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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2017. február 27-én 9 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Hachbold Gábor
Mucsi László
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 6 fő jelen van. Szabó-Mikor Éva képviselő igazoltan van távol.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Mátyás képviselőt javasolta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívó szerinti napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendet.
A képviselő-testület 6 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. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi kiadásainak elszámolásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés a Szanki Kisbíró időszaki lap további szerkesztéséről és kiadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester

3

6. Előterjesztés Református Egyházközség támogatás iránti kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
22/2017.(II.27.) ÖH.
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/5/6/2017.(I.25.) ÖH. számú lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:
Az utolsó rendes képviselő-testületi ülés 2017. január 25-én volt.
- Január 30-án a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban egyeztető megbeszélésen vett
részt. Elmondta, hogy a kamerarendszerhez szükséges optikai kábel cső vezetékén lerakása
elkezdődött. A nyáron lesz lefedve a település teljesen és elindulhat a szélessávú internet
szolgáltatás. A héten leszállításra kerülnek a lámpatestek.
Tabajdi Gábor képviselő
A régi lámpatesteknek ki a tulajdonosa?
Patkós Zsolt polgármester
A 2002-ben kötött megállapodás alapján a DÉMÁSZ tulajdona.
- Február 1-jén megbeszélésen vett részt a Megyeházán Kecskeméten, ahol a munkaerő piacra
történő továbblépésről volt szó munkáltatói igények alapján. Kiskunfélegyháza és
Kiskunmajsa Járás fog közösen pályázni 330 millió forint összegű támogatásra. A 70 %-ot a
Munkaügyi Központ biztosítja, 30 %-át a programokra fordítják. Több éven át tartó folyamat
lesz, ebben az évben indul el. A térségi paktum irodával 2 fő alkalmazásával, a Munkaügyi
Központtal és térségi együttműködéssel kell benyújtani a pályázatot.
- Február 7-én a Kisbíróval kapcsolatos megbeszélés volt. A téma a mai ülés napirendjei
között szerepel. Bízik benne, hogy sikerül zökkenőmentessé tenni a váltást.
- Február 7-én a madárinfluenzával kapcsolatos megbeszélésen vett részt Kiskunmajsán. Dr.
Drozdik Ferenc megyei főállatorvos tartott tájékoztatást. Szó volt a helyzet kezeléséről, a
kártalanításról, kérelem alapján elindulhat az állatállomány letelepítése. Az állattartás
körülményeire vonatkozó szabályok nem szigorodtak, viszont ellenőrizni fogják a betartását.
A feltételek meglétének ellenőrzése után lehet az állatokat letelepíteni. Felügyelik, ellenőrzik
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a rendszert. Kiskunmajsa térségében 1,7 millió, az egész ország területén 2,3 millió állatot
öltek le. Nehéz lesz újratelepíteni.
- Február 8-án a NAV illetékellenőrzést tartott a Polgármesteri Hivatalban. Mindent rendben
találtak.
- Február 10-én közmeghallgatás volt.
- Február 20-án rendkívüli ülés volt a pályázatokkal kapcsolatban.
- Február 21-én az EFOP pályázatok benyújtásáról Kiskunmajsán megbeszélésen vett részt.
Megtörtént a konkrét pályázati tartalom meghatározása.
- Február 22-én a Megyeházán foglalkoztatási paktum megbeszélésen vett részt.
- Február 23-án egyeztetett befektetések ügyében. A német partner aláírta a
szándéknyilatkozatot, hogy kiemelt beruházásként kezeljék az ügyét és nyilvánítsák
befektetési célterületté Zsana kijelölt területét.
- Február 25-én volt az iskolai szülők bálja. A képviselők hozzájárultak az egyik fődíjhoz. Jó
hangulatú esemény volt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester lezárta a napirendi pontot.

NAPIREND
2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Kiegészítés nem volt.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták az
1/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletet Szank Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

NAPIREND
3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy a költségvetési főösszeg 585 millió forint. Az elmúlt időszakban elindított és
működő rendszerek működőképességét biztosítjuk. Nem kívánunk hitelt felvenni. A működési
költség növekedése várható. A közszférában dolgozók bérét megemeljük, mert 2008-tól
kezdve változatlan a köztisztviselői illetményalap, többen a bérminimumot csak
kompenzációval érik el. Próbáljuk rendezni, az állam erre nem biztosít fedezetet. A
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fejlesztések részben saját forrásból, részben pályázatból finanszírozottak. Reméljük, hogy a
gazdaságfejlesztés megindulhat. 2017. január 1-jétől bevezetésre került az ASP rendszer.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a rendelettervezetet és a határozat-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Patkós Zsolt polgármester
Kérte a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket.
Tabajdi Gábor képviselő
A 9. oldalon szerepel áru és készletértékesítés 2 millió forint.
Nagy Klára főtanácsos
Az évközben felmerülő kisebb értékesítések tartoznak ide, bontott anyagok, amit el tudunk
adni, például használt járdalap.
Tabajdi Gábor képviselő
A közfoglalkoztatási mintaprogram kiadási oldalát látja, ennek bevétele is van?
Nagy Klára főtanácsos
2016. évről áthúzódó mintaprogramról van szó, a Munkaügyi Központ már átutalta.
Patkós Zsolt polgármester
Eddig 30 főnél többet foglalkoztattunk, március 1-jétől 15 főnek biztosítunk munkát. Bízunk
benne, hogy ugyanazokat a feladatokat el tudjuk látni.
Tabajdi Gábor képviselő
Akik kiesnek a programból, visszakerülnek a Munkaügyi Központhoz?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, részben. A térségben 700 fő, településünkön kb.120 fő regisztrált álláskeresőt tartanak
nyilván. Közülük sokan vannak, akik nincsenek itthon, külföldön dolgoznak. FHT-sek is
vannak, őket a járási hivatal fizeti. Sokan vannak olyanok is, akik közmunkaprogramosok
voltak ugyan, de különböző képzéseken vettek részt.
Tabajdi Gábor képviselő
A 13. pontban a közvilágításra fordított összeg 7 millió volt, most 9 millió szerepel a
költségvetésben. Megemelkedett?
Nagy Klára főtanácsos
A fejlesztés következtében márciustól fizetni kell a közvilágítás díját, de még jönnek a
közvilágítási számlák a DÉMÁSZ-tól is. Átfedés van a régi és az új rendszer között.
Patkós Zsolt polgármester
Márciustól szeptemberig még nem tudjuk, hogy lesz. 2016. december 1-jétől a
trafókörzetekben mérik a fogyasztást, órákat szereltek fel. Az új rendszer a lámpatestek
fogyasztását is méri, látni fogjuk majd a költséget.
Tabajdi Gábor képviselő
Zavaró, hogy kb. 10 percig teljes sötétségben van a falu, utána gyulladnak ki a fények. Ezen
nem lehet változtatni?
Patkós Zsolt polgármester
Ezen nem lehet, de az új rendszerben lehetőség lesz rá.
Tabajdi Gábor képviselő
A 18. oldalon a szálláshellyel kapcsolatos tételre kérdezett rá.
Nagy Klára főtanácsos
A szálláshely közüzemi díjainak költségét jelenti. 50-50 %-ban tartalmazza a tekecsarnok és a
szálláshely költségeit. A mérőórák egyben vannak, a tekecsarnoknak magasabb a költsége.
Tabajdi Gábor képviselő
Az ESZE üzemelteti a szállót?
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Patkós Zsolt polgármester
Annyi bevételt nem termel ki a szálló, hogy az üzemeltetéshez szükséges létszámot biztosítani
lehetne belőle. Egy férfi és két női alkalmazott látja el a feladatokat közfoglalkoztatás
keretében. Egy ember bérét ki fogja termelni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletet Szank Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről.
A 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Patkós Zsolt polgármester
A napirendhez kapcsolódik a Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezése tárgyú
határozat-tervezet. A stabilitási törvénynek megfelelően Szank Községi Önkormányzat
középtávú tervezéséről határozatot kell hozni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
23/2017.(II.27.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat Középtávú tervezéséről
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Stabilitási tv. 45.§.
(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozza meg a
2017-2019. évekre:
Ezer Ft-ban
Kötelezettségek

Év
2017.
2018.
2019.

Fejlesztési hitelek törlesztése
Tőke
Kamat
0
0
0
0
0
0

Bevételek

Kötelezettség
összesen

Helyi adó
0
0
0

130000
135000
135000

Bírság,
pótlék, díj
650
700
700

Bevétel
összesen
130650
135700
135700
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2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10.§ (3) bekezdése
szerint az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet
futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50 %-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
4. Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi kiadásainak elszámolásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. A mellékletben ki vannak mutatva a kiadások. A
normatíván felüli részt az elmúlt 10 évben biztosítottuk. Javasolta a határozat-tervezet
elfogadását.
Nagy Klára főtanácsos
Eddig 3 millió forintba került, most lecsökkent 1,5 millióra.
Patkós Zsolt polgármester
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a határozattervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
24/2017.(II.27.) ÖH.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2016. évi kiadásainak elszámolása
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzat Társulása (6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.) és Szank Községi
Önkormányzat (6131 Szank, Béke u. 33.) 2015. november 30. napján kelt a család- és
gyermekjóléti szolgálatra megkötött ellátási szerződés 10. pontja alapján a 2016. évre
vonatkozó kiadások elszámolására az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal
támogatási szerződést köt.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
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NAPIREND
5. Előterjesztés a Szanki Kisbíró időszaki lap további szerkesztéséről és kiadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. A Pénzügyi
Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek a határozattervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
25/2017.(II.27.) ÖH.
Szanki Kisbíró időszaki lap
további szerkesztéséről és kiadásáról
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 102/2010.(XI.25.) ÖH
számú határozatát, és a Szanki Kisbíró időszaki lap további szerkesztését egységes
szerkezetben 2017. február 1-jétől a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény alapján az
alábbiak szerint határozza meg:
A lap címe: Szanki Kisbíró
Tárgyköre: Közművelődési, Közszolgálati, Közéleti Információs Kiadvány
Alapítója: Szank Községi Önkormányzat
Kiadója: Szank Községi Polgármesteri Hivatal
Kiadó címe: 6131 Szank, Béke u. 33.
Kiadásért felelős személy: Vincze Jánosné jegyző
Sokszorosító szerv megnevezése: Majsa Lapnyomda Bt.
Sokszorosításért felelős személy neve: Szekeres Béla
Sokszorosítás helye: 6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 2.
Sokszorosítás ideje: kéthetente szerda
Szerkesztésért felelős személy: Sebestyén István
Nyilvános közlés: térítésmentes

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szanki Kisbíró időszaki lap hirdetési
díj önköltség számításáról szóló 77/2011.(VI.22.) ÖH. számú határozatát visszavonja.

3.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Negyvennégy Karakter Bt-vel (6120
Kiskunmajsa, Félegyházi út 2/A.) a vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására.

4.

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
nyilvántartásába a sajtótermék adatainak módosítását jegyeztesse be.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze Jánosné – jegyző
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NAPIREND
6. Előterjesztés Református Egyházközség támogatás iránti kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Református Egyházközség hittanos táborának megszervezését 45.000,-Fttal támogassa.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján
szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
26/2017.(II.27.) ÖH.
Református Egyházközség
támogatásáról
HATÁROZAT
1.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Református Egyházközség
(6131 Szank, Béke u. 43.) hittanos táborának megszervezését. A táborozás költségeihez
egyszeri 45.000,-Ft támogatást biztosít Szank Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséből az általános tartalék terhére.
A képviselő-testület a támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
7. Egyéb kérdések
7/A. Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
(Kérelem a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Medicopter Alapítvány támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérelmet és kialakította álláspontját.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és a képviselő-testületnek a Medicopter
Alapítvány 50 ezer forintos támogatását javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Medicopter
Alapítvány 50 ezer forintos támogatását.
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
27/2017.(II.27.) ÖH.
Medicopter Alapítvány támogatásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány (1083
Budapest, Rákóczi út 51.) részére 50.000,-Ft támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.
2. A támogatási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
7/B. Rákóczi Szövetség támogatásáról
(Kérelem a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Rákóczi Szövetséget minden évben támogatták a képviselők, többnyire magán úton. A
támogatásokat a határon túli magyar gyerekek magyar nyelvű oktatására fordítják. Javasolta a
Rákóczi Szövetség támogatását.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a javaslatot.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és a képviselő-testületnek a Rákóczi
Szövetség 50 ezer forintos támogatását javasolta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Rákóczi Szövetség
50 ezer forintos támogatását.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
28/2017.(II.27.) ÖH.
Rákóczi Szövetség támogatásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest,
Szász Károly utca 1. IV. em.1.) részére 50.000,-Ft támogatást nyújt a 2017. évi
költségvetés általános tartaléka terhére.
2. A támogatási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
Egyebek
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatásul elmondta, hogy Pál Sándor új könyvéből az önkormányzat 250 db-ot vásárolna
meg 1390,-Ft/db áron. Április közepén jelenik meg a kötet.
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Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy egyeztetett az Alföldvíz Zrt-vel, március 30-án 17
órakor lesz a Művelődési Házban rendkívüli képviselő-testületi ülés, és ennek keretében lesz
szó az ivóvízminőségről.
Tabajdi Gábor képviselő
Nem tudja, hogy lehet-e ennek eredménye, mert így vették át a technológiát, nekik így kell
üzemeltetni.
Patkós Zsolt polgármester
Senki nem írta elő nekik a túlbiztosított védelmet.
Varga Ferencné alpolgármester
Az érintett lakosságot meg kell hívni.
Patkós Zsolt polgármester
Mindenkinek küldünk külön meghívót.
Tabajdi Gábor képviselő
Alternatív megoldásként javasolni lehet, hogy a szolgáltató biztosítson palackozott vizet a
lakosságnak, ha ennyire ragaszkodik a törésponti klórozáshoz.
Patkós Zsolt polgármester
A Kristály Kft. tervezte a technológiát. Megkérdezzük tőlük, hogy igényel-e többletklórozást.
Tabajdi Gábor képviselő
A klórozás kioldja a csövekből az ártalmas anyagokat.
Patkós Zsolt polgármester
Nagyon sokba kerül nekünk, amióta az Alföldvíz Zrt. az üzemeltető. Ha a gerincvezetéken
csőtörés van, a javítás költségei az önkormányzatot terhelik. A törvényben az ellátásért felelős
viseli a karbantartás, felújítás költségeit. Az ellátásért felelős pedig az önkormányzat.
Mucsi László képviselő
Modellezni kellene a technológia módosítását, hogy mibe kerülne.
Patkós Zsolt polgármester
Ha a jelenlegi technológia nem felelne meg, akkor az ÁNTSZ nem adott volna rá engedélyt.
Ha a Kristály Kft. leírja, hogy nem szükséges a törésponti klórozás, akkor nem szükséges. Ha
a technológia biztosítja az egészséges ivóvizet, akkor ők rontják el az utóklórozással. Szerinte
nem a technológia rossz. A Kristály Kft-t írásban megkeressük.
Varga Ferencné alpolgármester
Rengeteg köztéri szobor van fából, le kellene festeni. A Születések fája rossz állapotban van,
le kell szedni a leveleket, lefesteni és utána visszarakni.
Patkós Zsolt polgármester
Tavasszal elvégezzük a festéseket.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy március 15-én 17 órakor lesz a községi ünnepség.
Lezsák Sándor elnök úr mond ünnepi beszédet. Fáklyás ünnepség lesz, amelyre mindenkit
szeretettel várunk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 10 óra 30 perckor bezárta az ülést.
K. m. f.
Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző
Tóth Mátyás
jegyzőkönyv hitelesítő
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