nem javasolja házi víztisztító berendezés beszerzését, mivel baktériumtenyészetek 
alakulhatnak ki a berendezésekben és sokkal nagyobb problémákat okozhat, mint az, hogy 
milyen a víz íze, egészségre ártalmas lehet a víz. 
Mester József Vörösmarty M. u. 10. 
Ma is borzasztóan undorító volt a víz. A számlák több nappal a határidő előtt ki vannak 
fizetve, mégis olyan számlák jöttek az utóbbi időben, mintha elmaradás lenne. 
Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízióvezető 
Az ingyenesen hívható telefonszámon a vízminőségi problémákat jelezni kell. Megkérte a 
kollégáját, hogy vegye fel az adatokat a számlareklamáció rendezése miatt. 
Trungel-Nagyné Czuth Irén Petőfi S. u. 40. 
Meddig kell várni, hogy iható legyen a víz, ne legyen klórszagú, büdös? 
Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízióvezető 
Az ivóvíz minőségével most sincs gond, iható, egészséges a víz. Tavasszal elvégzik a csövek 
szivacsos tisztítását, reméli, hogy utána jobb lesz. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kormányrendeletben rögzítettek a vízminőségi paraméterek, amelyeknek teljes mértékben 
megfelel az ivóvíz. Más az íze, szaga, nem olyan, mint régen volt, de egészséges. 
Rendszeresen vizsgálják, az ÁNTSZ is, akkreditált laborban nézik az összetételét. A 
szolgáltatónak kötelessége jó vizet szolgáltatni, ha az ivóvíz az egészségre káros lenne, akkor 
le kellene állítani a vízszolgáltatást. 
Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízióvezető 
A víz akkor ivóvíz, ha a rendeletben meghatározott paramétereknek megfelel.  
Patkós Zsolt polgármester 
A szolgáltatást igyekeznek közmegelégedésre biztosítani. A jogos problémát mindig jeleztük 
és próbálták megoldani. Akinek problémája van, jelzés esetén a Polgármesteri Hivatal 
titkárságáról továbbítjuk a szolgáltató felé. 
Kálló József településőr 
Előfordul, hogy a térfigyelő kamerák nem működnek és be kell menni a vízmű területére a 
villanyóra szekrényhez megnézni, hogy az automata csapódott-e le. Nehézkes a bejutás, 
egyeztetni kell a kamera szerelővel is, és az Alföldvíz dolgozójának is ki kell jönnie ezért. 
Nem lehet egy lakatkulcsot adni valakinek az önkormányzatnál, hogy egyszerűbb legyen a 
bejutás?  
Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízióvezető 
A vízmű területe szigorúan zárt. Oda bemenni csak az üzemeltető jelenlétében lehet. Ezzel a 
közegészségügyi hatóság előírásait tartják be, megbírságolnák az Alföldvíz Zrt-t, ha nem így 
tennék. Az ingatlan megosztása megtörtént, a régi vízmű épület leválasztásra került az 
önkormányzat részére. A jó megoldás az lenne, ha a víztorony lábától a megosztásra került 
terület önkormányzati használatú részére át lehetne helyezni az elektromos szekrényt. 
Heródek István Halasi u. 3. 
A klórozás eseti vagy folyamatos? A rendszer elméletileg zárt, nem elég néha klórozni? 
Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízióvezető 
A rendszer zárt, de csőtöréskor befolyhat a talajvíz, föld. 
Heródek István Halasi u. 3. 
Nem elég csak ilyenkor klórozni? 
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Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízióvezető 
Ettől nem tudnak eltérni, folyamatosan jelen kell lennie a fertőtlenítőszernek. A megoldás a 
jövőben az lenne, ha átváltanának nem klóralapú szerre, amelynek a fertőtlenítő hatása 
ugyanolyan jó, de az érzet más. 
Heródek István Halasi u. 3. 
Eddig negyedévente, félévente volt klóros a víz, most meg folyamatosan, ez a mi problémánk. 
Patkós Zsolt polgármester 
Bízunk benne, hogy 0,2-ről 0,1-re sikerül lecsökkenteni a klórszintet, és jobb lesz a víz íze. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Megköszönte a tájékoztatást, az Alföldvíz Zrt. 
munkatársainak, hogy eljöttek hozzánk. 
 
Az Alföldvíz Zrt. munkatársai távoztak az ülésteremből. 
 
NAPIREND 
2. Tájékoztató a települési hulladékgyűjtés változásairól 
    Előadó: Schauer Tamás FBH-NP Nonprofit Kft. vezető 
                 Versegi László Kunság-Halas Nonprofit Kft. ügyvezető 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte Versegi Lászlót, a Kunság-Halas Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Schauer Tamást, 
az FBH-NP Nonprofit Kft. vezetőjét. Az elmúlt időszakban megvalósult az otthoni szelektív 
hulladékgyűjtés a sárga fedelű kukák kihelyezésével, amely ingyenes. Ennek ellenére még 
mindig szórnak ki szemetet a dűlőutak mellé. Megkérte az előadókat, hogy tájékoztassák a 
lakosságot a jelenlegi helyzetről és a várható változásokról. 
Versegi László Kunság-Halas Nonprofit Kft. ügyvezető 
Lassan egy éve működik a háztartásoknál történő szelektív hulladékgyűjtés, a két kukás 
rendszer. Szankon sokan vették igénybe a sárga fedelű kukákat. Továbbra is lehetősége van 
annak, aki érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik, sárga fedelű kuka igénylésére 
Kiskunhalason az ügyfélszolgálatnál. A két kukás rendszer bevezetésével a szolgáltatás díja 
nem nőtt. Felháborító, hogy még mindig van illegális szemétlerakás. Mindenkinek jól 
felfogott érdeke, hogy a szemétszállítást igénybe vegye. A begyűjtött szelektív hulladék 
mennyisége 500 tonna/év mennyiségről 1000-1100 tonna/év mennyiségre nőtt. A jövőben 
további változások várhatók, erről kollégája fog beszélni. 
Szakács József Árpád u. 21. 
Nem veszik fel a telefont. Ha bemegy valaki Kiskunhalasra, nagyon készségesek, de hiába 
közölték ki a telefonszámokat, telefonon nem lehet az ügyfélszolgálatot elérni. Szerinte a 
XXI. században ezt már meg kellene oldani. Azon nem csodálkozik, hogy az árokparton még 
mindig van szemét, mert a főutcán is minden nap össze lehetne szedni 3 zsák szemetet és 
összesöpreni 2 zsák csikket. A szemléleten kellene változtatni. 
Versegi László Kunság-Halas Nonprofit Kft. ügyvezető 
Valóban szemléletváltásra van szükség. Kérte, hogy a dögöt, a disznófejet senki ne tegye a 
szelektív hulladékgyűjtő edénybe. A dolgozók minden hulladékot egyesével átválogatnak, el 
lehet képzelni, hogy milyen, amikor egy döggel találkoznak. 
Schauer Tamás FBH-NP Nonprofit Kft. vezető 
Sokan felkeresik személyesen Kiskunhalason az ügyfélszolgálati irodát. Az egy fő munkatárs 
teljes munkaidőben leterhelt, napi 8 órában az ügyfelekkel foglalkozik, ezért nem tudja 
felvenni a telefont. A jövő héttől kezdve 2 fővel több lesz a dolgozó, reméli, hogy így majd 
megoldódik a probléma. 
Áprilistól megkezdi működését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt., ők fogják az egész ország területén mindenkinek kibocsátani a számlát. 
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Az új állami cég működése a közszolgáltató és a lakosság közötti szerződéseket nem 
befolyásolja, nem kell új szerződéseket kötni. 
Életbe lépett az a jogszabály, amely biztosítja, hogy az egyedül élő ingatlanhasználók kérhetik 
60 literes edény használatát. 
Selmeci Jánosné Bem u. 23. 
Amióta külön lett választva a szemét, a régi kukába nem kerül semmi, mégis fizetni kell az 
ürítés díját. 
Patkós Zsolt polgármester 
A hulladékszállítás 2008 óta kötelező közszolgáltatás. Heti egy alkalommal rendszeresen 
elmegy a hulladékgyűjtő járat a ház előtt, ha kirakja a kukát, ha nem. Ha nem lakja a 
tulajdonos az ingatlanát, akkor lehetőség van a szolgáltatás szüneteltetésére. Ha egyedül lakik, 
válthat kisebb kukára. Azáltal, hogy sárga fedelű kukák lettek, nem lett több a szemétdíj, ez 
pályázatból valósult meg. Sem a sárga tetejű kukákért, sem a begyűjtésért nem kell fizetni, 
mert az újrahasznosítható szelektíven gyűjtött hulladék érték, megveszik a szolgáltatótól és 
felhasználják. A kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló régi kukát lehet kisebbre, ha 
egyedül él, akkor 60 literesre cserélni, ehhez jegyzői igazolás szükséges és az új kukát a 
tulajdonosnak kell megvásárolni, az erről szóló számlát a szolgáltatónak be kell mutatni, 
amely alapján elkészítik a szerződésmódosítást. Más településekkel ellentétben Szankon nem 
kellett nagyobb kukára módosítani, mindenki megtarthatta a többnyire 80 literes kukáját, 
amire 2008-ban szerződést kötött. Szankon a kukák 60 %-a 80 literes. Akik később léptek be 
a rendszerbe, már nem köthettek 80 literes kukára szerződést, csak 110 literesre. Azoknak, 
akik nem egyedül élnek, lehetőségük van kisebb, 80 literes kukára történő váltásra 
kukavásárlás és szerződésmódosítás után. 
Selmeci Jánosné Bem u. 23. 
Kiskunfélegyházán járt az ügyfélszolgálatnál novemberben, akkor azt mondták, hogy várjon 
még, mert változások lesznek, utána lehet szerződést módosítani. Azóta sem kapta meg a 
szerződésmódosítást. Ha változás van, miért nem értesítik ki az embereket? 
Versegi László Kunság-Halas Nonprofit Kft. ügyvezető 
A kisebb kukára történő váltás lehetőségét biztosító jogszabályi kitétel 2016. január 1-jétől 
hatályos. A szolgáltatás tekintetében Szank Kiskunhalashoz tartozik. Kiskunfélegyházán is 
adnak tájékoztatást, de pontos információt Kiskunhalason kaphatnak a szankiak. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kisbíróban is volt erről tájékoztatás. Egyedi problémáról van szó, kérte, hogy fáradjon be 
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal titkárságára, ahol a kollégák segíteni fognak, 
közvetítenek az ügyfél és a szolgáltató között. 
Rékasi Jenő Petőfi S. u. 124. 
Ahhoz, hogy 60 liter után fizesse a díjat, 3 ezer forintos illetékbélyeget kell venni a jegyzői 
igazolásra, meg kell vásárolni a 60 literes kukát, a nagyobb kukát el kell dobni. Egy év nem is 
elég, hogy megtérüljön a költség. Alig van mit beletenni, ritkán rakja ki. Nem lehet kirakni a 
80 literes kukát, miért kell megvenni a kisebbet? 
Vincze Jánosné jegyző 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) 
szerint adatot, tényt hatósági bizonyítvány formájában lehet igazolni, amelyre 3 ezer forintos 
illetékbélyeget kell ragasztani. Tájékozódtunk, és megtudtuk, hogy a környező 
kistelepüléseken és városokban eltérő gyakorlatok vannak, ezért állásfoglalást kért a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivataltól az egységes gyakorlat kialakítása érdekében. Még nem 
kaptuk meg a választ. 
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Versegi László Kunság-Halas Nonprofit Kft. ügyvezető 
Nincs lehetőség arra, hogy 60 literes kuka díját fizesse a lakos és továbbra is a 80 literes 
kukáját használja. Aki kisebb űrmértékű edényre szeretne szerződést kötni, annak nincs más 
lehetősége, meg kell vásárolnia. 
Patkós Zsolt polgármester 
Néhány éve vonalkódos címkéket ragasztottak a kukára és előfordult, hogy nem vitték el a 
szemetet, mert összehasonlították a szerződésben szereplő kukamérettel és nem olyan 
űrmértékű kuka szerepelt a nyilvántartásban, mint amit a valóságban kitettek a ház elé. 
Heródek István Halasi u. 3. 
Évekkel ezelőtt arról is szó volt, hogy a szolgáltatónak lesz olyan kocsija, amellyel le tudják 
olvasni a vonalkódot, az ürítések számát fogja számolni és az után kell fizetni a díjat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Volt ilyen gondolat. Ma már a szolgáltató is más. A 2004-es pályázatból kísérleti jelleggel 
bevezették néhány településen és nem vált be. Megjelentek az illegális hulladéklerakók, 
gazdaságtalan volt, mert kis mennyiségű hulladékot tudtak begyűjteni. A megtérülés alatta 
maradt a pályázatban vállaltnak.  
Mindenhol a világon üzlet a hulladékok begyűjtése, nálunk annyira nem. A rezsicsökkentés, a 
magas adó érzékenyen érinti a szolgáltatót. Jogos lenne, hogy mindenki annyit fizessen, 
amennyi szemetet termel, de ezt a rendszert nem lehet kezelni. A szolgáltató cég 
önkormányzati tulajdonú, ha nem tud gazdaságosan működni, akkor az önkormányzatoknak 
kell helytállniuk. 
Mindenkinek azt javasolta, hogy várjanak még 1-2 hetet, amíg megérkezik a Kormányhivatal 
állásfoglalása, és utána érdeklődjenek a Polgármesteri Hivatalban a kisebb kukára váltás 
ügyében. 
Pál Istvánné Jókai u. 6. 
Aki kiteszi a szemetet az fizessen, aki nem teszi ki, az ne fizessen. 
Versegi László Kunság-Halas Nonprofit Kft. ügyvezető 
Jogszabály kötelezővé teszi a hulladékszállítási közszolgáltatást. 2012 óta a szolgáltató 
költségei nőttek, a szemétszállítás díja nem. 2013-ban emelték a szolgáltató által fizetett 
kapudíjat, kg-onkénti adót kell fizetniük. Az elszállítás, válogatás, lerakás pénzbe kerül. 
Bevezették a háznál történő szelektív gyűjtést, ez jövőbe mutató. Viszont a költség is nőtt, 
mert a dupla járat, dupla begyűjtési költséget jelent. Január 1-jétől van lehetőség 60 literes 
kukára váltani, ez is bevételkieséssel jár. Nagyvárosokban sokkal többet fizetnek az egyszeri 
ürítésért, mint Szankon. A chipes rendszer nagyobb fenntartási költséget eredményez. 
Áprilistól változás történik, reméli, hogy megkapják a megfelelő finanszírozást, és bízik 
benne, hogy színvonalasabb szolgáltatást tudnak nyújtani. 
Kósa István Béke 43. 
A templomnál jól megrakták a munkások a kukát, meg is ázott, nagyon nehéz lett, mégis 
elvitték, ezt megköszönte. 
Patkós Zsolt polgármester 
A lakosságnak össze kellene fogni, hogy ne legyen szemetes a falu. Szóljunk rá, ha látjuk, 
hogy valaki eldobja a szemetet. Még mindig előfordul olyan is, hogy a szemetet kidobják az 
út mellé az autóból. Ez nekünk, Önöknek költség. Időnként megkéri a közmunkásokat, hogy 
szedjék össze az utak mentén a szemetet, azt el kell szállíttatnunk. A Béke utcán 50 
méterenként vannak kukák, amelyeket minden héten kiürítünk. Segítsük, hogy megmaradjon 
szépnek a településünk, ehhez a gyerekek nevelése is fontos mérföldkő. 
Versegi László Kunság-Halas Nonprofit Kft. ügyvezető 
Iskolai papírgyűjtést szeretnének megvalósítani, meg fogják keresni az iskolát Szankon is. 
Kovács Tibor Halasi u 11. 
Lomtalanítás lesz-e? 
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Versegi László Kunság-Halas Nonprofit Kft. ügyvezető 
Igen, lesz. Előrelépést terveznek a lomtalanítás tekintetében, más formában szeretnék 
megvalósítani, mint eddig volt, ez még nincs megbeszélve, ezért részleteket nem tud 
mondani. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem szeretnénk egy hétre elhúzni a begyűjtést. Időben tájékoztatni fogjuk a lakosságot a 
lomtalanításról. Elektronikai hulladékgyűjtés is lesz az eddigi gyakorlat szerint. 
Selmeci Jánosné Bem u. 23. 
Ellenőrzik-e a családi házaknál azt, hogy a szennyvízcsatornázással megszűntek a derítők és 
nem lettek megszüntetve. Megvette a házat és csak utána derült ki, hogy tele van rakva 
szeméttel. 
Vincze Jánosné jegyző 
A szennyvízcsatornára mindenkinek kötelező volt rákötni, a jegyző hatásköre ellenőrizni. Aki 
nem kötött rá és van szennyvízkibocsátása, határozattal köteleztük. Ellenkező esetben 
környezetterhelési díjat kell fizetni. A házi szennyvíztárolókat meg kellett szüntetni, be kellett 
temetni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az mindenkinek a saját felelőssége, hogy a tulajdonos a saját területén mit rak a föld alá. 
Ezzel a közvetlen környezetét, a talajvizet szennyezi. 
Selmeci Jánosné Bem u. 23. 
Szennyezi az ivóvizet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az ivóvizet nem, mert nem talajvizet iszunk. Bebizonyosodik, hogy mégiscsak van szemét itt 
is, ott is. Az ilyen szemétlerakás felszámolása a mindenkori tulajdonos kötelessége, ebben 
nem tudunk segíteni. A házvétel is a tulajdonos és a vevő között zajlott, az önkormányzatnak 
ehhez semmi köze. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a tájékoztatást. 
 
Versegi László és Schauer Tamás távoztak az ülésről. 
 
NAPIREND 
3. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
Elsőként elmondta a jó hírt, hogy Szankon több gyermek született tavaly, mint az előző 
évben. Ezután projektorral kivetített fotók segítségével elevenítette fel a 2015-ös év 
jelentősebb eseményeit a következők szerint: 
2015. február 15. 
Holdújév köszöntőt rendezett a szanki önkormányzat és a Tooltechnik Kft. a mongol-magyar 
kapcsolatok fejlesztése érdekében. A rendezvényen megjelent Sumija Batzana a mongol 
nagykövetség kulturális tanácsosa is. A rendezvény résztvevői megkóstolhatták a 
hagyományos mongol ételeket a bódzot, a hósort és a tejpálinkát. 
2015. március 15. 
Szank Községért Emlékérem kitüntetést vett át Besesek Béla a településért végzett közéleti 
munkájáért. 
2015. március 31. 
A Gy. Szabó Béla Református Általános Iskola által második alkalommal rendezett Kányádi 
Sándor szavalóversenyre Bács-Kiskun megye hét iskolájából 14 versenyző érkezett. 
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2015. április 1. 
A szanki óvoda megrendezte a III. Óvodás körzeti versmondó találkozót, amelyre április 1-jén 
12 óvodából 41 szavaló érkezett, közöttük két versmondó a határon túlról, Bácsfeketehegyről. 
2015. április 18. 
Harmadik alkalommal került megrendezésre a szanki BMX pályán a szezonnyitó területi 
BMX és Roller Jam Session. A 12.30 órakor kezdődő versenyen harmincegy regisztráló rider 
három - roller, BMX amatőr és BMX profi - kategóriában mérte össze tudását a jam session 
szabályai szerint. 
2015. április 24. 
Két tereprally futamot fogadott Szank off road pályája 2015-ben. Bugac, Bugacpusztaháza, 
Kunszállás, Jakabszállás, Fülöpjakab, Szank, Bócsa, Móricgát települések külterületi 
földútjain április 24-26-án került megrendezésre a Duna Aszfalt Kupa Bugac.  
Az Africa Legend Filmes Futamának 26 fős mezőnye május 16-17-én látogatott a szanki off 
road pályára. 
2015. április 25. 
A Szanki Olajbányász Sportegyesület - emléket állítva egykori vezetőjének - hatodik 
alkalommal rendezte meg a Csepregi Imre Emlékversenyt. Napfényes futóidőben 9 órakor 
startolt el a 163 fős mezőny. 
2015. május 1. 
Az elmúlt öt évben elhunyt horgásztársakra emlékező kopjafát adott át az egyesület 
vezetősége. A vízparton felállított, nagy ponttyal díszített, megszentelt és megáldott kopjafára 
ezúttal nyolc horgász nevét helyezték fel. Az emlékoszlop megőrzi majd azok emlékét is, akik 
a jövőben költöznek az égi horgászvizekre. 
2015. május 3. 
A Születések Fájára május 3-án anyák napi ünnepségen kerültek fel az előző anyák napja óta 
született szanki gyermekek nevei. Idén 17 új levelet hajtott a Születések Fája. 
2015. május 4. 
A térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója május 4-étől két kukás gyűjtési rendszert 
vezetett be szolgáltatási területén. Az újabb, sárga fedéllel ellátott kukába a csomagolási 
hulladék, míg a korábbi kukába csak a biológiailag bomló hulladék kerülhet. 
2015. május 6. 
Pusztító vihar söpört végig Szankon május 6-án éjszaka. A heves szél villanyoszlopokat 
rongált meg, erdőket tarolt le, fákat döntött ki, amelyek sok esetben házakra, utakra zuhantak. 
A sűrűn záporozó, dió nagyságú jég tönkretette a szanki gyümölcsösöket, veteményeket. Az 
áramszolgáltatás közel 24 óráig szünetelt. A kár Bács-Kiskun megyében több mint 100 millió 
forint. 
2015. május 11. 
Megnyílt a Kormányablak a Kiskunmajsai Járási Hivatalban. 
2015. május 20. 
Szankon május 20-án négyszázharmincöt fő több, mint ötvennyolcezer percet sportolt. Ezzel a 
falu, kategóriájában húsz településsel versengve megnyerte a Kihívás Napi versenyt és a 
legsportosabb település címet. 
2015. május 30. 
A Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégió közgyűlésén Törökkanizsán díjat kapott a 
Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló 
szanki projekt. A projekt keretében került kialakításra az Ízek Háza Szankon, a tájház 
Bácsfeketehegyen, a helytörténeti kiállítás Móricgáton. 
2015. május 30. 
Napelem került a Polgármesteri Hivatal, Közösségi Ház, Művelődési Ház, Gondozási 
Központ épületére. A beruházást 17,8 millió forint pályázati forrás támogatta. Az épületeken 
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92 darab napelem került elhelyezésre, összesen 23,8 kW csúcsteljesítménnyel. A fejlesztésnek 
köszönhetően a villamos-energiára fordított költségek 80%-kal csökkennek. 
2015. június 6. 
Edzőtermet nyitott az önkormányzat június 6-án a Művelődési Ház mellett lévő egykori 
szolgálati lakásban. Az új eszközök között futópad, fekve nyomó pad, elliptikus tréner, 
fekvőbicikli, evezőgép, haspad, két multifunkcionális kondigép, flabélos, bordásfal és kézi 
súlyzók is megtalálhatóak. 
2015. június 10. 
A kárpátaljai református lelkész kérésére a református egyház adománygyűjtést szervezett a 
Kárpátalján élők megsegítésére. A 46 ezer forint adományt átutalták a gyülekezet 
magyarországi számlájára. 
2015. június 27. 
Teltház volt a hetedik szanki Méz- és Meggyfesztiválon a június 26-27-i hétvégén. 
Nagygalambfalváról 18 fős, Gátaljáról 16 fős delegáció érkezett a fesztiválra. A fesztivál 
közönsége új guinness rekordot állított be. Négyszázhúszan kóstolták meg egyszerre a 
kiskunmajsai Zefír cukrászda mézes-meggyes süteményét. 
2015. június 30. 
A szanki Művelődési Ház és IKSZT 2014. április 1-jétől és 2015. június 30-ig megvalósuló 
programjait - önismereti tréning, számítógép felhasználói képzés, előadás biogazdálkodásról, 
alkotótábor, óvodai felkészítő foglalkozások, főzőklub, író-olvasó találkozók, dráma szakkör -
az Európai Unió és a Magyar Állam 5 millió forinttal támogatta. 
2015. július 4. 
Második alkalommal rendezte meg a Nyári Kispályás Labdarúgó Kupát a szanki OBSE július 
4-én. A kupa ezúttal sem U15, sem Senior kategóriában nem került kiírásra. A tornán 
tizenhárom csapat vett részt. 
2015. augusztus 9. 
Augusztus első hetében rendezett fafaragó tábor a tavaly elkezdett 24 epizódos történelmi 
tabló hiányzó tábláit készítette el. Augusztus 9-én a "Magyar történelmi emlékút" ünnepélyes 
átadó ünnepségén a tábor tíz fafaragója Szank Községért Emlékérem kitüntetésben részesült, 
az alkotás bekerült a szanki értéktárba. 
2015. augusztus 27. 
Megújult a tekecsarnok épülete. A több mint 30 millió forint pályázati forrásból megvalósult a 
külső homlokzat hőszigetelése, a fűtés korszerűsítése és a tetőtérben 32 fős B kategóriájú 
ifjúsági szálláshely kialakítása. A szálláshely augusztus 27-én kezdte meg működését. 
2015. augusztus 29. 
A szanki OBSE tekeszakosztálya hetedik alkalommal rendezte meg a Réz György Amatőr 
Teke Emlékversenyt a szanki tekecsarnokban augusztus utolsó hétvégéjén. A kétnapos 
versenyre 20 amatőr tekecsapat nevezett. Az idei versenyt és a vándorkupát, immár 
harmadszor és véglegesen a szanki Füstös Baráti Kör nyerte. 
2015. szeptember 5. 
Szankon húsz kertész nevezett be az idei “Magyarország legszebb konyhakertjei” versenybe, 
amelynek szanki díjátadója szeptember 5-én került megrendezésre. 
Az országos díjátadón szeptember 27-én három szanki kertész vehetett át országos elismerést 
Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől. 
2015. szeptember 11. 
Az AlterEnergo Kft. Okos község címmel környezetvédelmi és innovációs konferenciát 
rendezett szeptember 11-én 10 órai kezdettel a szanki Vörösmarty Mihály Művelődési 
Házban meghívott kistérségi településvezetők, vállalkozók részére. 
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2015. szeptember 19. 
Gyermekek részére rendezett horgászversenyt az Olajbányász Horgászegyesület szeptember 
19-én. A negyedik alkalommal megrendezett ifj. Városi György Emlékversenyre 29 
versenyző nevezett. 
2015. október 31. 
Pályázati forrásból Fiat Ducato mikrobuszt vásárolt az önkormányzat közösségi 
közszolgáltatások céljára. A pályázati támogatás összege 7.6 millió forint. 
2015. október 31. 
Befejeződött az Innovatív iskolák fejlesztése című fél éves pályázati projekt megvalósítása, 
amelyhez 10 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a szanki Gy. Szabó 
Béla Református Általános Iskola. Ennek keretében a rendőrség munkatársaival 
közlekedésbiztonságot is tanulnak játékos formában a gyerekek. 
2015. november 7. 
Az Algyőn megrendezésre kerülő IX. Forma Kupa Országos Bajnokságon november 7-én 
Pszota Eszter és Patkós Máté a Kiskunhalasi Stúdió 2000 Sportegyesület 7. osztályos szanki 
táncosai 1. helyezést értek el. 
2015. november 7. 
Helyi érték kiállítótér nyílt az Ízek Háza udvarában Szankon. A megnyitó ünnepségen 
beszédet mondott Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság 
tagja. Márton napi vigasságot rendezett a Művelődési Ház és az Ízek Háza. 
A 2012-ben felújított Művelődési Ház ki van használva, kézműves foglalkozásokat 
szerveznek, önképző lehetőség, mozi, színház van. Olyan fiatalok üzemeltetik, akik 
szívügyüknek tekintik, hogy színes programokat szervezzenek. Kérte a lakosokat, hogy 
vegyenek részt a programokon. 
Felkérte Szabó-Mikor Éva képviselőt, hogy beszéljen a helyi értékek összegyűjtése kapcsán 
végzett munkáról. 
Szabó-Mikor Éva képviselő 
Elmondta, hogy a Helyi Értéktár Bizottság 2013-ban alakult meg. Akkor a helyi újságban 
kértek és kaptak segítséget a lakosságtól, javaslatokat, hogy mit vegyenek fel a helyi értékek 
közé. Nem ért véget a gyűjtés, folyamatról van szó. Amennyiben valakiben felmerül olyan 
dolog, amit méltónak találnak erre, kérte, hogy keresse meg a Helyi Értéktár Bizottságot. 
Patkós Zsolt polgármester 
Települési Hungaricum vetélkedő is volt. Fontos, hogy a gyerekek megismerjék értékeinket és 
másoknak is be tudják mutatni. 
Az ország legnagyobb díszhal tenyésztője Szankon található, Hajdu Imre vállalkozó. A 
díszhaltenyészet helyi értékek közé történő felvételét tervezzük. 
2015. december 2. 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi szanki pályázatainak mindegyikét 
támogatta a szanki képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága. "A" kategóriában (az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap) tíz pályázót havi 4.000,-Ft összeggel, húsz pályázót havi 3.000,-Ft 
összeggel támogatott. 
2015. december 12. 
Adventi koncertet rendezett a katolikus templomban a szanki önkormányzat. Az egyórás 
zenei esemény vendége a kárpátaljai Credó Együttes volt. 
2015. december 21. 
A nyugdíjasoknak rendezett Karácsonyi Operett Gálát és azt követő vacsorát az 
önkormányzat. Közreműködtek: Benkóczy Zoltán, Udvarhelyi Boglárka és Pomlényi Péter 
operetténekesek. 
Felkérte Varga Ferencné alpolgármestert, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az adventi 
ünnepségekről. 
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Varga Ferencné alpolgármester 
Hagyomány, hogy minden karácsony előtt megünnepeljük az adventet az egyházak és az 
önkormányzat szervezésében. Az Ízek Háza kiváló helyet biztosít a rendezvénynek. Egyre 
többen vagyunk. A süteménysütő verseny szebbé teszi az ünnepségeket.  
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy az önkormányzat gazdálkodása 2015. évben stabil volt. 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. 
 
NAPIREND 
4. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
Patkós Zsolt polgármester 
A 2016-os év tervei között szerepel a geotermikus energia kinyerése és hasznosítása a meddő 
szénhidrogén kutakból.  
2013-tól vált feladatfinanszírozottá az önkormányzat, ami azt jelenti, hogy meghatározott, 
mire költheti az önkormányzat az államtól kapott pénzt. Normatív módon kevesebb pénz 
folyik be, hiszen Szank az iparűzési adó bevételei miatt kevesebb pénzt kap az államtól. A 
református egyház nagy terhet vesz le az önkormányzat válláról azzal, hogy a szociális 
intézményeinket átvette még 2011-ben. 2012-ben az állam befagyasztotta a szociális 
intézményekben a létszámokat. Az egyházi intézményre ez a módosítás nem vonatkozott, így 
nálunk 30-ról 60 főre emelkedhetett az ellátotti létszám. 2012-ben az oktatási intézmények is 
a Református Egyházhoz kerültek, mert bíztunk abban, hogy az egyház stabilabb lehetőséget 
tud biztosítani, mint az önkormányzat. Azóta mindenki számára érthetővé válhatott, és utólag 
is elmondható, hogy ez akkor fontos és bölcs döntés volt. 
Idén is folytatódik a szanki értékek gyűjtése, a határokon átnyúló együttműködés keretében 
pedig Bácsfeketeheggyel közös pályázaton veszünk részt.  
Új jövőt a településnek a turizmus biztosíthat. Jelenleg Kiskunmajsa és Bugac olyan 
turisztikai projektek részese lehet, melyektől jelentős fejlesztés és turisztikai fejlődés várható. 
(Bugacon az Aranymonostor felépítése, Kiskunmajsán a fürdő gyógyhellyé minősítése.) 
Ezekhez kapcsolódhat Szank. A jelenlegi lehetőségek, Gy. Szabó Béla grafikái és a 
konyakmeggy mellé azonban további vendégcsalogató kínálatot kell kialakítani. 
A tájház felújítása pályázati támogatásból valósul meg. A helytörténeti kiállítótér mellett más 
kiállítóterek is létesülnek a jövőben Szankon. Újabb ingatlan vásárlásával egy Európa Ház 
kiállítótér jöhet létre, amelynek a megvalósításában az unió 28 országának nagykövetségei 
segítenek.  
A Honvédelmi Minisztérium ígéretei szerint megvalósulhat egy honvédelmi kiállítás is, de a 
legnagyobb beruházás a Kiskun Emlékhely lesz. Ilyen és ehhez hasonló turisztikai 
projektektől válhat színessé, érdekessé Szank, melyeket az utazási irodák kínálhatnak majd a 
termálfürdőben időző, vagy a Bugacra látogató vendégeknek. 
A kistérségi gazdasági fejlesztések teremthetnek munkahelyeket. Az infrastruktúra 
fejlesztésére 2007-ben elinduló pályázatok segítségével volt lehetősége Szanknak. Azóta ezek 
a fejlesztési ajánlatok már nem találhatók meg a pályázatok között. Ismét elmondható, hogy 
az önkormányzat jól gazdálkodott, időben kihasználta a lehetőségeket, amelyek most 
szűkülnek. A jelenlegi költségvetési ciklusban 2020-ig inkább a gazdaságfejlesztésekre 
vonatkozó projekteket támogatja az Unió. A térségben olyan fejlesztési rendszer alakul, mely 
a helyi adottságokra épít. Ezekből a tervekből már 2016-ban realitás lehet.  
Még februárban kihirdetésre kerül egy, a térséget átívelő mezőgazdasági megújulási program, 
mely a kistérség és Szank számára óriási lehetőségeket jelenthet. Szankon biogáz kiserőmű, 
konzervüzem, vágóhíd és hozzá tartózó hűtőház jöhet létre. Ezek, a kormány által támogatva 
350-400 munkahelyet teremthetnek a kistérségben.  
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Útfejlesztések is várhatók. Jászszentlászló és Móricgát 650 milliós, Szank-Bócsa összekötő 
útalap pedig 600 milliós beruházást jelent. A térségbe 3,5 milliárd forint támogatás érkezik, 
mely csak a fele a projektnek, hiszen a másik felét vállalkozók, társbefektetők biztosítanák. A 
beruházások energia szükségletének a költségeit termálenergia kinyerésével lehet 
csökkenteni, amelyre a MOL szénhidrogén termelésből kivont, megvásárolt, majd a 
befektetőknek eladott kútjai használhatók fel. 
Trungel-Nagyné Czuth Irén Petőfi S. u. 40. 
Örül, hogyha munkahely lesz.  
Szakács József Árpád u. 21. 
Jó volt hallani a 2015-ös évről a képes beszámolót. Kívánja, hogy a 2016-os tervek 
valósuljanak meg, legalábbis a munkahelyteremtés. Olvasta a Kisbíróban, hogy 40 millió 
forint támogatást kapott az év végén az önkormányzat. Javasolta, hogy a katolikus 
templomnál és az óvodánál vizsgáljuk meg gyalogátkelőhely létesítésének lehetőségét. 
Patkós Zsolt polgármester 
Községünkben 2008-ban készült két gyalogátkelőhely, ennek ára kb. 4-5 millió forint. A Béke 
utca a Magyar Közút tulajdonában van. A zebrához kötelező kiemelt közvilágítást kiépíteni, 
ezt is terveztetni, engedélyeztetni kell.  
Szakács József Árpád u. 21. 
Az óvoda előtt volna fontosabb. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az óvoda előtt több mint 1 millió forintból kiépítettünk az útra merőleges parkolót, ennek 
ellenére az út szélén állnak meg az autók. Kérte, hogy használják a parkolót, mert ott 
biztonságos a ki- és beszállás, de legalább fogja meg a szülő a kisgyermek kezét és kísérje át 
az úton. Ki van helyezve a gyermekekre figyelmeztető tábla. A Béke-Rákóczi utcák sarkán 
már van zebra, közel van az óvodához, nem valószínű, hogy engedélyezi a Magyar Közút. 
Tájékoztatta a lakosokat a közvilágítás fejlesztéséről is, amelynek a megvalósítása a tavasz 
folyamán kezdődik. A világítás LED-es és energia hatékony lesz, hiszen napelemek fogják 
működtetni. A lámpák megfigyelő kamerákkal lesznek felszerelve. 
Süli-Csontos Zoltán Virág u. 22. 
Megköszönte, hogy a község vezetői jól kihasználják a lehetőségeket.  
Felhívta a figyelmet arra, hogy a vizet folyamatosan klórozzuk, hogy minden elpusztuljon 
benne, az útszélén kihajtó mezei virágokat, növényeket kiírjuk, mielőtt még magot tudnának 
érlelni. Próbáljuk meg megőrizni a természet sokszínűségét, a biodiverzitást. Ne kaszáljuk le 
az útszéli árkokban a növényeket, legalább tavasszal virágozhassanak, később, nyáron már 
úgyis kiégnek. Lehetőség szerint akkor történjen meg az árkok kaszálása, amikor már beértek 
a magok, hogy jövőre is legyen virág, tudjanak a méhek virágport gyűjteni.  
Patkós Zsolt polgármester 
Van, aki meg azt kéri, hogy vágjuk le, mert az útszéléről állatok ugrálnak ki és nem lehet őket 
látni, balesetveszélyes. 
Süli-Csontos Zoltán Virág u. 22. 
A kérése nem az útszélére, hanem az árokra vonatkozik. 
Patkós Zsolt polgármester 
Tavaly egyszer történt meg az árkok kaszálása. 
Süli-Csontos Zoltán Virág u. 22. 
Lehet, de az a legrosszabb időpontban. 
Patkós Zsolt polgármester 
Töröcsik Zoltánnal egyeztessenek időpontot, hogy mikor lehet az árkokat lekaszálni. 
Kósa István Béke u. 43. 
Maradt még virág, tavaly 54 féle mezei virágot számoltak össze a hittanosokkal. 
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Süli-Csontos Zoltán Virág u. 22. 
Ezt kell megőrizni. 
Rávai Dezső Petőfi S. u. 70. 
Az útszéli árkokban lévő fákat az önkormányzat kivágta, az útfenntartó vállalattal kivágatta, 
nem kérdezték meg a tulajdonosokat, hogy nekik kell-e az a fa. A szociális tűzifát miért nem 
igényelte meg az önkormányzat, lennének, akik megérdemelnék, idősek, betegek. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Szank-Bócsa összekötő út a Magyar Közút tulajdona, az ő munkásai dolgoztak azon az 
útszakaszon. Az önkormányzat részéről szóltunk nekik, hogy tegyék meg az útszél 
rendbetételét, mert az arra nagy tehergépjárművekkel közlekedők kérték, hogy nem fér el a 
jármű, a belógó ágak letörik a visszapillantó tükröket. A Magyar Közút nagyon jól tudja, hogy 
mi az ő tulajdonuk. Perbe lehet őket vonni, de volt már erre példa, és a Magyar Közút nyert. 
Az önkormányzat amikor az Izsáki út mentén takarította az út szélét, minden földtulajdonost 
felszólított, hogy vágja ki a fát ami az út mellett van, mert különben megtesszük helyette. 
A szociális tűzifán sokat vívódtunk, és végül nem vállaltuk fel, ennek okairól kérte, hogy 
nyújtson tájékoztatást Karó Zoltánné. 
Karó Zoltánné szociális ügyintéző 
A tűzifát csak az erdészettől vásárolhatta volna meg az önkormányzat. Jogszabály 
meghatározta a feltételeit annak, hogy ki kaphat szociális tűzifát. Elsősorban a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, többgyermekes családok, a rendszeres szociális 
ellátásban részesülők, a jövedelmi viszonyokat is vizsgálni kell. Családonként 1 vagy 2 
köbméter fát lehetett volna adni. Az idősek, nyugdíjasok nem biztos, hogy kaphattak volna, 
akik legjobban rászorulók lennének, ezért nem vállalta fel az önkormányzat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha valakinek a látókörébe kerül olyan személy, akinek problémája van, azt jelezni kell. Az 
önkormányzat gondoskodik az itt élőkről, a rászorulókról. Az előfordulhat, hogy valakinek a 
rászoruló helyzetéről nincs tudomásunk, be kell jönni a polgármesteri hivatalba és szólni kell. 
Heródek István Halasi u. 3. 
Hallottunk az év végén kapott 40 milliós plusz bevételről. Ebből lesz-e lehetőség a külterületi 
utak javítására? Feléjük legalább már három éve nem volt rendbe téve a dűlőút. 
Patkós Zsolt polgármester 
A külterületi utak karbantartására nem kapunk állami támogatást. Egy olyan használt 
munkagépet szeretne vásárolni az önkormányzat, amivel biztosítani tudnánk a külterületi utak 
járhatóságát. Meg fogjuk nézni a szóba hozott dűlőutat és megcsináltatjuk. 
Kálló József településőr 
Sok helyen a dűlőúton éjszaka találkoznak másik autóval és alig tudnak egymás mellett 
elmenni, mert a földtulajdonosok úgy betárcsázták az utat, hogy a 8 méteres útból csak 3 
méter van meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
A külterületi utakat igyekszünk karbantartani, de nem érünk oda mindenhová. Ahol probléma 
van, azt jelezni kell, írják le, adják be a polgármesteri hivatalba, csak így tudunk intézkedni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte mindenkinek a megjelenést 
és 20 óra 20 perckor bezárta az ülést.  
 

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

Szabó-Mikor Éva 
jegyzőkönyv hitelesítő 


