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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2008. szeptember 22-én
16 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Mucsi László TMB elnök
Rokolya Nándor biz. tag
Tímár Zsolt képviselı
Vincze Jánosné jegyzı
Mucsi László elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 3 fı
bizottsági tagból 2 fı jelen van, Tabajdi Gábor jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt késni
fog az ülésrıl. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a
bizottság. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Amennyiben nincs, úgy szavazásra
bocsátotta a kiadott meghívóban szereplı napirendet.
A TMB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló …./2008.(….) számú rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
2. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Elıterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló …./2008.(….) számú rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Mucsi László TMB elnök
Felkérte a jegyzınıt a napirend elıterjesztésére.
Vincze Jánosné jegyzı
Elmondta, hogy a rendelet-tervezetet a hulladékgazdálkodási törvény alapján, valamint a
szolgáltatónk javaslatait figyelembe véve készítette el. Több rendelkezés utal a törvény
szövegére. A díjtételre is a szolgáltató adott javaslatot. Szank község közigazgatási területére
készítette el a rendelet-tervezetet, a külterületi lakosokat is kötelezte erre a közszolgáltatás
igénybevételére. Konténeres begyőjtést javasolt a külterületre. Ismertette a literenkénti ürítési
díjakat, elmondta, hogy az árak nettó árat tartalmaznak, erre jön a 20 %-os ÁFA. A rendeletet
október 1-jén javasolta hatályba léptetni. A szolgáltatás jelenleg nem teljes körő, pénteki
napokon elszállítják a szanki szeméttelepre, ennek fejében karbantartást ígértek. A
szeptemberi szállításra minimális árat
fognak felszámolni.
Az intézményeknek,
vállalkozóknak külön ajánlatot adtak. Úgy gondolja, hogy nem kellene ıket
megkülönböztetni, ne vonatkozzon rájuk külön díjtétel. A belterületi lakosok nagy része már
megkötötte a szerzıdést. Van egy pár személy aki nem köt és nem is fog kötni.
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Ez egy kötelezı közszolgáltatás, ık a 120 literes árat fogják fizetni. Mindenkinek igénybe kell
venni. Csak lakóingatlanra terjed ki a rendelet hatálya.
Megjött Tabajdi Gábor bizottsági tag, így a jelenlévı tagok száma: 3 fı.
Mucsi László TMB elnök
Többen fel vannak háborodva, ha nem keletkezik szemét, milyen jogon fizettetik meg. A
villanynál, a szennyvíznél, ha nem fogyasztanak, akkor nincs fizetési kötelezettség, Érdeket
sért ez a fajta szemlélet. Üres kukát nem kell kiüríteni. A tanyás ingatlanoknál kérdés, hogyan
fog kimenni a kukás autó. Arányosan lecsökkentett díjat kellene beszedni.
Vincze Jánosné jegyzı
Érdeklıdött, hogy a környezı településeken milyen ötleteket találtak ki. Van, ahol a
postaládák mellé helyeznek konténereket, amelyek zárhatóak. Kömpöcön az állatátvevı
helyen győjtenék, úgy, hogy minden külterületi lakos megvesz 12 db zsákot és oda beviszi ere
a területre.
Mucsi László TMB elnök
Ez elfogadhatóbb lenne, ha zsákot vennénk. Tanyákra a zsák módszer csak a szelektív
hulladékra irányulna, a kommunális hulladékra nem.
Megérkezett Patkós Zsolt polgármester.
Vincze Jánosné jegyzı
A zsák árába benne van az ürítési díj. Szelektív hulladékgyőjtıbe viszont be tudja hozni.
Valamilyen szinten a tanyasi lakosoknak is keletkezik szemete. Külföldi tanyatulajdonosok is
érdeklıdtek már ezügyben. A konténereket csak kövesút mellé lehet elhelyezni, mert csak úgy
tudják a kukás autók elvinni a szemetet.
Mucsi László TMB elnök
Tud olyan településrıl, ahol a konténer be volt kerítve és teljesen be volt szeméttel rakva.
Nem vitték el csak havonta. A tanyasi lakosokat csak a szelektív hulladék szállítására
kötelezné. El tudná azt képzelni, hogy a külterületi lakos a szigetre hozná be a szemetet. A
falu 2 pontján 2 konténert raknánk le.
Patkós Zsolt polgármester
Kérdés, hogy legyen-e kötelezı a külterületi lakosokra, vagy hozza be a 4 szelektív győjtıbe.
Mucsi László TMB elnök
Csak a szelektív hulladékgyőjtést tegyük kötelezıvé valamilyen átalány fejében. Kommunális
győjtı kukát is lehetne tenni. Városban már látta, hogy zárható a konténer.
Vincze Jánosné jegyzı
A szelektív győjtı mindenkinek a rendelkezésére áll.
Patkós Zsolt polgármester
Meg lehet valósítani, ha nem is teljes mértékben. Kulccsal zárható, csak azok mehetnek be a
területre, akiknek kulcsuk van a konténerhez. Akár 10-en is szerzıdhetnek egy konténerre.
Az lenne a jó, ha a külterületi lakosokat be lehetne vonni a kommunális hulladékgyőjtésbe.
Ha nem lesz külterületen lakóknak helyük és kötelezı, akkor megszaporodnak a
szemétkupacok. Adjunk lehetıséget nekik és legyen egy-egy sziget elhelyezve a faluban.
Mucsi László TMB elnök
A kuka átalány nehogy drágább legyen, mint a belterületen, mivel kevesebb a hulladék
képzıdés ott.
Patkós Zsolt polgármester
120 literes edényt is vehetnek, többen összetársulnak. A nagy edény 100 eFt-nál is több. A
nagy kukára több személynek kellene szerzıdni.
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Mucsi László TMB elnök
A kukás autó a szılısoron végig megy?
Vincze Jánosné jegyzı
Igen, a Küküllı utca folytatásán az Izsáki úton megy és a postaládáknál a saroknál kanyarodik
tovább az Izsáki úton, Császiék, Martonék, Fekete Sándorék stb. elıtt megy és a kisebbségi
lakásoknál jön ki a Béke utcára.
Mucsi László TMB elnök
A kukát a tanyáknál abszúrt dolognak tartja, mivel a mőanyagot külön győjti a német,
minden más anyagot komposztál. Külterületen nem megoldás, a konténer nagyon drága.
Patkós Zsolt polgármester
Ha elfogadjuk a rendeletet, akkor azonos elbírálás alá esik minden külterületi lakos. A
meglévı szelektív konténerek egy részét megtartjuk, másik részér eladjuk. Újakat kapunk,
lehet hogy kell ilyen az intézményekbe, az iskolába kell.
Tabajdi Gábor biz.tag
Az iskola szelektíven győjti a hulladékot? Az a legnagyobb közintézmény, ami a legtöbb
hulladékot termeli.
Patkós Zsolt polgármester
A konyhát üzemeltetı külön köt szerzıdést a szolgáltatóval. Az iskolába kommunális
hulladék keletkezik. Nem az iskola, hanem a szociális otthon termeli a legtöbb hulladékot, a
pelenkák miatt. Minden hivatalba kell egy 1100 literes kukát venni.
Mucsi László TMB elnök
A tanyáknál a zsákos megoldást el tudná képzelni, havonta egy zsák. A keletkezett szeméttel
arányos lenne, ha 80 literes árért 12 zsák.
Patkós Zsolt polgármester
A zsákos megoldásnál meg kell építeni a tárolókat, zárt helynek kell lenni. Zárt tárolókat kell
építeni. A konténert mi biztosítjuk és ık a zsákokat.
Tabajdi Gábor biz.tag
Ebbe a konténerbe csak a szolgáltató zsákjaiban elhelyezett szemét kerülhet.
Patkós Zsolt polgármester
Jó lehetıség, hogy mindenki vegyen zsákot 80 literes kuka áráért. Legyen egy bódé, amihez
akinek van kulcsa és vesz zsákot, az odaviheti a szemetet, melyet hetente elvisznek.
Vincze Jánosné jegyzı
Miért kellene a zsákot ott tárolni, ha a szeméttel elindul, akkor már a faluba is be tudja vinni.
Mucsi László TMB elnök
Hozzunk létre a faluban két helyen zsákgyőjtı helyet, amit a járat minden héten kiürít. A
külterületen élıknek adjunk lehetıséget, hogy vegyenek zsákot és be tudják ide hozni. A
rendelet a külterületi lakosságra ne vonatkozzon, csak a belterületi lakosokra.
Vincze Jánosné jegyzı
Az elhangzottak alapján a bizottság az alábbi módosítást javasolja: a rendelet 1. § /3/
bekezdésében a rendelet területi hatálya csak Szank Község belterületére terjedjen ki,
továbbá a rendelet 3. § /4/ bekezdésének szövege kerüljön ki a rendeletbıl.
Mucsi László TMB elnök
Közadók módjára való behajtást törvény írja elı?
Vincze Jánosné jegyzı
Igen. Felolvasta a törvény ide vonatkozó szövegét.
Tabajdi Gábor biz.tag
Milyen szankciókat alkalmaznak azzal szemben, aki nem megfelelı hulladékot tesz a kukába.
Mucsi László TMB elnök
Magyarázta a veszélyes hulladék kukába történı helyezését stb.
Ezt követıen szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását az elhangzottak alapján.
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A TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
7/2008./IX.22./ TMB hat.
Hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló rendeletrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy az ingatlantulajdonoknál keletkezı
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
rendelet-tervezetet az alábbi módosítással fogadja el.
1. A rendelet 1. § /3/ bekezdése: A rendelet területi hatálya Szank Község belterületére
terjed ki.
2. A rendelet 3 § /4/ bekezdésének szövegrésze kikerül a rendeletbıl.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
NAPIREND
2. Egyéb kérdések
Mucsi László TMB elnök
A polgármester úr tájékoztatta arról, hogy tanyavillamosítási pályázatra lesz lehetıség, és
kérte, hogy az igényeket jelezzük felé.
Patkós Zsolt polgármester
Februárban fog ez a pályázat megjelenni. Milyen igények lesznek, ezt fel kellene mérni. Kik
azok, akik szeretnék, ha lenne náluk villany. Csak árajánlat lenne, semmi kötelezettség nincs.
Ez a pályázat fog lehetıséget biztosítani, hogy az meg tudjon valósulni. Februárban lehet
majd pályázni tanyavillamosításra.
Mucsi László TMB elnök
Amelyik tanyák konkrétan felmerültek, érdemes az árajánlatot megkérni rájuk. Több helyen
gyenge az áram, ott érdemes hálózat bıvítésre árajánlatot kérni.
Patkós Zsolt polgármester
A tulajdonosnak semmibe sem kerül, a hrsz-ot kell bediktálni a név és lakcím mellé. Az
árajánlatot 20-30 nap alatt elkészítik.
Tímár Zsolt képviselı
Nagy József tanyáján is kevés az áram, erre a helyre is lehetne pályázatot benyújtani.
Mucsi László TMB elnök
Tovább fogunk érdeklıdni és ha tudomásunkra jut villany nélküli tanya azt jelezni fogjuk.
Másik jelzés, a mezııri szolgálat felállításának, finanszírozásának a kérdése. Mőködtetésére
próbálunk fedezetet keresni. A vadásztársaság a földtulajdonosok bérleti díját törvény
alapján 3 évig nem tudja kifizetni. Az itt felhalmozódó pénzt erre lehetne fordítani, ez a pénz
a gépjármő használatát futná. A falunak ez a közszolgáltatás hasznos lenne, mivel rablások
voltak az elmúlt idıszakban. A Vadásztársaság elnökével már beszélt, felajánlotta, hogy
jogásszal beszél, hogyan lehetne a bérleti díjat felszabadítani és kifizetni.
Tímár Zsolt képviselı
Elmondta, hogy tudomása szerint közel 300 eFt körüli összegrıl van szó. Az állam támogatást
nyújt a mezıır felállításakor. Közalkalmazotti státuszban az önkormányzatnak kell
mőködtetni.
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Vincze Jánosné jegyzı
Ez az önkormányzatnak nagyon sokba kerül, mert ez a dolog korábban már körbe lett járva.
Patkós Zsolt polgármester
Kb. 1 millió Ft az ami állami támogatás és földtulajdonosi pénz, kb. 2,5 millió a költsége. Jó
lenne, ha mőködne. A földtulajdonosok hogyan fogadnák ezt.
Tímár Zsolt képviselı
Valamilyen szinten összedolgozik a vadır és a mezıır. Össze kellene, hogy dolgozzanak.
Útszéli tanya szélén lerakott hulladékot is figyelemmel tudná kísérni. Pályázattal lehet a
mezıırt kiválasztani.
Mucsi László TMB elnök
Már most lenne jelentkezı, aki el tudná végezni ezt a feladatot. Fegyvertartást sem kell
megoldani az önkormányzatnak, ha vadászról van szó.
Tímár Zsolt képviselı
Nyáron több idıt kellene a határban töltenie, mint télen. Magyarázta a pénznek a felvételét.
Mucsi László TMB elnök
Ha a gazdák tudják, hogy mezıır felállítására megy a pénzük, lemondanak róla. Tázláron és
Jászszentlászlón mőködik, valahogyan tudják mőködtetni.
Tímár Zsolt képviselı
A 2-3 évi földbérleti díj a számlán van, nemcsak 300 eFt-ról van szó.
Vincze Jánosné jegyzı
A polgárıröknek kellene odaadni a pénzt.
Tímár Zsolt képviselı
Ez már megbukott dolog, korábban együtt voltak kint velük. Véleménye szerint a polgárırök
személyét a falu nem fogadja el, mert „olyan emberekbıl áll, amilyenekbıl.”
Mucsi László TMB elnök
Próbáljuk megkeresni a forrást, hosszú távon ennek az üzemeltetését hogyan lehetne
megoldani.
Vincze Jánosné jegyzı
Korábban már ezt kijártuk, egy ember ezt a feladatot nem tudja ellátni.
Mucsi László TMB elnök
Egyet kellene beállítani és a föltulajdonosi pénzt erre felhasználni.
Patkós Zsolt polgármester
Mikorra lesz ebbıl pontos információ.
Mucsi László TMB elnök
A héten a Tibor beszél az ügyvédjével. Két héten belül ezt megpróbáljuk kijárni.
Patkós Zsolt polgármester
Több információ lesz, akkor le kell ülni ismét errıl tárgyalni.
Mucsi László TMB elnök
Meg kell próbálni ezt a dolgot. A gazdák fizetnek érdekeltségi hozzájárulást, a bérleti díjat
nem kapják meg. A mezıır felállításával hátha kapnának is valamit a gazdák.
Tímár Zsolt képviselı
Munkahelyteremtı támogatásra nem lehetne pályázni.
Patkós Zsolt polgármester
Közalkalmazotti dologra nem. Mivel az állást pályáztatni kell, nem tudunk a Munkaügyi
Központtal megállapodni. A cél az, hogy olyan személyt alkalmazzunk, akitıl tartanak és
tekintélye is van.
Tabajdi Gábor biz.tag
Megbízásos szerzıdéssel nem is lehet alkalmazni.
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Tímár Zsolt képviselı
Közalkalmazotti alkalmazásnak kell lenni. Az FVM-nél kell neki vizsgát tennie, az ı
nyilvántartásukban is szerepel.
Mucsi László TMB elnök
Visszatérünk rá, ha több információnk lesz az anyagi lehetıségek terén.
Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy a jövı héten lesz egy LEADER-es tájékoztató, ahol a mikro-vállalkozásokról
és turisztikai fejlesztésekrıl lesz szó. Szeptember 26-án tudjuk meg, hogy a Kiskun
Önkormányzatok Szövetsége pályázat sikeres lett-e. A pályázat benyújtása kapcsán ezt
beszélnénk meg a jövı héten. A második kör február 1-28-ig lesz. Az önkormányzat már
nem tud benyújtani pályázatot, mert az elsı körben mind benyújtásra került. Árajánlatot kért a
játszótér megvalósítására. Csak játszóteret enged, sportlétesítményt nem. Komplexen nem
lehet mind a kettıt. Vidéki örökség pályázatra az egyházak pályázhatnak. Gondolja végig a
bizottság, hogy a templom környékén milyen felújításra lenne szükség. Ötletként említette a
gyógyszertár épületének mőemlék védelembe vételét, valamint régészeti park kialakítását ott,
ahol volt a régészeti feltárás. A harmadik körben már át lehet nyúlni a település határain túl,
júliusban már mindenki pályázhat. Szeptember 29-én hétfın 17 vagy 18 órakor legyen a
LEADER-es tájékoztató, az idıpontra kéri a bizottság javaslatát.
Mucsi László TMB elnök
A bizottság a tájékoztató kezdési idıpontjának 18 órát javasol. Megköszönte a polgármester
pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatóját.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18 órakor bezárta az ülést.
K. m. f.

Mucsi László
TMB elnök
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