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Zaka László polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a napirendekhez meghívottakat. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, mert a 10 képviselőből 9 fő jelen van, Nyerges Zoltán előre jelezte
távolmaradását az ülésről.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csertő István és Varga Ferencné képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplő
napirendeket tárgyalja meg a testület azzal a kiegészítéssel, hogy a korábbi ülésen tárgyalt
személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutott támogatása ügyében elkészült a
szakvélemény, ezért 7. napirendi pontként vegye fel a testület. Az egyéb kérdések között a
jászszentlászlói Közmű Kft. levelét ismerteti. A képviselő-testület egyetértett a napirendekkel.
Más napirendi javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Zaka László polgármester
2. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2005. évi
költségvetéséről szóló 4/2005.(II.24.) rendelet módosítására
Előadó: Zaka László polgármester
3. Előterjesztés ……/2005.(……) rendeletre a települési folyékony hulladékra vonatkozó
közszolgáltatás ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) ÖR. sz. önkormányzati
rendelet módosításáról
4. Előterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásainak jóváhagyására
Előadó: Zaka László polgármester

5. Előterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás pályázatának benyújtására
Előadó: Zaka László polgármester
6. Egyéb kérdések
7. Előterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutott támogatására
Előadó: Zaka László polgármester
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
A többcélú kistérségi társulás keretében a Gyermekjóléti Szolgálathoz egy FIAT DUCATO
8+1 személyes mikrobusz beszerzése megtörtént. Gazdaságossági szempontokat figyelembe
véve szociális és egyéb célokra is használható lesz.
A kunfehértói tábor értékesítésével kapcsolatban elküldtük a képviselő-testületi határozatot, a
másik három társtelepülésről még nem érkezett válasz.
Korábban azt kérte, hogy a kivitelező a Rákóczi u. 22. szám alatti, volt Réz lakás felújítása
során először a tetőszerkezetet és a nyílászárókat cserélje ki. Az időjárás miatt a kivitelező
mégsem fogott hozzá, ezért továbbra is a belső munkálatok, burkolások folynak.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
120/2005.( XII.21.)ÖH.
Beszámoló elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 82/2005.(VII.27.) és a
108/120/2005.(XI.30.)ÖH. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót a kiegészítéssel együtt az előterjesztés
szerint elfogadja.
NAPIREND
2. Előterjesztés a …../2005.(……) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2005. évi
költségvetéséről szóló 4/2005.(II.24.) rendelet módosítására
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Az előterjesztés a szokásoknak megfelelően készült el. A költségvetési rendeletet régen
módosítottuk, ezért a bevételi oldal változása meghaladja a 34 millió forintot. A
legjelentősebb az önkormányzati sajátos bevételek tételén belül a két helyi adó bevétel
emelkedése. Szeptember 15-ét követően a helyi iparűzési adó bevétel a prognosztizáltnál
jobban alakul. A gépjárműadó tekintetében is egy kis plusz bevételhez jutunk. Állami
pénzalapokból 1.440 e Ft-ot tudtunk realizálni a költségvetésben.
A működési célú pénzeszközök közül a legnagyobb összeggel a Csatornamű Víziközmű
Társulattól átvett pénzeszköz szerepel. A társulat döntött a végelszámolásról és arról kaptunk
információt, hogy a számlán többlet jelent meg az állami támogatás kamatából. A társulat
60.900 e Ft-os hitelt vett fel, amelyet a lakosok havi törlesztéséből és a leigényelt állami
támogatásokból fizettük vissza.

A lakosság mögött az önkormányzat készfizető kezességet vállalt. A lakosság fegyelmezett
fizetési hozzáállásának köszönhetően erre nem volt szükség és a hitelt a futamidő lejárta előtt
sikerült visszafizetni, így a kamatfizetés egy része alól mentesültünk. Több mint 5 millió
forint került át az önkormányzat elkülönített számlájára, amely a csatorna-rendszer
biztonságos üzemelését szolgálja, illetve önkormányzati döntéssel más célra is felhasználható.
Beemelésre került a költségvetésbe az I. sz. háziorvosi körzet és a védőnői szolgálat OEP
finanszírozása.
Kivettük a költségvetésből a bevételi és kiadási oldalon is a Szilárd Hulladék Kezelési
Konzorciumnak tervezett összeget, mert idén nem volt szükség az átadásra. Reméljük
hamarosan előrelépés történik a szilárd hulladékgyűjtés ügyében.
Kiadási oldalon önkormányzati döntések alapján kerültek a tételek feltüntetésre.
A mai nap folyamán sikerült az önkormányzatunk által felajánlott tévét átnyújtani a megyei
kórháznak. Ezúton tolmácsolja a megyei kórház vezetésének köszönetét.
December 20-a után a legnagyobb iparűzési adót fizetők korábbi adó befizetéseit
prognosztizáljuk.
Az év végi pénzmaradvány várhatóan 45 millió lesz.
Forczek Ernő PTB elnök
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Tekintve, hogy a
módosító tételek korábban eldöntött tényszámokon alapszanak, módosítás nélkül egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Felmerült a bizottság ülésén Mucsi László részéről, hogy Ruskó Sándor nyári túlmunkájának
elismerése nem történt meg. Polgármester úr közölte, hogy az ÁMK igazgatója fölött a
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A bizottság nem javasolja a hatáskör
megvonását. A bizottság javasolja, hogy a 2005. évi költségvetés zárszámadásakor kerüljön
sor igazgató úr által végzett túlmunka elismerésére.
Varga Ferencné képviselő kérte az iskolába elektromos zongora vásárlását. A jelenlegi
zongora rossz állapotban van. 250 e Ft-ért lehet elektromos zongorát vásárolni, amely
alkalmas arra, hogy a zeneiskolába járó gyerekek gyakorolhassanak és rendezvények
alkalmával zenei kíséret biztosítására. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy
szakértő véleményének kikérése mellett adja meg a lehetőséget új zongora vásárlására.
A Római Katolikus Egyházközség nevében megköszöni a templom harangjainak és
állványzatának felújításához nyújtott önkormányzati támogatást.
Varga Ferencné képviselő
Milyen szakértő véleményére van szükség a zongora vásárlásához?
Zaka László polgármester
A majsai zeneiskolából valamelyik zenetanár, vagy az igazgató véleményét be kell szerezni.
Olyan minőségű hangszert kell vásárolni, amely hosszú távon megfelel a célnak.
A képviselő-testület egyetértett az elektromos zongora beszerzésével.
Rácz János képviselő
Van-e arról valamilyen információ, hogy a legnagyobb gépjármű adót befizető adózónál
változás következik be?
Zaka László polgármester
Nincs információ. Ha még ebben az évben nem jelentik át a gépjárműveket, akkor 2006-ban
itt adóznak a gépjárművek után, ez önkormányzatunknak hat és fél milliót jelent.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
NAPIREND

3. Előterjesztés ……/2005.(……) rendeletre a települési folyékony hulladékra vonatkozó
közszolgáltatás ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) ÖR. sz. önkormányzati
rendelet módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
A szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetője, a jászszentlászlói Közmű Kft. megküldte
értesítését a szennyvízre és a szippantott szennyvízre vonatkozó díjak emeléséről. A kiadott
írásos anyagban az üzemeltető által kért 105 Ft és 400 Ft szerepel. A pénzügyi bizottság
ülésén elmondta, hogy tavaly a szolgáltató 100 Ft-ot kért, de a képviselő-testület ezt túl
magasnak tartotta, és 97 Ft-ban állapította meg az árat. Azonban a különbözetet az
önkormányzatnak kellett kifizetnie.
A vízmű üzemeltetője, a GÁZÉPSZERKER KFT. bérben végzi a leolvasást, számlázást és a
díjbeszedést a víz és a szennyvíz esetében is. Elég magas díjat (20 %) számolt fel ezért. A
szennyvízcsatorna-hálózat II. ütemének üzembe helyezése után tárgyalások eredményeként 5
%-kal mérsékelte, így 15 %-ban határozta meg a szolgáltatási díjat. A beszedett díj így sem
fedezi, amelyet a szennyvíztisztításért fizetni kell az önkormányzatnak. Ezért azt a javaslatot
tette a bizottsági ülésen, hogy most az infláció mértéke nem volt magas, így a szolgáltató
szerény mértékű emelést kér, az 5 Ft helyett 7 Ft emelést állapítson meg a képviselő-testület.
Így közelítene a bevétel a kiadáshoz.
A szippantott szennyvízről akkor rendelkezett a képviselő-testület, amikor még nem volt
megépülve a szennyvízcsatorna-hálózat II. üteme. Akkor úgy került megállapításra az ár,
hogy a II. ütembe tartozó ingatlantulajdonosokat ne érje hátrány, a szippantás költségének
jelentős részét az önkormányzat átvállalta. Most már mindenkinek rendelkezésre áll a
szennyvízcsatorna-hálózat, nincs szüksége szippantásra, vagy pedig olyan szennyvize
keletkezik, amely nem köthető be a csatornába, a szippantás költsége a lakost terhelje.
Forczek Ernő PTB elnök
A PTB az előterjesztést megtárgyalta, módosítással került a bizottság elé. A szennyvíztisztító
mű 105 Ft-tal számlázna az önkormányzat felé, a lakosok részére 107 Ft kerülne
kiszámlázásra az olvasási, számlázási, beszedési költségek miatt, így csökkenne az
önkormányzat költsége.
A bizottsági ülésen felmerült, hogy a vízfogyasztás és a szennyvíz mennyisége milyen
arányban van. Egymással egyensúlyban vannak, annak ellenére, hogy az ivóvíz egy része nem
kerül be a szennyvízrendszerbe. Illegális használók merülnek fel, akikkel szemben
intézkedésre van szükség. Először a szabályok, előírások betartását kell kikényszeríteni,
végső esetben sor kerülhet az állattartás belterületről történő kitiltására is. Nem járható út,
hogy kukorica, toll és egyéb anyag bekerül a rendszerbe, ezáltal többletköltséget okoz az
önkormányzatnak.
A bizottság egyhangúlag 107 Ft/m3+ÁFA árat javasol a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás
és kezelés díjának, valamint a szippantott szennyvíz kezelés díját az előterjesztés szerint 400
Ft/m3+ÁFA áron javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Dr. Folberth György képviselő
A szolgáltatóval előbb jó lett volna megbeszélni.
Zaka László polgármester
A szolgáltatónak az önkormányzat 105 Ft-ot fizet, a lakosság felé 107 Ft lesz kiszámlázva, a 2
Ft az önkormányzatnál marad, azért mert a szennyvíztisztítás díja 105 Ft, de rakódik rá egyéb
költség (leolvasás, számlázás, díjbeszedés). A szolgáltató Közmű Kft-vel szerződésünk van,
2006-ra vonatkozóan módosítjuk a díjat 105 Ft-ra.

A szerződés szerint fizeti önkormányzatunk a számlát egy összegben a Közmű Kft-nek. A
lakosságtól a 107 Ft-os díjat a GÁZÉPSZERKER KFT. szedi be, és átutalja az
önkormányzatnak.
Rácz János képviselő
A talajterhelési díj marad a tavalyi áron?
Zaka László polgármester
A szolgáltató ezt jelezte előre. Azt nem tudhatjuk, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium a
joggyakorlatot hogyan változtatja. Tehát a 8 Ft környezetterhelési díj év folyamán változhat.
Rácz János képviselő
A tisztítóműveknél a 8 Ft átlagos, vagy alatta van?
Zaka László polgármester
Az átlagosnál alacsonyabb, a jászszentlászlói mű jó kibocsátó műnek számít.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendeletet-tervezetet
azzal, hogy a 105 Ft 107 Ft-ra változzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2005.(……) rendelete
a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a
szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékra
vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) ÖR. sz.
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §. A rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A települési folyékony hulladék kezelés díja 400,-Ft/m3+ÁFA.
A szippantás és szállítás költsége az ingatlantulajdonost terheli.
2. §. A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által
szennyvíztisztítás és kezelés díja: 107,-Ft/m3+ ÁFA.

biztosított

szennyvízelvezetés,

3. §. Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 2/2005.(II.8.) rendelet
hatályát veszti.
NAPIREND
4. Előterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásainak jóváhagyására
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás ülésén a döntés előkészítő megbeszélésen
kialakult álláspontot képviselte. A megállapodás módosítására szükség van, ezzel lehetőséget
biztosítunk a többi önkormányzat számára. Ha az összes lakosságszám 60 %-a, legalább két
település teljesíti a felvállalt feladatot, akkor többlettámogatást igényelhetnek le.

Két lényeges változás van a megállapodásban. A 6. oldal 2. pontban a szociális
alapszolgáltatási feladatellátás címszó alá a családsegítés mellett bekerült a házi
segítségnyújtás, nappali ellátás és támogató szolgáltatás is. A 7. oldal 3.) pontja magában
foglalja az intézményi társulást. A 11. oldalon lévő 3.) pont is nagyon fontos, ha valamelyik
település a szolgáltatás színvonalát a normatívánál magasabb színvonalon kívánja teljesíteni,
akkor a többletköltséget be kell fizetniük a társulás számlájára. Ha az önkormányzat úgy dönt,
ezekhez az elképzelésekhez később is csatlakozhatunk. A hatástanulmányt el kell készíteni. A
másik három település e nélkül is támogatja a társulást, mert vesztenivalójuk nincs.
Intézménye csak Kiskunmajsának és Szanknak van. Bekapcsolódhatunk később is, a
többletnormatívát július 1-jén leigényelhetjük. A többcélú kistérségi feladatellátás 2006-ban
az állami költségvetésből várhatóan még több támogatást kap.
Varga Ferencné képviselő
Ez egy lehetőség a Szanki Önkormányzatnak, hogy pluszforráshoz jusson. Egységes
intézményt hoz létre Kiskunmajsa, ebbe integrálódik Szank?
Zaka László polgármester
Egységes intézményt hoz létre a többcélú kistérségi társulás, amelyben benne van Szank is.
Az eszközök racionális használata azt jelenti, hogy Kömpöcön nincs házi segítségnyújtás,
Kiskunmajsa felvállalja, hogy Kömpöcön is biztosítja az ellátást. Így igénybe vehető a többlet
normatíva.
Varga Ferencné képviselő
Az új intézményben lesz a szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat, családsegítés,
bentlakásos otthon.
Zaka László polgármester
A szociális alapszolgáltatásból legalább 3 feladatot kell ellátni társulásban mindhárom
településen, hogy megvalósuljon. Szank a gyermekjóléti szolgálatot működteti társulási
formában, úgy hogy a többi település tartozik ide, Szankról bonyolódik. Ezért tudtunk
pályázni és nyertünk is. Szank ebben az új intézményben nincs benne, az önkormányzat
álláspontjának megfelelően. Ha olyan mértékű lesz, és véglegesnek látszik a többletforrás,
akkor megfontolandó az intézményfenntartó társulás. Ez a megállapodás azonban az
önkormányzat kialakított álláspontját nem zavarja.
Forczek Ernő képviselő
Ez egy keretlehetőség az önkormányzat számára. A 3. oldal 6. pontjába minden variációs
lehetőség belefér, egyenként dönthetünk, mikor mit viszünk be. Úgy érzi nyitva a kapu.
Zaka László polgármester
Igaz, addig amíg olyan mértékben viszünk majd be, hogy az alapszolgáltatási központ
működési engedélyébe foglaltaknak nem felel meg, akkor viszont már mindent be kell vinni a
többcélú társulásba.
Az a probléma, hogy ezt a megállapodást három évre kötjük, a törvény nem mondja ki, hogy
három évig mit támogat.
Forczek Ernő képviselő
Nem úgy kellene gondolkodni, hogy azt csináljuk amire támogatást adnak, mert ezek átmeneti
dolgok, az aktuális Kormánytól függ. Azt kell nézni, hogy hosszú távon mit tudunk
működtetni.
Zaka László polgármester
Egyetért.
Rácz János képviselő
Egyetért Forczek Ernővel. Ha megalakul, most még lehetőségünk van változtatni,
beleszólásunk polgármester úr által van.
Dr. Folberth György képviselő

Van-e arra garancia, hogy jövőre a többcélú kistérségi társulás ennyi plussz pénzt kap, vagy
csak ígéret?
Majsán azzal fogadták, hogy megszűnik az önkormányzat Szankon. Lehetséges ez?
Zaka László polgármester
Nem rajtunk múlik, ehhez 2/3-os parlamenti döntés kell. El tudja képzelni, hogy Szank a
jövőben kisebb önkormányzattal fog működni, felére csökken az önkormányzati képviselők
és a polgármesteri hivatal dolgozóinak a száma, ezt nem tudhatjuk. A jövőre vonatkozóan
semmi sem biztos.
Dr. Folberth György képviselő
Elgondolkodtató ezért, hogy mit vigyünk be a társulásba.
Zaka László polgármester
Javasolja, hogy ne gátolja meg a képviselő-testület a többi önkormányzatnak a társulásban
rejlő lehetőségek kihasználását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
121/2005.(XII.21.) ÖH.
Többcélú Kistérségi Társulás
megállapodásának módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal minősített
többséggel elfogadja.
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
Határidő: 2005. december 23.
Felelős: Zaka László polgármester
NAPIREND
5. Előterjesztés Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás pályázatának benyújtására
Előadó: Zaka László polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Korábban a kistérségi társulás nyert pályázaton egy összeget, de az nem volt elég a feladat
megvalósítására. A Környezetvédelmi Minisztérium hozzájárult, hogy másra használja fel a
kistérség a támogatást, így valósult meg a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése.
Pályázatot nyújt be a kistérség állati hulladék kezelésére. Kiskunmajsa nem tudta felvállalni
az állati hulladék teljes megsemmisítését. A terület kijelölése megtörtént, az előírásoknak
megfelelő járművel rendelkező gyűjtőpark jönne létre. Járműparkról és gyűjtőparkról van szó.
Erről szól a határozat-tervezet. Ez önkormányzati feladat. Ebben az esetben a nagy
állattartókra kell gondolni.
Kérdés nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

122/2005.(XII.21.) ÖH.
„Állati hulladék kezelése intézkedés”
keretén belül pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás az „Állati hulladék kezelése intézkedés” keretén belül
pályázatot nyújtson be a Kiskunmajsa város Önkormányzat tulajdonában lévő 0304/9 hrsz-ú
ingatlanon állati hulladék átvevő és gyűjtő telep megvalósítására.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati eljárással összefüggő dokumentumokat írja alá.
Határidő: 2006. január 31.
Felelős: Zaka László polgármester
NAPIREND
6. Egyéb kérdések
Szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetése
(Jelentés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László polgármester
Felmerült a szennyvízcsatorna üzemeltetés kérdése. A bizottsági ülés előtt szóban kapott
tájékoztatást, erről beszámolt a bizottságnak. Ma érkezett egy levél a jászszentlászlói Közmű
Kft. ügyvezetőjétől. Felkérte jegyző asszonyt, hogy olvassa fel a levelet.
Vincze Jánosné jegyző
Szankról nagy mennyiségű, nem kommunális szennyvíz kerül a rendszerbe (híg trágya,
kukorica, toll, stb.). A szennyeződést az elmúlt napokban az Árpád utcai II. sz. átemelőnél, a
Márk D., Arany J., Árpád, Kossuth utcákban észlelték. Általában hétvégeken 30-50 m3-rel is
megnövekszik a szennyvíz mennyisége. Kéri az ügyvezető a szennyeződés minél előbbi
megszüntetését.
Zaka László polgármester
Minden valószínűség szerint liba-kacsa tartásból, tömésből származik a szennyeződés. Nem
lehet megengedni, hogy néhány személy miatt 2500 szanki állampolgár nem tudja probléma
nélkül használni a szennyvízcsatornát. A csatornába csak kommunális szennyvíz kerülhet,
más nem. Az átemelő szivattyút nemrég egy síkárkefe dugította el. Jászszentlászlón évente 12 esetben kell kivenni a szivattyút, Szank esetében rendszeresen, majdnem minden hétvégén
így van. A szivattyú ki-be emelése idő előtti meghibásodáshoz fog vezetni. Mérőn kerül át a
szennyvíz Jászszentlászlóra, naponta dokumentálva van. A hétvégi jelentős mennyiségi
emelkedés nem származhat a vízműről szolgáltatott vízből. A tisztítóaknát ellenőrizhetik, de
olyan időpontban történik a szennyezés, hogy nehéz a tetten érés. Az ingatlanokra pedig nem
mehet be a Kft. embere. Az állattartóknak előírás szerint zárt tárolóba kell gyűjteni a
trágyalevet és szippantóval lehet elszállítani, szabályozva van, hogy hová, a szántóföld egy
bizonyos részén lehet leüríteni. Nyilvántartásunk nincs, hogy kik az állattartók, fel lehet
mérni. Meg lehet kérdezni a szippantóst, hogy kinek mikor szállított trágyalevelet. Ha nem,
akkor valahová vezetnie kell a szennyvizet. A rendszer szabályszerű üzemeltetése forog
kockán. Valamit tenni kell, félmilliárdos műről van szó. Kisbíróban volt erről többször cikk,
de hatástalan volt.
Csertő István alpolgármester

Javasolja, hogy feljelentést kell tenni a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, mert rongálja a
közvagyont. A rendőrség bemehet az udvarokba, nyomozhat, megkérdezheti a szippantóst,
kérhet számlát. A jogkövető emberek érdekében kell ilyen intézkedést tenni.
Varga Ferencné képviselő
Jó István felvetése. Javasolja, hogy szórólapon jusson el ez a lakossághoz, hogy ismeretlen
tettes ellen feljelentés történt és miért. Lehet, hogy elrettentő lehet. A cél az, hogy
megszűnjön ez a tevékenység.
Dr. Folberth György képviselő
Támogatja a szórólapot. Még egyszer hívjuk fel a figyelmet, ha nem tartják be, akkor jöjjön a
feljelentés, és erről a szórólap.
Zaka László polgármester
A Kisbíróban háromszor megírtuk, a figyelmeztetés már megtörtént.
Mucsi László képviselő
Az alom nélküli állattartás tetten érhető. István ötlete jó, bírságot is meg kell jelölni a
szórólapon, lehetőleg a legmagasabbat, amely ismételten kiszabható. Mindenkit rá kell
kényszeríteni, hogy betartsa a szabályokat, közművet rongál.
Rácz János képviselő
Jónak tartja az elképzelést. Ellenőrzést kell tartani, be kell menni és megnézni. Nem tudja
elfogadni, hogy a villany, gáz művek szakemberei bemehetnek a lakásokba megnézni, hogy
lopják-e, egyedül a csatornás nem mehet be. Az érdekeit neki is érvényesíteni kell.
Valamilyen úton, ha rendőrség útján is, de ellenőrizni kell, ha rábizonyítják, akkor nagyon
meg kell büntetni, hogy visszatartó legyen. Szerinte az újságcikkek nem hatottak meg senkit,
ezután sem fognak.
Vágó György képviselő
A többség érdeke miatt fel kell szólítani a lakosságot, hogy az ellenőrzést megkezdtük. Nem
tudja, hogy jogi lehetőség van-e, de be kellene menni ellenőrizni.
Forczek Ernő képviselő
Javasolja, hogy az állattartási rendeletet nézze át a képviselő-testület a jövő év elején. Lehet
az állattartás darabszámát korlátozni belterületen.
Szerinte megvannak a szervezetek, akik tudják ezt ellenőrizni. A bizottság ülésén elhangzott,
hogy betondarab is volt benne. Felhatalmazást kell keresni, be kell menni ellenőrizni.
Vincze Jánosné jegyző
Az állategészségügyi törvény szerint a jegyzőnek ilyen feladata nincs. Az állategészségügyi
állomás hozzájárulása kell az állatkereskedelemhez. Aki még tud az állatokról, az a hatósági
állatorvos, nála nyilván vannak tartva, joga van ellenőrizni. Amit a képviselő-testület tehet, az
állattartásról szóló rendeletet módosíthatja, le lehet szabályozni, hogy milyen övezetben
milyen, és hány darab állat tartható. Az építési hatóság is megvizsgálhatná, hogy a híg trágyát
zárt tárolóban tárolják-e.
Mucsi László képviselő
A hatósági állatorvos a legális értékesítésről tud, akik megkerülik a törvényeket, azokról nem.
Elképzelhető, hogy azok között vannak a szennyezők.
Rácz János képviselő
Jó a rendeletmódosítás. A környezetvédelem felől kell megközelíteni.
Csertő István alpolgármester
És a vagyonvédelem felől.
Zaka László polgármester
Szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ilyen tevékenység folyik, a szennyvízcsatorna
rendszer működését veszélyezteti, megkezdtük az elkövetők felderítését.
Egyeztetni kell a hatósági állatorvossal, ott, ahol hivatalos az állattartás és kereskedelem meg
kell nézni a szabályszerűséget.

Amennyiben az ellenőrzés során kiderül a szennyezés, akkor a törvény erejénél fogva a
szabálysértési vagy a büntető eljárást le kell folytatni.
Ezeket a lépéseket elfogadja-e a testület?
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a szennyvízcsatorna-hálózat
szennyeződésének megszüntetésére a polgármester úr által elmondott intézkedéseket
elfogadja.
Mucsi László képviselő
Volt róla szó, hogy az Irinyi utcai önkormányzati lakást szakértő megnézi. Nedvesednek a
főfalak. A bútorokat egy méterre el kell húzni a faltól, rohadnak.
Zaka László polgármester
Megnézzük, és megtesszük a szükséges intézkedéseket.
Varga Ferencné képviselő
A Kisasszony dűlő javítását kérték a lakosok.
Zaka László polgármester
Most javították.
Forczek Ernő képviselő
Kéri, hogy a Kisbíróban kapjon tájékoztatást a lakosság a szelektív hulladékgyűjtők
használatáról. Tőle is kérdezték, hogy törött üveget, törött tányért bele lehet-e tenni, de nem
tudta megmondani.
Zaka László polgármester
Nem szóltak előre, hogy még decemberben kihelyezik a hulladékgyűjtőket, ezért nem került
bele az újságba. A következőben benne lesz.
Dr. Folberth György képviselő
Hónapok óta olyan híresztelések vannak, hogy beteg és január 1-jétől elmegy innen. Ez nem
igaz. A híresztelés embertelen, etikátlan dolog, eddig nem hozta fel, de nagyon zavaró. Azt
kéri a képviselőktől, ha ilyen hírrel találkoznak, akkor cáfolják azt meg, hogy szavahihető
emberektől az menjen ki a faluba, hogy ez álhír, nem igaz.
Vágó György távozott az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő.
NAPIREND
7. Előterjesztés személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutott támogatására
Előadó: Zaka László polgármester
Ezt a napirendet a képviselő-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 órakor bezárta az ülést.
K. m. f.
Zaka László
polgármester

Vincze Jánosné
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Csertő István
jkv. hitelesítő

Varga Ferencné
jkv. hitelesítő

