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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
 
 

HATÁROZATOK: 
 
 
 
155/2011.(XII.28.) ÖH. 
Külterületi ingatlanok vételére adás-vételi  
elıszerzıdések megkötésérıl 6. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RENDELETEK: 
 
 
19/2011.(…...) önkormányzati rendelet 

a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról 
és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosításáról 4. oldal 

 
20/2011.(……) önkormányzati rendelet 

az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról 5. oldal 
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2011. december 28-án 15 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella és  
 Tóth Mátyás képviselık 
 Vincze Jánosné jegyzı 
 Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı 
képviselıbıl 6 fı jelen van, Csertı István elıre jelezte távolmaradását az ülésrıl. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Rácz Izabella és Varga Ferencné képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását 
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy külterületi ingatlanok vételére adás-vételi 
elıszerzıdések megkötésérıl szóló elıterjesztést is tárgyalja meg a testület. A képviselık 
egyetértettek az új napirendi pont felvételével. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 
NAPIREND 

 
1. Elıterjesztés a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a 
    szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló 
    önkormányzati rendeletre 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés külterületi ingatlanok vételére adás-vételi elıszerzıdések megkötésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a 
    szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Ismertette a szolgáltató kérését és az új vízitörvény 77. §-át. 
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Tóth Mátyás képviselı 
Miért érdekünk a szolgáltató kérésének eleget tenni? 
Patkós Zsolt polgármester 
A jelenlegi szolgáltató még mindig kevesebbért szolgáltat, mintha koncesszióba adjuk. 
Tóth Mátyás képviselı 
A szolgáltatónak jogában áll január 1-jétıl 2,5 %-ot kérni újból? 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem fogjuk napirendre tőzni. 
Mucsi László képviselı 
Mindig összehasonlítottuk Jászszentlászlón és Szankon a víz és a szennyvíz díjakat. Szank 
esetében magasabb az energiaköltség. Jövıre valóban kérhet emelést. A cég arra törekszik, 
hogy vesztesége ne legyen. Érték megállapításon alapuló emelést tartana indokoltnak. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Mi már megszabtuk az emelést. Az infláció 5-10 %-a között szokott lenni. Itt csak a 
hatálybalépésrıl van szó, nem a díjról. Azt már elfogadtuk, nem lenne tisztességes, ha most 
nem fogadnánk el. 
Tóth Mátyás képviselı 
Logikus. Ha most nem fogadnánk el furcsa lenne. Jövıre – amennyiben kéri a szolgáltató - a 
2,5 %-os emelést nem szavazzuk meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy egészüljön ki a rendelet 1. és 2. §-a is azzal, hogy 2012. évben. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
19/2011.(…….) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a 
szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosításáról 

 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a települési folyékony hulladékra 
vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. §. A rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

A települési folyékony hulladék kezelés díja 2012. évben 610,-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 közmő által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és kezelés díja 2012. évben: 200,-Ft/m3+ ÁFA. 

 
3. §. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, egyidejőleg a 17/2011.(XII.08.) 

rendelet hatályát veszti. 
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NAPIREND 
2. Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló 
    önkormányzati rendeletre 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A szolgáltató 2012. évi vízdíjra vonatkozó javaslatát mindenki írásban megkapta. Ez alapján 
készült el a rendelet-tervezet. 
Mucsi László képviselı 
Ne 5,6 %-kal emeljük a díjat, hanem az inflációnak megfelelı mértékő legyen az emelés. 
Tóth Mátyás képviselı 
A szolgáltató nem vette figyelembe a 27 %-os ÁFA-t, 4,5 %-os emelést javasolt. 
Patkós Zsolt polgármester 
5 %-os emelést javasolt., mely szerint a nettó 129,36 Ft, a bruttó 164,2 Ft, 1,20,-Ft/m3   
Tóth Mátyás képviselı 
Javasolta, hogy a rendeletbe kerüljön bele, hogy 2012. évben. Az elsı 4 hónap most pluszként 
jelentkezik. 
Mucsi László képviselı 
4,5-4,6 % a javaslata. 
Patkós Zsolt polgármester 
50 fillér a 4,5 és 5 % között a különbség. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Nem fog a szolgáltató plusz dolgokat bevállalni, ha a képviselı-testület nem fogadja el a 
javaslatukat. 
Patkós Zsolt polgármester 
A víziközmő törvény alapján a jelenlegi szolgáltatónk is meg fog szőnni, más szolgáltató lesz. 
Az alap és a díj növekmény is a legalacsonyabb. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tett fel az 5 %-os emelést 
(129,40,-Ft). 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
20/2011.(…….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés a.) pontja, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva tekintettel az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra a következıket rendeli el: 
 
1. § E rendelet hatálya Szank község közigazgatási területén a községi önkormányzat 

tulajdonában lévı vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjára terjed ki. 
2. §  Szank községben az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz hatósági 

vízdíja 2012. évben 129,40 Ft/m
3
+ÁFA. 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, egyidejőleg a 6/2011.(IV.27.) 
rendelet hatályát veszti. 
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NAPIREND 
3. Elıterjesztés külterületi ingatlanok vételére adás-vételi elıszerzıdések megkötésére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
Patkós Zsolt polgármester 
Beszélt a régészeti feltárásokról, a földterületek igénybevételérıl, a pályázati lehetıségrıl. 
Elıszerzıdés megkötéséhez kér felhatalmazást, hogy a 4 földtulajdonossal – az elıre 
megalkudott áron – meg tudja kötni a szerzıdést. 
Tóth Mátyás képviselı 
Mi van a gázvezeték kapcsán feltártakkal? 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal régészei végezték a feltárást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
155/2011.(XII.28.) ÖH. 
Külterületi ingatlanok vételére adás-vételi  
elıszerzıdések megkötésérıl 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
turisztikai pályázaton kíván részt venni. A beruházáshoz szükséges földterületeket 
magánszemélyektıl, pályázati forrásból kívánja megvásárolni. A pályázat benyújtása elıtt 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett földtulajdonosokkal adás-vételi 
elıszerzıdéseket kössön. A végleges adás-vételi szerzıdéseket a pályázat elnyerése esetén 
kötik meg.  
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16 órakor bezárta az ülést.  

 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 Rácz Izabella Varga Ferencné 
 jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 
 


