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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2008. július 17-én 15 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme 
 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella és 
 Tabajdi Gábor képviselık 
 Timár Zsolt 

Vincze Jánosné jegyzı 
Lovas János HVB elnök 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

 
Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 
képviselıbıl 5 fı jelen van, Dr. Folberth György, Csertı István, Mucsi László és Varga 
Ferencné igazoltan van távol. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Nyerges Zoltán és Rácz Izabella képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı 
napirendet tárgyalja meg a testület azzal a kiegészítéssel, hogy tárgyalja meg a testület 5. 
napirendi pontban a Homokhátsági Regionális Önkormányzati Társulás megszüntetését is.  
A képviselı-testület egyetértett a módosítással. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Önkormányzati képviselı beiktatása  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    Elıadó: Lovas János HVB elnök 
2. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı  
3. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı  
4. Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt  
    Vagyonkezelési és Közszolgáltatási pályázatának eredményérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
5. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Önkormányzati Társulás megszüntetésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
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NAPIREND 
1. Önkormányzati képviselı beiktatása  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    Elıadó: Lovas János HVB elnök 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Zaka László képviselı úr lemondásával megüresedett egy képviselıi hely. Átadta a szót 
Lovas Jánosnak, a Helyi Választási Bizottság elnökének. 
Lovas János HVB elnök 
Köszöntötte az ülés résztvevıit. A megüresedett képviselıi hely pótlására egy új képviselıt 
kell beiktatni. A választási törvény szerint a legutóbbi választás eredményének listáján a 
következı helyen szereplı személy kerül be. A képviselı-testület 9 fıbıl áll, a 10. helyrıl 
kellene, hogy a következı képviselı-jelölt bekerüljön. Ezen a helyen azonos szavazatszámmal 
szerepel Timár Zsolt és Tóth Éva, mindketten 383 szavazatot kaptak. A választási törvény 
értelmében sorsolással kellett eldönteni a 10. helyet, amelyet ezen a héten a Választási 
Bizottság a törvény elıírásai szerint, a Választási Iroda vezetıjének a jelenlétében megtett. A 
sorsolás azt eredményezte, hogy Timár Zsolt a 10. helyen szereplı személy. Ennek 
következtében ıt lehet beiktatni a lemondott Zaka László képviselı helyére. A képviselı 
jelöltnek esküt kell tennie ahhoz, hogy a képviselı-testület tagjává válhasson. Megkérte a 
jelenlévıket, hogy az eskütételhez álljanak fel. Felkérte Timár Zsolt képviselı jelöltet, hogy 
mondja utána az eskü szövegét. 
 
Lovas János HVB elnök elımondása után Timár Zsolt az alábbi szövegő esküt tette le: 
 
„Én Timár Zsolt esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hő 
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati 
titkot megırzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb 
tudásom szerint minden igyekezetemmel Szank javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen!” 
 
Lovas János HVB elnök 
Megállapította, hogy Timár Zsolt a szanki képviselı-testület tagjává vált és átadta neki a 
megbízólevelét. 
 
Jelenlévık gratuláltak Timár Zsoltnak. 
Lovas János távozott az ülésrıl. 
 
A jelenlévı képviselık száma 6 fı. 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására azért került sor, mert a képviselı-
testület az elmúlt ülésen úgy határozott, hogy a takarítói, karbantartói álláshelyeket átszervezi 
a Polgármesteri Hivatalhoz, és ahhoz, hogy ez hivatalosan tudjon mőködni, az alapító okiratba 
be kell tenni azokat a tevékenységeket, amelyeket a takarítás és karbantartás ellát. A 
tevékenységi körnél a 9.1. pont kiegészült q-sz pontokkal. Meg kell nevesíteni az oktatást, 
közmővelıdést, ahol ezek a dolgozók majd a feladatukat ellátják. 
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Besesek Béla képviselı 
Ebbıl a módosításból az látszik, hogy minden tevékenységet az önkormányzat végez, az 
óvodai és általános iskolai nevelést, oktatást is, holott ez nem így van.  
Vincze Jánosné jegyzı 
Ezek a tevékenységek az ÁMK alapító okiratában is szerepelnek. Az alapító okiratban 
szakfeladatszerően, ahogy az államháztartási törvény írja, úgy kell megnevezni. Ha ilyen 
tevékenység nincs benne, hogy óvodai nevelés, akkor ott nem lehet takarítást sem végezni. Ez 
egy szakfeladatnak a megnevezése. 
Patkós Zsolt polgármester 
Könyvvizsgáló asszony véleményét kikértük, csak így lehet megvalósítani. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A képviselı-testület a határozatában úgy rendelkezett, hogy ezt az átcsoportosítást augusztus 
1-jétıl kell végrehajtani. Ezek a dolgozók jelenleg közalkalmazottak, az ÁMK munkáltatja 
ıket. Ha átkerülnek polgármester úrhoz, közalkalmazottak nem lehetnek, csak 
munkatörvénykönyvesek, ez azt jelenti, hogy 30 nappal elıtte a dolgozót ki kell értesíteni, 
hogy a munkáltatója megváltozik, írásban kell nyilatkoznia, hogy az új munkáltatónál 
vállalja-e a munkát. Annyira rövid a határidı, hogy ezt csak szeptember 1-jétıl tudjuk 
megvalósítani, ezért az alapító okirat szeptember 1. napi hatállyal lép életbe, ezt javítani kell. 
Joghátrány nem éri a dolgozókat, a bérük nem lehet kevesebb. 
Besesek Béla képviselı 
Ha nem írják alá a dolgozók az új munkaszerzıdést, akkor végkielégítés, felmentés jár nekik 
és nekünk azt vállalni kell? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Aki nem vállalja a munkát, annak csak végkielégítés jár, nem jár felmentési idı. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem tudunk ennyi személyt felvenni, lesz olyan személy, akinek végkielégítést, felmentést 
kell fizetnünk. Ez visszaigényelhetı, mert álláshely megszőnésérıl van szó. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának módosítását, amely 2008. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
100/2008.(VII.17.) ÖH. 
Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosításáról, 
a korábbi módosításokkal egységes  
szerkezetbe foglalt alapító okiratról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88. §-a alapján -  a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának kiadásáról 
szóló 95/2001.(XII.28.) ÖH. sz. határozatát a módosításáról szóló 108/2005.(XI.30.) ÖH. és a 
47/2008.(IV.29.) ÖH. sz. határozattal együtt – 2008. szeptember 1. napi hatállyal egységes 
szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint módosítja:  
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1. Neve: Szank Községi Polgármesteri Hivatal 
 
2.2 Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.  
       
      Az étkeztetés, házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgáltatás     
      helyiségeinek címe: Szank, Rákóczi u. 25. 
      Védınıi szolgálat telephelye: Szank, Kossuth u. 18. 
 
3. Illetékességi területe: Szank község közigazgatási területe 
 
4.3 Mőködési kör: államigazgatási és önkormányzati feladatok ellátása 
                             felnıttek szociális alapellátása 
                             védınıi egészségügyi alapellátás 
 
5. Alapító szerv: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
6. Felügyeleti szerv: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
7. Jogállása:  
 
    a, önálló jogi személy 
    b, a gazdálkodás megszervezésének módja szerint: 
        önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
    c, költségvetési elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint: 
        teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv 
8. A vezetı kinevezésének rendje:  
    pályázat alapján a képviselı-testület nevezi ki határozatlan idıre 
 
9. Tevékenységi köre:  
 
     9.1. állami feladatként ellátandó alaptevékenység: 
            a, közterületek és zöldterületek gondozása 
            b, köztisztasági és hulladékkezelés 
            c, közvilágítás 
            d, vízrendezés 
            e, vízkárelhárítás 
            f, községgazdálkodás         
            g, helyi utak és hidak fenntartása 
            h, ingatlanok hasznosítása 
            i, önkormányzati igazgatási tevékenység 
            j, képviselı-testület és bizottságainak mőködése 
            k,1 védınıi szolgálat mőködése 
            l, sportlétesítmények  fenntartása 
            m, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása 
            n, szociális ellátások 
            o,4 szociális alapellátási körben: családsegítés - tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,  
                  házi segítségnyújtás 
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p,5 A gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı intézményi étkeztetés biztosítása 
az óvodásoknak és az általános iskola tanulóinak, az önkormányzati intézmények 
dolgozói részére munkahelyi étkeztetés, szociális étkeztetés, vendéglátás 
biztosítása  

q,6 Oktatás:  
 - Óvodai nevelés 
 - Általános Iskolai oktatás 

             r,7 Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenység: 
                  – Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
             s,8 Közösségi-mővelıdési tevékenység 
                  - Mővelıdési Központok, házak tevékenysége 
             sz,9 Könyvtári tevékenység: 
                    - Közmővelıdési Könyvtári tevékenység 
 
   9.2. Vállalkozási tevékenységet a Polgármesteri Hivatal nem végez.  
 
10. Bankszámlát vezetı pénzintézet megnevezése: 
           FÓKUSZ Takarékszövetkezet Szanki Kirendeltsége 
 

1 Módosította: 108/2005.(XI.30.) ÖH. sz. hat. Hatályos: 2006. január 1-jétıl 
2 Módosította :47/2008.(IV.29.) ÖH. sz .hat. Hatályos: 2008. július 1-jétıl 
3 Módosította: 47/2008.(IV.29.) ÖH. sz. hat. Hatályos: 2008. július 1-jétıl 
4 Kiegészítette: 47/2008.(IV.29.) ÖH. sz. hat. Hatályos: 2008. július 1-jétıl 
5 Kiegészítette: …/2008.(VI.26.) ÖH. sz. hat. Hatályos: 2008. július 1-jétıl 
6-9 Kiegészítette: …../2008.(…..) ÖH. sz. hat. Hatályos: 2008. szeptember 1-jétıl 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze Jánosné – jegyzı 
 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az alapító okirat módosítása nem elegendı ahhoz, hogy a takarítás és karbantartás 
tevékenységek hivatalosan elvégezhetıek legyenek, ehhez még a Polgármesteri Hivatal 
SZMSZ-ét is módosítani kell. Jogszabályi követelmény, hogy szakfeladat számonként kell 
azokat a feladatokat megjelölni, ahol ezek a tevékenységek el lesznek látva.  
A képviselı-testület az elmúlt ülésén döntött arról is, hogy a közétkeztetést a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratába áthelyezi, mivel a hivatal feladata lesz, ezért az SZMSZ-ben szintén 
szakfeladatonként be kellett építeni az iskolai, óvodai közétkeztetést és a munkahelyi 
vendéglátást. A tanyagondnoki szolgálat szakfeladat bekerült az SZMSZ-be korábbi 
módosításkor, de a könyvvizsgáló kérte, a szakfeladat megnevezése úgy kell, hogy 
szerepeljen, családsegítés, tanyagondnoki szolgálat, csak így fogadható el. Szintén bekerült az 
oktatás, közmővelıdés, könyvtári tevékenység szakfeladat számonként és a 
feladatmutatókhoz is.  
A létszámoknál módosításra került a pénzügyi csoport 2,5 fıvel történı kiegészítése. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Polgármesteri Hivatal 
SZMSZ-ének módosítását, amely 2008. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
101/2008.(VII.17.) ÖH.  
Szank Községi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosításáról, a korábbi módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról 
 

HATÁROZAT  
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete - az államháztartás mőködési rendjérıl 
szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján - a Szank Községi 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát módosítja, és a korábbi 
módosításokkal egységes szerkezetbe 2008. szeptember 1. napi hatállyal az elıterjesztés 
szerinti tartalommal jóváhagyja.   
 
Határidı: 2008. szeptember 1. 
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı 
 
 
NAPIREND 
4. Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt  
    Vagyonkezelési és Közszolgáltatási pályázatának eredményérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
    (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Közbeszerzési eljárás volt, ennek része volt a szerzıdés, ebben módosítást tenni nem lehet. A 
legjobb ajánlatot tevı cég, a mi részvénytársaságunk nettó 2,27 Ft/literért vinné el a szemetet 
2008. szeptember 1-jétıl valamennyi településen. E hét hétfıjén a közszolgáltatási szerzıdés 
aláírása megtörtént.  
Tabajdi Gábor képviselı 
A díjtételek hogyan fognak változni és mennyi beleszólásunk lesz? 
Patkós Zsolt polgármester 
A szerzıdés szabályozza.  
Besesek Béla képviselı 
A következı napirend a Homokhátsági Regionális Önkormányzati Társulás megszüntetésérıl 
szól. A konzorcium nyerte a pályázatot? 
Patkós Zsolt polgármester 
A konzorcium nyerte az EU-s pályázatot, a konzorcium által kiírt, a hulladékgyőjtésre 
vonatkozó pályázatot a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt. nyerte el. A Zrt-
vel szerzıdünk. 
Tabajdi Gábor képviselı 
A hulladékgazdálkodásból származó bevételt visszaforgatják. Például az újrahasznosítás miatt 
nyersanyag képzıdik, akkor azt figyelembe veszik az árképzésbe, az jó dolog. 
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Besesek Béla képviselı 
A 70 literes edény esetén hetente egyszeri ürítésért literenként 73 fillért meg 47 fillért kell 
fizetni, a szelektív győjtésért, szállításért is kell fizetni 1 forint 7 fillért literenként akár viszek 
oda, és akár nem. Tehát összesen 158 Ft 90 fillért + ÁFA-t kell fizetni hetente.  
Patkós Zsolt polgármester 
Mindenki díjában szerepel a szelektív hulladékgyőjtés is, mert ez közösségi érdek. A szelektív 
hulladékgyőjtık ürítéséért az önkormányzat nem fizet díjat, a lakosok fizetik meg. Ha az 
önkormányzat közterületre helyeztet ki konténert, ha megrendeli, akkor ezt az önkormányzat 
fizeti. Magánszemély is rendelhet mondjuk egy 5 m3-es edényt, ha le akarja bontani pld. a 
melléképületet, azt ı fizeti meg. A jelenleg kint lévı szelektív hulladékgyőjtı szigeteket a 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás pályázaton nyerte, ezek még nem a most beinduló 
hulladékgyőjtés részei, át fognak alakulni, másfajta győjtıjárat lesz, másfajta edényzettel. 
Ennek a díja benne lesz a szemétszállítás díjában, a lakosok fizetik, nem az önkormányzat. 
Besesek Béla képviselı 
Az egész szerzıdésben a szolgáltató szempontjai érvényesülnek, az ı biztonságára készült. 
Például erre utal a 2.2 pontban a stb. helyett be lehetett volna írni, hogy karbantartja, javítja, 
pótolja és csak utána jönne a stb. 1.3. pontban az ingatlan tulajdonosoknak kötelezı, a 
szerzıdés közigazgatási területre vonatkozik. A közigazgatási területben lényeges tanyavilág 
is van. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Igen. A külterületi lakosokra is ki kell, hogy terjedjen ez a szolgáltatás, azonban nem lehet 
házhoz történı szállítás, mint a belterületen. Még nincs kidolgozva, hogy külterületen hogyan 
történik a begyőjtés, tervezés, szervezés alatt van. Ki lehetne alakítani győjtıpontot, ahová 
elviszik a lakosok a szemetet, a megvásárolt zsákban. A nagy konténeres megoldás nem vált 
be, mert állati hullákat is beletettek.  
Patkós Zsolt polgármester 
Kötelezı közszolgáltatás, egyaránt teher lesz a belterületi és a külterületi lakosok számára is, 
tehát fizetni fog mindenki érte. A gyakorlat majd kialakul. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Fel kell még mérni a lakott tanyákat is. 
Tabajdi Gábor képviselı 
A veszélyes hulladékkal mi lesz? 
Patkós Zsolt polgármester 
Veszélyes hulladékot csak olyan cég szállíthat el, amelynek erre engedélye van. Több esetben 
erre még nincs válasz. Elemek begyőjtésére a közintézményekben vannak győjtıedények 
kihelyezve. A zöldhulladékot és az építési hulladékot elszállítja a szolgáltató külön edényben, 
majd ki lesz alakítva ennek is a rendszere. 
Besesek Béla képviselı 
A 3.3 pontban szerepel a vis maior, sztrájkok és egyéb munkahelyi zavargások. Ezt 
kifogásolta. Saját munkahelyén van sztrájk, nem dolgoznak az emberei, nem szállítják el a 
szemetet és ez a vis maior. Csak a saját érdekeit védi, az önkormányzat érdekeit nem.  
Patkós Zsolt polgármester 
Nem értelmezhetı így, mert ehhez a mondathoz tartozik, hogy: elıre nem látható események, 
amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Olajos, vegyszeres flakonok is veszélyes hulladékok hová helyezhetık el? 
Patkós Zsolt polgármester 
Megkérdezzük. 
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Vincze Jánosné jegyzı 
Az építési törmeléket és a zöld hulladékot is elszállítják. Az építési törmeléknek külön 
konténert lehet majd kérni. 
Besesek Béla képviselı 
A 4.4.1. pontban tekintettel kell lenni a szolgáltató méltányos hasznára. Ez a méltányos 
haszon megfoghatatlan, hogy mit jelent. Az önkormányzat mit köteles elfogadni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Utána alatta ki van bontva. A díjmegállapítás kapcsán nekünk figyelni kell arra, hogy az 
amortizációs költségeket mind a hulladéklerakó, mind a gépek tekintetében biztosítsuk stb. 
Besesek Béla képviselı 
Adott esetben ezeket a dolgokat föl lehetne vetni. Most nem lehet a szerzıdést módosítani. 
Miért kell minden önkormányzattal külön megállapodni a nyereség mértékérıl? Miért nem 
egységes? Ez csak a szolgáltatót védi. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Minden önkormányzattal külön szerzıdik. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Zrt. lesz a közszolgáltató, tovább adja ezt a közszolgáltatási feladatot kft-knek. Érdekünk, 
hogy egységes díjképzés legyen. A távolabbi településeken a fajlagos költségek magasabbak, 
a szolgáltató nyeresége kisebb mértékő, mint a közelebbi településeken. 
Besesek Béla képviselı 
A szerzıdéssel kapcsolatban és a gyakorlati megvalósítással kapcsolatban merülnek fel 
kérdések, aláírjuk, aztán, hogy mi lesz a következmény, azt majd látjuk, most ez a helyzet. 
A 6.2. pont a szolgáltató egyéb vállalkozási tevékenységet is elláthat. Szerinte ezt nem kellene 
ebben a szerzıdésben rögzíteni, semmi közünk hozzá. A jól teljesítési biztosíték csak 8 millió 
forint, összesen a 80 önkormányzatra vonatkozik, ha probléma van, ez elég súlyos gond a 
szerzıdésben és minden önkormányzat ezt aláírja, módosítani nem lehet. A szerzıdés 26 évre 
szól. A szerzıdést jóváhagyni nem kell, ezek voltak az észrevételei. 
Patkós Zsolt polgármester 
A közbeszerzési eljárásnak része volt a szerzıdés-tervezet, ez egy váz. Utána abban vagyunk 
érdekeltek, hogy ez sikeres legyen Szankon. Közös érdekünk, hogy a település 
hulladékmentes legyen, ne legyenek illegális hulladéklerakók, mert ennek elszállítási költsége 
az önkormányzatot terheli és csak a közszolgáltató végezheti. A szerzıdést alá kell írni, ettıl 
eltérni nincs mód, tájékoztatásul hozta a képviselı-testület elé. A gyakorlat kapcsán a 
felvetıdött kérdések megválaszolásra fognak kerülni. 
Felmerült, hogy a hulladékgyőjtı edényeket ne kelljen megvásárolni, lehessen lízingelni is. A 
közintézmények és vállalkozók tekintetében külön szerzıdést fognak kötni. A szolgáltató úgy 
véli, hogy sokan alul fogják becsülni a keletkezı hulladék mennyiségét és a szükségesnél 
kisebb mérető edényt kérnek. Az önkormányzat kérhet nagy hulladékgyőjtı konténert a 
településre 1-2 db-ot, ennek a költségét az önkormányzat fogja fizetni, kérjünk-e? 
Besesek Béla képviselı 
Ne legyen ilyen. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A szolgáltatónak ehhez volt egy javaslata, hogy a szeméttelepre vezetı út mellé lehetne 
kitenni, hogy aki elindul a szeméttel és már a szeméttelepre nem rakhatja le, akkor ne borítsa 
az árokba. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az a probléma, hogy ennek a költségét mi fizetjük. Azt kell a lakosságnak megérteni, hogy 
bármiért, amit innentıl leraknak, súlyos pénzeket fogunk fizetni mindannyiunk pénzébıl. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Illegális szemétlerakásért mekkora büntetés szabható ki? 
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Vincze Jánosné jegyzı 
Százezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.  
Besesek Béla képviselı 
Azt kell biztosítani az alulbecslés kiküszöbölésére, hogy minden procedúra nélkül legyen 
lehetıség a szerzıdés módosítására, ha idı közben kiderül, hogy nagyobb edényre van 
szükség. 
Patkós Zsolt polgármester 
Annyiból problémás a dolog, ha lízingeli valaki az edényt, akkor milyen problémák 
adódhatnak a cserébıl. Ha valaki megveszi az edényt, akkor majd vesz egy másikat, és 
közben járnak annak érdekében, hogy legyen lehetıség a szerzıdés módosítására. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az is felvetıdött, hogy esetenként keletkezı több hulladék elhelyezésére emblémás zsákot 
lehet vásárolni, és csak azt viszik el, másmilyen pld. tápos zsákot nem visznek el. Beszállítani 
sem lehet, magánszemély nem mehet be a hulladékgyőjtıbe. 
Patkós Zsolt polgármester 
A zsák ára tartalmazza a szemétszállítás költségét. 
A hulladékszállítás díjának kiegyenlítésére több lehetıség szóba került, a csekkes megoldás 
nagyon drága, a banki átutalást szorgalmazzák, az lenne a legmegfelelıbb számukra. 
Felmerült, hogy havonta, kéthavonta vagy negyedévente történjen-e a díjbeszedés, mi a 
negyedéves díjbeszedést javasoljuk. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Mi lesz a renitens állampolgárokkal, akik azt mondják, hogy nekik ez nem kell? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Kötelezı közszolgáltatás, úgy, mint ahogy a szennyvízcsatornára rákötés volt. Határozattal 
kell kötelezni, köteles mindenki igénybe venni ezt a közszolgáltatást. 
Besesek Béla képviselı 
Szerinte ez nagyon helyes is, mert szemét mindenhol keletkezik, aki nem ide adja, az viszi az 
árokpartra. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ha valaki nem teszi ki a szemetet, akkor is fizet.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Önkormányzati Társulás megszüntetésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A Homokhátsági Regionális Önkormányzati Társulás megszüntetı okiratot és a határozatot 
egységesen megkapta minden település. 
Az írásos elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés? 
 
Kérdés nem volt. Polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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102/2008.(VII.17.) ÖH. 
„Homokhátsági Regionális Önkormányzati Társulás Szilárdhulladék lerakó és 
hasznosító létesítésére” Megszüntetı Okirat elfogadásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a Homokhátsági Regionális 
Önkormányzati Társulás Szilárdhulladék lerakó és hasznosító létesítésére Megszüntetı 
Okiratát, felkéri a Polgármestert, hogy az Okiratot Szank Község Önkormányzata nevében 
írja alá. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
A döntésrıl értesül: Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató Intézmény 
                                 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 óra 30 perckor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
   Nyerges Zoltán          Rácz Izabella 
       jkv. hitelesítı     jkv. hitelesítı 
 
 
 


