
SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 

4/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a bizottság 2013. május 23-án  

megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozatok száma: 23-27. 

 

 

 

 



 2 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

 

 

 

 

 

23/2013.(V.23.) PBH. 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

önkormányzati rendelet módosításáról 4. oldal 

 

24/2013.(V.23.) PBH. 

Szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról  

szóló önkormányzati rendelet módosításáról 5. oldal 

 

25/2013.(V.23.) PBH. 

Út és erdő ingatlan vásárlásáról 6. oldal 

 

26/2013.(V.23.) PBH. 

Legelő ingatlan vásárlásáról 6. oldal 

 

27/2013.(V.23.) PBH. 

Villamos-energia szolgáltatás díjfizetése 7. oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2013. május 23-án 1545 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 

 Sipos-Szabó Ernőné bizottság tag 

 Patkós Zsolt polgármester 

 Varga Ferencné alpolgármester 

 Tóth Mátyás képviselő 

 Vincze Jánosné jegyző 

 Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 

 

Nyerges Zoltán elnök 

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fő 

bizottsági tagból 2 fő jelen van, Rácz Izabella jelezte távolmaradását az ülésről.  

Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg a bizottság azzal a 

kiegészítéssel, hogy a volt szeméttelep területének rendezéséről és a parkerdő területén lévő 

villanyóra díjfizetéséről szóló napirendeket is tárgyalja meg. A bizottság egyetértett a 

napirendek felvételével. Más javaslat nem hangzott el. 

 

A PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 

NAPIREND 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

    9/2012.(VI.29.) rendelet módosításáról 

    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

 

2. Előterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével  

    kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet  

    módosításáról 

    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

 

3. Előterjesztés a volt szeméttelep területének rendezéséről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

4. Előterjesztés a parkerdő területén lévő villanyóra díjfizetéséről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 

1. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

    9/2012.(VI.29.) rendelet módosításáról 

    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztés kiegészítésére. 

Vincze Jánosné jegyző 

Az előterjesztésben leírta, hogy a Törvényességi Főosztály célellenőrzés keretében 

áttekintette az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendeletet. Megállapították, hogy az önkormányzati rendeletünk nem felel 

meg a törvényi előírásoknak, ezért szükséges a rendelet módosítása. Két módosításról van 

szó, a 4. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdés e) pontjainak hatályon kívül helyezését 

javasolták. A 4. § (1) bekezdése törvényi előírásokat tartalmaz, ezért helyi rendeletben nem 

lehet megismételni. Az 5. § (1) bekezdése a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat 

sorolja fel. A játszó és pihenő park – függetlenül a funkciójától – forgalomképtelen 

vagyontárgy, ezért az (1) bekezdésből törölni kell. Írásban jelentenünk kell a Törvényességi 

Főosztálynak, hogy a rendelet-módosítás megtörtént, a törvénysértést megszüntette a 

képviselő-testület. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a rendelet-tervezetet. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 2 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 2 

igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

23/2013.(V.23.) PBH. 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 9/2012.(VI.29.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az 

előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 

2. Előterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével  

    kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet  

    módosításáról 

    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítése. 
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Vincze Jánosné jegyző 

2013. január 1-jétől az önkormányzatnak nincs ár megállapítási hatásköre, ezért a rendelet 1. 

számú mellékletének hatályon kívül helyezését javasolta. A rendelet 1. sz. melléklete a 

hulladékszállítási díjtételeket tartalmazza. 

Nyerges Zoltán elnök 

Tavaly év végén megállapította a testület a díjat, most az van érvényben? 

Patkós Zsolt polgármester 

A konzorcium által javasolt díjat alkalmazza a közszolgáltató 2013. január 1-jétől, mely 

megegyezik a képviselő-testület által elfogadott díjjal. A jövőben a képviselő-testületnek már 

nem lesz díj megállapítási hatásköre. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a rendelet-tervezetet. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 2 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 2 

igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 
 

24/2013.(V.23.) PBH. 

Szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék 

kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 

3. Előterjesztés a volt szeméttelep területének rendezéséről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezetek a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Nyerges Zoltán elnök 

Felkérte polgármester urat a napirend előterjesztésére. 

Patkós Zsolt polgármester 

A volt szeméttelep hátsó részén a szomszéd területre ráépítették a rekultivált tárolót, ezáltal a 

tulajdonos nem tudja használni. Annak érdekében, hogy a terület rendeződjön, javasolta az 

ingatlanrész megvásárlását. A szeméttelep mellett van egy út, amelyet használnak, de ez 

magánút, szükséges az út önkormányzati tulajdonba vétele. A területek tulajdonosaival 

egyeztettünk, és a határozat-tervezetek szerinti árba beleegyeztek. Kérte a határozat-

tervezetek elfogadását. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a határozat-tervezeteket. 
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A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 2 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 2 

igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 
 

 

 

25/2013.(V.23.) PBH. 

Út és erdő ingatlan vásárlásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az út és erdő ingatlan vásárlásáról szóló határozat-tervezetet az 

előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 2 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 2 

igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

26/2013.(V.23.) PBH. 

Legelő ingatlan vásárlásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a legelő ingatlan vásárlásáról szóló határozat-tervezetet az 

előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 

4. Előterjesztés a parkerdő területén lévő villanyóra díjfizetéséről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 

Polgármester úrtól kérte, hogy terjessze elő a napirendet. 

Patkós Zsolt polgármester 

A lődombnál található park erdőben van egy villanyóra, amely Tóth István tulajdona. Az 

elmúlt években erről használt áramot a kutyás klub is, valamint a térfigyelő kamerarendszer 

is. Javasolta, hogy a mérőóra számlafizetője az önkormányzat legyen. Tóth István további 

áramhasználatát továbbszámlázzuk felé. Erről megállapodást kötünk. Javasolta a határozat-

tervezet elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a határozat-tervezetet. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 2 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 2 

igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

 

27/2013.(V.23.) PBH. 

Villamos-energia szolgáltatás díjfizetése 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a villamos-energia szolgáltatás díjfizetéséről szóló határozat-

tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 16 órakor bezárta az ülést. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Nyerges Zoltán Sipos-Szabó Ernőné 

 bizottság elnöke bizottság tagja 

 

 

 

 

 

 


