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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2013. november 28-án 16 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Mucsi László
Rácz Izabella és
Tóth Mátyás képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből 5 fő jelen van. Csertő István és Nyerges Zoltán képviselők bejelentették
távolmaradásukat.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mucsi László és Tóth Mátyás képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.14.) rendelet módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013.(III.14.) rendelet módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Tájékoztató az önkormányzat és intézménye gazdálkodásának 2013. háromnegyed éves
helyzetéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
7. Előterjesztés a közterület-használat általános rendjéről szóló önkormányzati rendeletről
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
8. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységeinek módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
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9. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt. vagyonkezelőnek történő kijelöléséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
üzemeltetéséről, közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
11. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, egyéb helyiségek és
eszközök bérletéről szóló határozat módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
12. Előterjesztés közművelődés szervező álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálásáról
(zárt ülés)
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
13. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A beszámolót írásban mindenki megkapta, kiegészítése nem volt.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
138/2013.(XI.28.) ÖH.
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/125/2013.(IX.24.) és a
134/2013.(XI.13.) ÖH. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
az előterjesztés szerint elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:
Patkós Zsolt polgármester
- Szeptember 28-án volt az Ízek Háza avató ünnepsége.
- Október 7-én emlékeztünk meg a Gy. Szabó Béla Általános Iskola tanulóival az aradi
vértanúkról.
- Október 22-én tartottuk az ’56-os forradalom és szabadságharcra emlékező községi
ünnepséget, amelyet a Közösségi Házban kiállítás megnyitó követett.
- Október 26-án a Művelődési Házban a Bugaci Tanyaszínház közreműködésével
előadást láthattak az érdeklődők.
- November 1-jén a felújított ravatalozó szentelése, megemlékezés volt a temetőben.
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-

November 6-án Csongrádon a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Konzorcium
ülésén alpolgármester úr vett részt.
- November 15-én tartotta alakuló ülését a Szanki Települési Értéktár Bizottság. Szó
volt a bizottság hatásköréről, feladatairól, lehetőségeiről.
- November 21-én tájékoztatót tartott helyi vállalkozók részére a 2014-2020-as időszak
pályázati lehetőségeiről. Az összegyűjtött fejlesztési elképzeléseket továbbítottuk a
megyének.
- November 26-án megbeszélés volt a téli időjárásra történő felkészülésről az érintettek
bevonásával. A dűlőutakat javítottuk, hogy felkészülten tudjuk a problémákat kezelni.
Hóhelyzet esetén időben történő reagálást kértünk. Halasi Lászlót közvetlenül is lehet
keresni.
- November 26-án a közművelődésben dolgozókkal folytatott megbeszélést. Közelebb
szeretnénk hozni a Közösségi Házat, Művelődési Házat és az Ízek Házát. Az
együttműködés lehetőségeiről a decemberi ünnepségek, események szervezéséről volt
szó.
- Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Tiszta Víz Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás keretében 3 projekt lezárásra került, Balotaszállás, Kömpöc
és Zsana településeken a beruházás megvalósult.
Besesek Béla alpolgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos csongrádi
megbeszélésről.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.
NAPIREND
2. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.14.) rendelet módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A rendeletmódosításról a részletes előterjesztést és a rendelet-tervezetet mindenki írásban
megkapta. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta.
Rácz Izabella PB tag
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet egyhangúlag
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Tóth Mátyás képviselő
Az előterjesztés 10. oldalán a felhalmozási hiány 91 millió Ft-ra változott, mi ennek az oka?
Nagy Klára főtanácsos
Az Ivóvízminőség-javító Társulás részére 2012. évben EU Önerő Alap támogatás az
önkormányzathoz került kiutalásra. A megkapott támogatást tartalékba helyeztük, majd 2013.
évben utaltuk át a társulás részére.
Besesek Béla alpolgármester
Több ilyen tétel is van, amely átvezetésre került.
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztésben részletesen le van írva, követhető.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő
rendeletet alkották:
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(……..) önkormányzati rendelete
a Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV tv. 23.§ (2) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. alapján a Szank Községi
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.14.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.
1.§ (1) A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul.
ezer Ft-ban

Bevételek
Megnevezés
(1) működési

295 460
88 100
94 182
477 742
ezer Ft-ban

(2) felhalmozási
(3) 2013. évi pénzmaradvány felhasználás
(5) költségvetési főösszeg

Kiadások
Megnevezés
(1) működési
(2) felhalmozási
(3) felhalmozási célú hitel törlesztés
(4) költségvetési főösszeg
(5) ebből működési céltartalék
(6) ebből általános tartalék
(7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása
(9) működési többlet
(10) felhalmozási hiány

-

276 745
179 297
21 700
477 742
2 000
3 000
108 000
18 715
91 197

(2) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy az önkormányzat
és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.14.) önkormányzati
rendeletben a módosított költségvetési előirányzatokra vonatkozóan a működési többlet
összege 18.715 e Ft, a felhalmozási hiány összege -91.197 e Ft.
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2. § A R. 4. §. 1. sz. melléklete a következő összegekre módosul:
1. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Intézményi működési bevétel csatorna
Piaci,búcsú,vásár(községgazd.)
Méz-és Meggyfesztivál belépőjegyek
Szank Története Kiadvány bevétele
Könyvtári, képtári belépő
Kisbíró újság bevétele
Kamatbevételek
Egyéb működési bevételek
Áfa bevételek
Intézményi működési bevételek összesen:

Szank Községi Szank Községi
Önkormányzat Önkormányzat
összesen:
3/2013. ÖR

13 484

Működési célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
Méz-és Meggyfesztivál támogatása
Méz-és Meggyfesztivál támogatása
Méz-és Meggy fesztivál támogatása
Működési célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről változás összesen

Önkormányzatok sajátos működ. bev.
Iparűzési adó
Termőföld bérbe ad. SZJA
Idegenadó bevétel
Gépjárműadó 40 %-a
Lakbérek
Bérleti díjak
Pótlék
Bírság
Sajátos működési bevételek össz.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
II. TÁMOGATÁSOK
Önkormányzati hivatal működ. Támogatása

133 261
147 265

14 000
300
60
300
1 500
1 060
4 659
21 879

Módosítás

9 231
766
300
30
1 175
657
2 032
8 395

4 769
300
766
300
30
300
2 675
1 717
2 627
13 484

-

100
250
170

100
250
170

-

520

520

23 000
1 000
22 000
14 125

124 251
10
500
5 000
1 400
1 500
500
100
133 261
147 265

101 251
10
500
6 000
1 400
1 500
500
100
111 261
133 140

-

Módosított

-

-

-
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Települési önkorm.működ. Támogatása
Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.támog.
Zöld-terület gazdálkodással kapcsolatos felad.
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Beszámítás összege
Önkormányzati hivatal működ.támog.össz.
Egyéb kötelező önkormányzati felad. Támog.
Egyes jövedelempótlő támogatások kieg.
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
Könyvtári és közművelődési feladatok támog.
Önkormányzat működési célú költségvetési
támogatása
Központosított előirányzatok
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
Központosított előirányzatok összesen:
Egyéb központi támogatás
Foglalkoztatottak bérkompenzációja
Magyraország szerttlek program támogatása
Egyéb központi támogatás összesen
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEV.
Önkorm.sajátos felhalm.bevét.
Önkormányzati földterület és ingatlan
értékesítés
Önkormányzati bérlakások
Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.:
III. FELH. ÉS TŐKE JELL. BEV. ÖSSZ.:

30 823

12 241

63 097

3 724
7 030
1 982
32 294
11 265
6 812
30 040
12 104
2 876

976

63 097

-

1 475
66 710

1 162
1 162
64 259

300

200
100
300
300

1 162

976

31 799
3 724
7 030
1 982
32 294
12 241
6 812
30 040
12 104
2 876

-

63 097
1 162
1 162
1 225
250
1 475
66 710
-

1 225
250
1 475
2 451

-

200
100
300
300
ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése

Szank Községi Szank Községi
Önkormányzat Önkormányzat
összesen:
3/2013. ÖR

IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL
Támogatásértékű működ. bevét.
OEP-től védőnői szolg.
Startmunka-program támogatás téli
Startmunka-program támogatás közút
Startmunka-program támogatás belvíz
Startmunka-program támogatás mezőgazdaságiút
Startmunka.program támogatás 2012.dec.hó
Hosszú távú közfogl. (2012.év)
Pályázat közfoglalkoztatásra
TÁMOP Munkaügyi Központ 50 év felettiek tám.
TÁMOP Munkaügyi Központ
foglalkozt.támog.

4 200
13 966
10 980
3 916
4 067
2 609
401
889
-

Módosítás

Módosított

4 200
13 966
10 980
3 916
4 067
2 609
401
889
200

200
250

8

Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása
Iparűzésiadóerőképesség felülvizsgálat támogatás
Diákmunka támogatás Munkaügyi Központ
Méz-és Meggyfesztivál támogatása NKA
TKT Létszámcsökkentés bevétel
IKSZT Művelődési Ház
6. hó álláskereső foglalkoztatott támogatása
Hosszútávú közfoglalkoztatás
Startmunka-program 2012. évi támogatás
IKSZT Művelődési Ház felújítás
IPA pályázat támogatása Uniós
IPA pályázat támogatása hazai forrás
Támogatásértékű működ. bevét.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
IKSZT Művelődési Ház felújítás
Startmunka-program támogatása belvíz
KEOP Napelemes rendszer telepítése
MVH Tanyavillamosítás
IPA pályázat támogatása Uniós
IPA pályázat támogatása hazai forrás
Támogatásértékű felhalm.bevétel összesen
IV. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZ.:
Pénzforgalmi bevételek összesen
Pénzforgalom nélküli bevételek
2012. évi pénzmaradvány felhasználása
Önkormányzat bevételei összesen:

81 485

20 300
28 712
3 378
93 418

87 800
169 285
383 560

21 700
1 024
26 132
34 225
8 333
980
92 394
185 812
383 511

94 182
477 742

383 511

-

-

-

60
1 760
552
2 000
246
20 300
300
1 500
1 499
20 300
28 712
3 378
81 485
43 581
1 024
33 882
8 333
980
87 800
169 285
383 560

11 933
21 881
26 132
343
4 594
16 527
49
94 182
94 231

94 182
477 742

3. § A R. 4 §. 2. sz. melléklete a következő összegekre módosul:
2. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat
összesen:

Szank Községi
Önkormányzat
3/2013. ÖR

Módosítás

Módosított

Működési előirányzatok
Személyi juttatások

49 744

Munkaadókat terhelő járulékok

9 586

-

639

Dologi kiadások

94 936

-

9 958

122 945

-

2 634

277 211

-

7 667

Támogatások pénzeszközök átad.
Működési fennt. kiad összesen:

269 544

55 308
8 947
84 978
120 311
269 544

5 564
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Polg. Hivatal működési céltartalék

2 000

Általános tartalék

3 000

2 201

7 201

5 000

2 201

276 745

282 211

Működési és általános tartalékok összesen:
Működési előirány. összesen:

-

5 201
7 201
276 745

5 466

Felhalmozási előirányzatok
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Fejl.célú pénzeszk. átadás Ivóvízminőségjav.Társ.

-

105 000

IPA támogatás előleg Móricgát

-

1 741

IPA támogatás előleg Kishegyes

-

3 760

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.

-

110 501

-

2 801

-

2 801

105 000
1 741
3 760
110 501

Immateriális javak
Szellemi termék
Szank Története kiadvány
Immateriális javak összesen

-

2 801
2 801
10 819
10 819

Felújítások
Ízek Háza felújítás IPA
Felújítások összesen

9 804

9 804

1 015

9 804

1 015

Beuházások
KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre

30 744

-

30 744

MVH Tanyavillamosítás

38 028

-

485

1 024

-

1 024

Start-munkaprogram gépek, berendezések
IPA Faházak vásárlása

-

3 175

Lapvibrátor vásárlás

-

126

Távcső beszerzés

-

400

Klíma vásárlás

-

466

Hidraulikus emelő vásárlás

-

240

Laptop vásárlás

-

160

Laptop vásárlás IPA

-

368

Raktári polcrendszer IPA

-

4 030

Klíma, Riasztó, LED TV vásárlás

-

1 275

Lakóház, udvar vásárlás Szank, Árpád utca

-

6 200

Temperáló vásárlás csokiüzem

-

1 093

-

Rézüst vásárlás csoki üzem
Beruházások összesen

Felhalmozási előirányz. mindösszesen:

69 796

69 796

179 297

79 600

37 543
3 175
126
400
466
240
160
368
4 030
1 275
6 200
1 093
100
55 176
179 297

100
-

14 620
99 697

Hitel, törlesztések

21 700

-

21 700

21 700

-

477 742

383 511

IKSZT Művelődési Ház felújítás
Hitel, törlesztések

Kiadási előirányzat. mindösszesen

21 700
21 700
477 742

94 231
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4. § A R 4.§ 3. sz. melléklete a következő összegekre módosul:
3. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadási
előirányzatai feladatonként

Feladat megnevezése
I. Szank Községi Önkormányzat
16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás
17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
18. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
20. Lakóingatlan kezelése, bérbeadása üzemeltetése
21. Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása
22. Önkormányzati jogalkotás
23. Zöldterület-kezelés
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
24. tevékenysége
25. Közvilágítás
Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható
26. szolgáltatások
27. Támogatásértékű kiadások
28. Államházt.kívülre végl.pénze.átadás
29. Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
33. Átmeneti segély
31. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
32. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
33. Köztemetés
35. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram 2012. év 12. hó
36. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram téli
37. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram közút
38. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram belvíz védekezés
39. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram mezőgazdasági út
39. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai
40. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás
41. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat)
42. Múzeumi kiállítási tevékenység
43. Múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység
44. Közművelődési intézmény Közösségi Színtér
45. IPA pályázat Határon átnyúló együttműködés
46. Tartalékok (általános + működési céltartalék)
47. Hosszabb távú közfoglalkoztatás
Szank Községi Önkormányzat működési, fenntart. kiad. Össz.
50. Felhalmozási kiadások

ezer Ft-ban
3/2013.ÖR
170
19 938
690
3 683
610
83
12 708
3 725

Módosítás
-

110

-

15 985

Módosított

60
3 953
1 305
3 683
610
623
10 023
3 850

615

540
-

2 685
125

14 421

14 659

29 080
7 030

1 170
3 980

3 312
114 611
4 480
6 065
800
100
100
220
2 645
14 800
9 704
3 644
3 955
1 578
360
3 843
797
64
9 349
26 667
7 201
2 233
276 745

7 030
2 142
118 591
3 134
6 049
800
100
100
220
2 609
13 966
10 980
3 916
4 067
1 578
360
3 634
797
64
7 268
33 778
5 000
282 211

-

1 346
16

36
834
-

1 276

-

272

-

112
209

2 081
-

7 111
2 201
2 233

-

5 466
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Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Ivóvízminőségjavító Társulás EU Önerő Alap
IPA támogatás előleg Móricgát
IPA támogatás előleg Kishegyes
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen

Immateriális javak
Szellemi termék
Szank Története kiadvány
Szank Története kiadvány ÁFA
Immateriális javak összesen
Felújítások
IPA Ízek Háza felújítás
Ízek Háza felújítás ÁFA
Felújítások összesen
Feladat megnevezése

Beuházások
KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre
MVH Tanyavillamosítás
Start-munkaprogram gépek berendezések
IPA Faházak vásárlása
Lapvibrátor vásárlása
Távcső beszerzése
Klíma vásárlás
Hidraulikus emelő vásárlás
Laptop vásárlás
Laptop vásárlás IPA
Raktári polcrendszer IPA
Klíma, riasztó, LED TV vásárlás
Lakóház, udvar vásárlás Szank Árpád utca
Temperáló vásárlás csokiüzem
Rézüst vásárlás csokiüzem
Beruházások összesen
Felhalmozási előirányz. mindösszesen:
Hitel, törlesztések
IKSZT Művelődési Ház hitel
Hitel, törlesztések
Szank Községi Önkormányzat összesen:

-

105 000

105 000

1 741

1 741

3 760
110 501

3 760
110 501

-

2 476

2 476
325
2 801

9 804
9 804
ezer Ft-ban
3/2013.ÖR
30 744
38 028
1 024
69 796
79 600
21 700
21 700
383 511

325
2 801

10 603
216
10 819

799
216
1 015

Módosítás
-

30 744

-

485

-

1 024

Módosított

37 543
3 175
126
400
466
240
160
368
4 030
1 275
6 200
1 093
100
55 176
179 297

3 175
126
400
466
240
160
368
4 030
1 275
6 200
1 093
100
-

14 620
99 697

21 700
21 700
477 742

94 231

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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NAPIREND
3. Előterjesztés Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013.(III.14.) rendelet módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A rendeletmódosításról a részletes előterjesztést és a rendelet-tervezetet mindenki írásban
megkapta. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérte Rácz Izabellát, hogy ismertesse a
bizottság javaslatát.
Rácz Izabella PB tag
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet egyhangúlag
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Mucsi László képviselő
Az utolsó oldalon a 14. sorban szerepel az önkormányzati jogalkotás. Mi tartozik ide?
Nagy Klára főtanácsos
A képviselő-testület és bizottságainak kiadásai. A tiszteletdíjak és járulékok 2012-ben az
önkormányzat költségvetésében szerepeltek, 2013-ban pedig átkerültek a polgármesteri
hivatal költségvetésébe.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő
rendeletet alkották:
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Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013.(……..) / önkormányzati rendelete
a Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23.§ (2)
bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. alapján a Szanki
Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.14.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.
1.§ (1) A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul.
ezer Ft-ban

Bevételek
Megnevezés
(1) működési

110 918
0
0
110 918

(2) felhalmozási
(3) 2013. évi pénzmaradvány felhasználás
(4) költségvetési főösszeg

ezer Ft-ban

Kiadások
Megnevezés
(1) működési
(2) felhalmozási
(3) felhalmozási célú hitel törlesztés
(4) költségvetési főösszeg
(5) ebből működési céltartalék
(6) ebből általános tartalék
(7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása
(8) működési többlet/hiány
(9) felhalmozási többlet/hiány

110 918
110 918
108 000
-

(11) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a Szanki Polgármesteri Hivatal
2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.14.) önkormányzati rendeletben a módosított költségvetési
előirányzatokra vonatkozóan a működési és felhalmozási többlet/hiány nincs. A Szanki Polgármesteri
Hivatal intézményi működési bevételei és az önkormányzat által nyújtott intézmény finanszírozás összege
teljes egészében fedezetet nyújt a működési kiadásokra.
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2. § A R. 4. §. 1/a sz. melléklete a következő összegekre módosul:
1/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei forrásonként
ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek
Továbbszámlázott villany, gáz
Egyéb sajátos bevételek
egyéb működési bevételek
Továbbszámlázott telefon
Áfa bevételek
Intézményi működési bevételek összesen:
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN
Támogatás értékű bevételek
Hosszútávú közfoglalkoztatás
Támogatás értékű bevételek
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott
támog.
Pénzforgalmi bevételek összesen

Szanki
Szanki
Polgármesteri Polgármesteri
Hivatal
Hivatal 4/2013.
összesen:
ÖR

2 768

100
500
1 800
648
3 048

2 768

3 048

-

-

-

150
108 000
110 918

Módosítás

111 790
114 838

-

Módosított

320
40
280

100
180
40
1 800
648
2 768

-

3 048

150
150

150
150

3 790
3 920

108 000
110 918

3. § A R. 4 §. 2/a sz. melléklete a következő összegekre módosul:
2/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban

Megnevezés
Működési előirányzatok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Támogatások pénzeszközök átad.
Működési fennt. kiad összesen:
Kiadási előirányzat. mindösszesen

Szanki
Szanki
Polgármesteri Polgármesteri
Hivatal
Hivatal
összesen
4/2013. ÖR

110 918
110 918

39 122
10 298
29 416
36 002
114 838
114 838

Módosítás

-

Módosított

1 632
341
2 981
1 034
3 920
3 920

37 490
9 957
26 435
37 036
110 918
110 918
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4. § A R 4.§ 3/a sz. melléklete a következő összegekre módosul:
3/a számú melléklet

Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési - fenntartási kiadási előirányzatai
feladatonként
Feladat megnevezése
I. Szanki Polgármesteri Hivatal
1. Építményüzemeltetés
2. Általános épülettakarítás
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
3. tevékenysége
4. Hosszabbidőtartamú közfoglalkoztatás
5. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
6. Rendszeres szociális segély
7. Időskorúak járadéka
8. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
9. Ápolási díj alanyi jogon
10. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
11. Óvodáztatási támogatás
12. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
13. Közgyógyellátás
14. Önkormányzati jogalkotás
Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai
I. összesen:

4/2013.ÖR

7 242
8 374

Módosítás
-

245

-

124

-

7 730

642
2 832
21 900
23
10 000
109
110
440
2 570
850
-

-

378

114 838

-

59 746

ezer Ft-ban
Módosított

6 997
8 250

3 123

52 016
264
3 232
21 900
23
10 000
1 143
110
440
2 570
850
3 123

3 920

110 918

400

1 034

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16

NAPIREND
4. Tájékoztató az önkormányzat és intézménye gazdálkodásának 2013. háromnegyed éves
helyzetéről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat és intézménye költségvetésének 3/4 éves helyzetéről szóló tájékoztatót
írásban mindenki megkapta, kiegészítése nincs. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérte
Rácz Izabellát, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Rácz Izabella PB tag
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra
javasolta a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a tájékoztatót.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
139/2013.(XI.28.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alapján a Szank Községi Önkormányzat
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint
elfogadja.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
140/2013.(XI.28.) ÖH.
Szanki Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alapján a Szanki Polgármesteri Hivatal
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint
elfogadja.
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NAPIREND
5. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetési
koncepciójáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A jövő évi koncepció tervezése kapcsán nagyon sok a bizonytalanság. Továbbra is elvonással
kell számolni az iparűzési adó, gépjármű adó tekintetében. A 2014. évi költségvetést
működési hiány nélkül kell megtervezni, kivéve, ha lenne olyan uniós pályázat, amelyre
fejlesztési hitelt kellene felvenni. Ezt nem látjuk előre.
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Felkérte Rácz Izabellát, hogy ismertesse
a bizottság javaslatát.
Rácz Izabella PB tag
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a határozat-tervezetet egyhangúlag
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Mucsi László képviselő
A 8. oldal utolsó bekezdése nagymértékben pályázatfüggő. Javasolta a fejlesztési
elképzelések tekintetében prioritás felállítását. Gazdálkodást segítő pályázatokra lenne
szükség. A mezőgazdasági földút fejlesztés mit jelent?
Patkós Zsolt polgármester
Benne van az önkormányzat koncepciójában valamennyi földút fejlesztése. Nem látható előre,
hogy a 2014-2020-as időszakban milyen pályázatok fognak megjelenni.
Javasolta, hogy a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság állítson fel prioritást a
pályázati célok tekintetében. Tegyen javaslatot a fejlesztés irányára és preferenciákra.
A képviselő-testület egyetértett a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság
felkérésével.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
141/2013.(XI.28.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat és intézménye
2014. évi költségvetési koncepciójáról
HATÁROZAT
A képviselő-testület Szank Községi Önkormányzat és intézménye 2014. évi koncepcióját
megtárgyalta és a 2014. évi költségvetés összeállításához az alábbi tervezési irányelveket
határozza meg.
1)

A 2014. évi költségvetést a jogszabályokban meghatározott tartalommal és szerkezettel
intézményenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként részletezve kell
elkészíteni. A 2014. évi költségvetés részletes tervezésére vonatkozó alapelveket úgy
kell meghatározni, hogy az a községi önkormányzat hosszú távú érdekeit szolgálja.
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2)

Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani az
új önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően.

3)

Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat alaposan felül kell vizsgálni és
amennyiben jogszabályi lehetőség van rá megszüntetni azokat.

4)

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok
tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Racionálisan szűkíteni kell a kapacitásokat,
csökkenteni a létszámot.

5)

A bevételeket a költségvetés készítésekor ismert mértékben kell számba venni.

6)

Működési kiadásoknál a 2013. évi módosított költségvetéshez viszonyított változásokat
számszerűen és szöveges indoklással részletesen be kell mutatni.

7)

A személyi juttatásokat intézményenként csökkenteni kell a megszűnő, és növelni a
képviselő-testület által engedélyezett új feladatok előirányzataival. Önkormányzati
szinten az illetmények, pótlékok, munkabérek, tiszteletdíjak és költségtérítések a
törvényekben előírtak figyelembevételével tervezhetőek. Többletként a jogszabályok
szerinti kötelező illetmény elemeket, a soros előrelépők miatti többletet és a jubileumi
jutalmakat lehet tervezni. A béren kívüli juttatásokat a 2013. évi eredeti költségvetési
szinten abban az esetben lehet megtervezni. Személyi juttatás többlet a 2014. évi
költségvetési törvényben meghatározott mértékben és kifizetési jogcímen a képviselőtestület döntése alapján tervezhető meg.

8)

A munkaadókat terhelő járulékokat a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben kell
tervezni.

9)

A dologi kiadásoknál számba kell venni, és rangsorolni kell az ellátandó feladatokat.
Bizonyítani kell a célok és feladatok indokoltságát. A 2014. évi költségvetésben az
előző évi egyszeres kiadások közül csak az ismét felmerülő kiadások tervezhetők,
melyek indokoltságát a szöveges előterjesztésben kell alátámasztani. Az időközbeni
központi és helyi jogszabályok miatti változások hatása a forrás biztosításával
együttesen kerülhet többletként a költségvetésbe. Új feladatok tervezése a 2013. évi
eredeti előirányzathoz képest csak részletes indoklással, a szükségességre rámutatva
lehetséges. Önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzatát átlagában a 2013. évi
módosított költségvetési előirányzatok szintjén kell megtervezni. A dologi kiadások
tervezésénél elsőként a 2013. évi felhasználás alapján a közüzemi díjak (gáz, villany,
víz, szennyvíz) előirányzatait kell megtervezni.
A többi dologi kiadás mértékének tervezésére ennek függvényében kerülhet csak sor. A
költségvetés tervezésénél rangsorolni kell a feladatokat, a kötelezően ellátandó feladatok
tervezhetőek a képviselő-testület döntése nélkül. A nem kötelező feladatok ellátásáról
dönt a képviselő-testület. Meghatározza, hogy milyen többlet feladatokat tud felvállalni
az önkormányzat a 2014. évben.

10) A 2014. évi költségvetésben előirányzatot kell képezni a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás működésének támogatására szükség szerint.
11) A korábbi években bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek tekintetében
biztosítani kell a szükséges törlesztések tervezését.
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12) A képviselő-testület elvi szándéka alapján a munkahelyteremtésre, vállalkozások
támogatására lehetőség szerint előirányzatot kell képezni a 2014. évi költségvetésben.
13) A működési céltartalékok intézményenként 2013. évi módosított költségvetési szinten
tervezhetők.
14) A társadalmi szervezetek támogatása a 2013. évi eredeti költségvetési szinten
tervezhető. Új szervezet támogatásának tervezéséhez a Képviselő-testület előzetes
határozata szükséges, amely tartalmazza a támogatási összeget, meghatározva a
támogatás forrását is. A támogatások, pénzeszköz átadásokon belül a szociális pénzbeli
ellátások előirányzatának csökkentése szükséges a 2013. évi eredeti előirányzatokhoz
képest.
15) Újabb pályázatok benyújtása előtt minden esetben vizsgálni kell a finanszírozhatóság
feltételeit mind a fejlesztési források terheltsége, a likviditás biztosíthatósága, mind a
későbbi működtetési kiadások nagysága tekintetében.
16) A felhalmozási kiadásoknál előirányzatot kell képezni a korábbi években benyújtott
nyertes pályázatok és a 2014. évben benyújtásra kerülő pályázatok saját erő részére.
Forrást szükséges biztosítani a pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő egyéb kiadásokra,
amelyek a pályázatokban nem elszámolhatók (szakértői díjak, tervezői költségek,
szakhatóságok engedélyének díjai).
17) Javítani kell az önkormányzati vagyon hasznosításának a hatékonyságát és az
értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésének eredményességét. A Polgármesteri
Hivatal tegyen hatékony intézkedéseket az ingatlanok folyamatos bérbeadására,
valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítésére.
18) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú,
költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni.
19) A 2014. évi költségvetést abban a szervezeti és szerkezeti formában kell megtervezni,
amelyben a feladat ellátás a leggazdaságosabb formában valósítható meg.
20) A 2014. évi önkormányzati költségvetést működési hiány nélkül kell megtervezni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester
Vincze Jánosné – jegyző
NAPIREND
6. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta.
Rácz Izabella PB tag
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a határozat-tervezetet egyhangúlag
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
142/2013.(XI.28.) ÖH.
2014. évi belső ellenőrzési munkaterv
jóváhagyásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat
költségvetési szervére vonatkozó 2014. évi belső ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet
szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző
1. sz. melléklet
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Ellenőrzendő
folyamatok
és
szervezetek
/ szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre
vonatkozó
stratégia (ellenőrzés
célja, módszerei,
tárgya, ellenőrzött
időszak)

Azonosított
kockázati
tényezők (*)

Az ellenőrzés
típusa (**)

Az
ellenőrzés
ütemezés
e (***)

Polgármesteri
Hivatal

Ellenőrzés célja:
Annak vizsgálata,
hogy a személyi
anyagok alaki és
tartalmi szempontból
megfelelőek-e,
kinevezések,
átsorolások, jubileumi
jutalmak, egyéb
juttatások
ellenőrzése,
Ellenőrzés tárgya:
Köztisztviselők,
közalkalmazottak és
Mt. munkavállalók
munkaügyi
ellenőrzése
Ellenőrizendő
időszak: 2013.
Ellenőrzés
módszerei: tételes
vizsgálat

Jogszabályok
alkalmazása, alap
dokumentáció
megléte

Célellenőrzés,
szabályszerűségi és pénzügyi
ellenőrzés

Ellenőrzés
végrehajtása:
2014.05.

Erőforrás
szükséglet
ek (****)

Jelentés:
2014.06.
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NAPIREND
7. Előterjesztés a közterület-használat általános rendjéről szóló önkormányzati rendeletről
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérte Rácz Izabellát, hogy ismertesse
a bizottság javaslatát.
Rácz Izabella PB tag
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet egyhangúlag
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Besesek Béla alpolgármester
Elhangzott a bizottság ülésén, hogy szerezzünk érvényt a rendeletnek, és szólítsuk fel a
mozgóárusokat, hogy fizessenek közterület-használati díjat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő
rendeletet alkották:
Szank községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013.(…….) önkormányzati rendelete
a közterület-használat általános rendjéről
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(1) a) pontja és a 32. cikk (2) bekezdése szerint jogalkotói hatáskörében eljárva a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában, a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 144. §-ában,
valamint az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles
hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013.
évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek településképi,
településrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági valamint tulajdonosi
szempontok figyelembe vételével határozzák meg a közterület-használat, továbbá a
falragaszok, reklám és hirdetőtáblák elhelyezésének szabályait.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya Szank község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a vásári és piaci helyhasználat szabályaira, amelyet az
önkormányzat önálló rendeletben szabályoz.
(3) A rendelet rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község
területén tartózkodnak és tevékenykednek.
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A közterület-használati engedély
3. §
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat)
engedély szükséges.
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti
védőtető (előtető) ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám) továbbá cég- és
címtábla elhelyezéséhez.
b) Szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdetőberendezés, köztárgyak, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezéséhez.
c) Távbeszélő fülke, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezéséhez.
d) Közterületen 15 napot meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és
törmelék elhelyezéséhez, tüzelő-anyag tárolásához.
e) Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez.
f) Alkalmi és mozgó árusításhoz, javító, szolgáltató tevékenységhez.
g) Előkert vendéglátó-ipari célra történő igénybevételéhez.
h) Kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvény, továbbá mutatványos
tevékenység, cirkusz céljára terület igénybevételéhez.
i) Családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekhez.
j) Lakodalmi és egyéb célú sátor közterületen történő elhelyezéséhez.
k) Zöldfelület bármilyen célú igénybevételéhez.
l) Közterületen utcabál tartásához.
m) Gépjárművek, haszonjárművek időszakos tárolásához
n) film és televízió felvételre.
(3) Nem kell közterület-használati engedély:
a) A közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda)
területének elfoglalásához.
b) A közterületen síkosság elleni védelemre szolgáló homok tárolásához.
c) Az úttartozékok és közút közlekedés irányítását szolgáló berendezés elhelyezéséhez.
d) A közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása
érdekében végzett munkához.
e) Szank Község Önkormányzata rendezvényeinek szervezéséhez.
f) A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez.
(4) Nem adható közterület-használati engedély:
a) Zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tűzijáték – gyakorlására,
erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, szeszesital (kimért és palackozott)
forgalmazására.
b) Közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére.
c) Község- és utcaképbe nem illeszkedő berendezések létesítésére.
d) Sátorgarázs létesítésére.
e) Üzletek környékén áru és göngyöleg tárolására.
f) Zöldség, gyümölcs, virág árusítására.
g) Gépjárművek, haszonjárművek 3 hónapnál hosszabb ideig történő tárolására.
h) Üzemképtelen járművek tárolására.
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Engedélyező hatóság
4. §
A közterület használatot átruházott hatáskörben a polgármester határozattal engedélyezi.
Az engedély iránti kérelem
5. §
(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) Az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- és telephelyének címét.
b) A közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt
kérő állandó jelleggel kívánja használni.
c) A közterület-használat helyének, módjának mértékének pontos meghatározását.
d) A közterület-használat helyszínrajzát, az elhelyezni kívánt építmény bemutatására
szolgáló képet, vagy vázrajzot indokolt esetben a kérelemhez mellékelni kell.
Az engedély megadása
6.§
(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az Országos Településrendezési és
Építési követelményeket, hatályos önkormányzati rendeleteket, valamint Szank község
településrendezési tervét.
(2) Az engedélynek tartalmazni kell:
a) Az engedélyes nevét és állandó lakó- és telephelyének címét.
b) A közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt hogy az engedély milyen
feltételek bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű.
c) A közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását.
d) Az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot
helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását.
e) Közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének
módját.
f) A keletkezett hulladék elszállítására vonatkozó kötelezettséget.
(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a
tárolás csak a munka- baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon
történhet. A közterület-használati engedélyben utalni kell arra, hogy az közérdekből
kártalanítási kötelezettség nélkül bármikor visszavonható.
(4) Az engedély meghatározott idő elteltéig, illetve visszavonásig érvényes. A meghatározott
időre szóló engedély érvénye - az engedményesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt
legalább 15 nappal benyújtott kérelmére - meghosszabbítható, illetőleg meghatározott
időszakra szüneteltethető.
Közterület-használati díj
7. §
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
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(3) A fizetendő közterület-használati díj fizetésére kötelezettek az 1. számú mellékletben
szereplő díjtételeket kötelesek megfizetni.
(4) A közterület-használati díjat a közterület-használat megkezdése előtt kell az önkormányzat
számlájára befizetni, a határozatban foglaltak szerint.
(5) Reklámtáblák, hirdető-berendezések, cég- és címtáblák felületének kiszámításánál a
hirdető felület területét kell figyelembe venni.
Mentesség a közterület-használati díj megfizetése alól
8. §
(1)

Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) A fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a
vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére.
b) A közműveknek (elektromos-, gáz- távfűtő-, víz- és csatornázási művek), valamint a
köztisztasági szerveknek a feladatok ellátását szolgáló közérdekű létesítményei
elhelyezésére.
c) A postai és távközlési tevékenységekkel kapcsolatos létesítmények és berendezések
elhelyezésére.
d) A közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek igénybevétele esetén.
(2) A közterület-használati díj megfizetése alól mentes:
a) Az állami, önkormányzati szervek és intézményei,
b) A civil szervezetek és egyházak alkalmanként szervezett rendezvényei.
(3) A polgármester a díj fizetésének kötelezettsége alól, kérelemre felmentést adhat:
a) ha a közterület használatára tartós közérdek,
b) adomány-gyűjtés, vagy jótékony célú rendezvény céljából kerül sor, feltéve, hogy az a
település kulturális és szociális érdekeinek megfelel, és nem kapcsolódik hozzá
kereskedelmi tevékenység
Közterület- használatra vonatkozó tilalmak és korlátozások
9. §

(1) A Szent István téren és a Pongrátz Gergely téren, játszótéren mutatványos tevékenység,
választási kampányra szolgáló önálló hirdető-berendezés nem helyezhető el.
(2) Tilos falragaszt elhelyezni helyi védettség alatt álló épületek falára, kerítésére, köztéri
szobrokra, padokra, közlekedési jelzőtáblákra, és élő fára.
(3) Épület falára, kerítésre választási plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő,
illetőleg az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetén a vagyonkezelői jog
gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
(4) A falragasz elhelyezője az aktualitását követő 30 napon belül köteles a falragaszt
eltávolítani és az eredeti állapotot saját költségén visszaállítani. Amennyiben e
kötelezettségének nem tesz eleget, a Polgármesteri Hivatal a szükséges munkálatokat
annak költségére végezteti el, akinek érdekében került a falragasz kihelyezésre.
(5) Közterületen szeszesital árusítása és fogyasztása tilos.
(6) Közterületen szexuális jellegű áru, szeszes ital, dohányárú, valamint játékterem nem
reklámozható.
(7) A község közterületein fémhulladék lerakása és tárolása tilos.
(8) Közúton és közparkolóban gépjármű árusítása tilos.
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Közterület- használat megszüntetése és az engedély megvonása
10. §
(1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes
részére – kérelmére másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.
(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedély a közterületet nem az engedélyezett célra és
módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz
eleget.
(3) Ha az engedélyes a tartós közterület használatot meg kívánja szüntetni, köteles ezt a
szándékát az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot
– minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
(5) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már
esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.
Közterület engedély nélküli használatának jogi következményei
11. §
(1) A közterület-használat engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a
használó a polgármester felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület
eredeti állapotát saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
Ellenkező esetben az engedély nélküli használó költségére és veszélyére a polgármester a
végrehajtást elrendelheti.
(2) A közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó – amennyiben
a használat megfelel az engedélyezési feltételeknek – utólagos kérelmére a polgármester a
közterület használatát engedélyezheti és a kérelmező a rendelet 1. számú mellékletében
szereplő díj kétszeresét köteles megfizetni.
Közterület filmforgatási célú használata
12. §
(1) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló törvényben
meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(2) A képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú
használatának felső határát a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott összegben
állapítja meg.
(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Szank
község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.
(5) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő
témájú filmalkotások, Szank történetének, kulturális örökségének, egyházi életének
gazdasági, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, civil szervezeteinek,
turisztikai nevezetességeinek bemutatására szolgáló, valamint az önkormányzat
megrendelésére készített filmalkotások.
(6) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.
13.§
(1) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat által vagy megbízása alapján
közterületre szervezett önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére.
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(2) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 15 nap időtartamot.
(3) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető.
(4) A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat, kivéve, ha az
éjszakai forgatás elkerülhetetlen.
(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható események esetén az akadály
elhárulása után lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül a közterület használatot
újra biztosítani kell, olyan időtartamra, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.
(6) A rendkívüli természeti események esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást
követően lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül a közterület használatot újra
biztosítani kell, olyan időtartamra, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.
14.§
(1) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő
feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán
tartását,
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással
kapcsolatos lényeges információkról,
e) a filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítésének folyamatosan biztosítása, továbbá
f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését,
beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.
Záró rendelkezések
15.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a közterülethasználatról szóló 10/2013.(X.07.) önkormányzati rendelet.
Értelmező rendelkezés
16. §
közérdek: állami vagy helyi önkormányzati szerv, valamint az e szervek működéséhez
szükséges gazdasági, igazgatási, oktatási, közgyűjteményi, közművelődési, szociális és
egészségügyi létesítmény elhelyezése; város- és községrendezés; önkormányzati
beruházásban megvalósuló lakóház építés, felújítás; bányászat; honvédelem; közlekedés;
posta és távközlés; villamos energia továbbítására szolgáló vezeték és berendezés elhelyezése,
ha a létesítés, illetőleg az elhelyezés másként nem biztosítható; vízgazdálkodás; régészeti
lelőhelyek és környezetük megóvása és feltárása; műemlékvédelem és természetvédelem, ha a
védelem másként nem biztosítható; védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés.
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1. sz. melléklet a 13/2013.(XI…..) önkormányzati rendelethez
Díjtételek
Ssz.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Megnevezés
A közterületbe 10-cm-en túl benyúló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető)
ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám)
továbbá cég és címtábla elhelyezése
Köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak
elhelyezése
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag,
törmelék
Alkalmi és mozgó árusítás
Vendéglátó-ipari terasz
Kiállítás, sport- és kulturális rendezvény
Cirkusz 100 m2-ig
100 m2 felett
Mutatványos
tevékenységgel
kapcsolatos
területfoglalás (lakókocsi, céllövölde, tehergépkocsi
parkolása
Hirdetőtábla, hirdető-berendezés
1 m2 táblaméret alatt
1 m2 feletti rész után m2-enként
reklám célú zászlórúd elhelyezés (db)
Választási kampányt szolgáló, önálló hirdető
berendezés
Lakodalmi sátor és egyéb célú sátor
Gépjármű, haszonjármű tárolása

Díj

30,- Ft/m2/hó
100,- Ft/m2/hó
50,- Ft/m2/hó
1.000,- Ft/nap
300,- Ft/m2/hó
20,- Ft/m2/nap
5.000,- Ft/nap
10.000,- Ft/nap
15,- Ft/m2/nap

2.000,- Ft/m2/év
+ 500,- Ft/m2/év
300,- Ft/db/év
10,- Ft/m2/nap
300,- Ft/nap
100,- Ft/nap/jármű

2. számú melléklet a 13/2013.(XI…...) önkormányzati rendelethez

Közterület filmforgatási célú használati díjainak mértéke
Forgatási helyszín
Ft/m2/nap
200

Technikai kiszolgálás
Ft/m2/nap
100

Stáb parkolás
Ft/m2/nap
50

E melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás
fogalmak vonatkozásában a 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletében meghatározott
fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.
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NAPIREND
8. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységeinek módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
Az önkormányzat alaptevékenységeinek módosítására alapvetően az Ízek Háza működési
engedélye miatt van szükség. A vállalkozási tevékenységek köre jelentősen bővül. Javasolta a
határozat-tervezetek elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezeteket.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
143/2013.(XI.28.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat
Alap- és vállalkozási tevékenységeinek módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 127/2013.(X.07.) ÖH. számú határozattal
jóváhagyott Szank Községi Önkormányzat alap- és vállalkozási tevékenységeit az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5) bekezdése és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése
alapján az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az önkormányzat alaptevékenységeit az alábbi tevékenységekkel egészíti ki:
799000
Egyéb foglalás
890444
Téli közfoglalkoztatás
2. Az önkormányzat alaptevékenységeiből az élelmiszergyártás tevékenység hatályát veszti.
3. Az önkormányzat az alábbi vállalkozói tevékenységeket végzi:
Vállalkozási tevékenysége:
TEÁOR 08
10
Élelmiszergyártás
10.82 Édesség gyártása
10.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás
10.51 Tejtermék gyártása
10.71 Kenyér, friss pékáru gyártása
10.73 Tésztafélék gyártása
47
Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelme
47.21 Zöldség-, gyümölcs kiskereskedelme
47.22 Hús-, húsáru kiskereskedelme
47.24 Kenyér-, pékáru-, édesség - kiskereskedelem
47.29 Egyéb élelmiszer - kiskereskedelem
47.61 Könyv- kiskereskedelem
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47.62 Újság-, papíráru – kiskereskedelem
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.81 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Vendéglátás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvény étkeztetés
56.29 Egyéb vendéglátás
Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés

Határidő: 3 nap
Felelős: Vincze Jánosné – jegyző
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
144/2013.(XI.28.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat
Alap- és vállalkozási tevékenységei egységes szerkezetben
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete Szank Községi Önkormányzat alap- és
vállalkozási tevékenységét az 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet alapján az államháztartás
szakfeladatrendje szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá és a Szervezeti és
Működési Szabályzatának 5. számú függelékébe illeszti:
Jogi személy
Megnevezése: Szank Községi Önkormányzat
Székhelye: 6131 Szank, Béke u. 33.
Adószáma: 15725015-2-03
Számlaszáma: 5170021-10008858
Védőnői szolgálat telephelye: 6131 Szank, Kossuth u. 18.
Közművelődési, közgyűjteményi és könyvtári feladatellátás címe:
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 6131 Szank, Rákóczi u. 22.
Közösségi Ház
- Szank nyilvános könyvtári szolgáltató hely 6131 Szank, Béke u. 40/a.
- Gy. Szabó Béla Képtár 6131 Béke u. 40/A
Ízek Háza Szank, Rákóczi F. u. 21.
Sportpálya és Tekecsarnok Szank, Halasi u. 26.
Alaptevékenysége:
360000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
522001
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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680001
813000
841126
841226
841383
841401
841402
841901
841907
843044
882122
882123
882124
882129
882203
890121
890441
890442
890443
910123
910502
581400
910121
910203
910204
841173
882117
841112
841358
842155
931102
869047
799000
890444

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Zöldterület-kezelés
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Vízügy területi igazgatása és szabályozása
Területfejlesztési és területrendezési feladatok
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Köztemetés
Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Statisztikai tevékenység
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Önkormányzati jogalkotás
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Sportlétesítmények működtetés és fejlesztése
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
Egyéb foglalás
Téli közfoglalkoztatás

Szank Községi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet végezhet.
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozási tevékenység felső határát a
módosított kiadási előirányzatok 10 %-ában határozza meg.
Vállalkozási tevékenysége:
TEÁOR 08
10
Élelmiszergyártás
10.82 Édesség gyártása
10.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás
10.51 Tejtermék gyártása
10.71 Kenyér, friss pékáru gyártása
10.73 Tésztafélék gyártása
47
Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelme
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47.21 Zöldség-, gyümölcs kiskereskedelme
47.22 Hús-, húsáru kiskereskedelme
47.24 Kenyér-, pékáru-, édesség - kiskereskedelem
47.29 Egyéb élelmiszer - kiskereskedelem
47.61 Könyv- kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru – kiskereskedelem
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.81 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Vendéglátás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvény étkeztetés
56.29 Egyéb vendéglátás
Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés

Határidő: 3 nap
Felelős: Vincze Jánosné - jegyző
NAPIREND
9. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt. vagyonkezelőnek történő kijelöléséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést és a határozat-tervezetet írásban mindenki megkapta, kiegészítése nem volt.
Besesek Béla alpolgármester
Javasolta, hogy legyen benne a határozatban, az 1. és a 2. pontban is, hogy
„vagyonkezelőnek” kijelöli.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet
a módosítással együtt.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
145/2013.(XI.28.) ÖH.
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.
kijelölése vagyonkezelőnek
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 109.§ előírásai és a
nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés és 11.§ (3) bekezdés előírásaira
tekintettel
vagyonkezelőnek
kijelöli
a
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
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Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszere
Szank Községi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében.
2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csongrád Város
Önkormányzatát, mint Gesztor önkormányzatot, hogy a 132/2013.(XI.13.) ÖH. számú
határozat alapján a közszolgáltatási szerződés felmondásával együtt megszűnő
jelenleg
hatályos
vagyonkezelési
szerződéssel
kapcsolatos
elszámolási
kötelezettségnek eleget téve a szerződés megszűnésével kapcsolatban felmerülő
jogokat, kötelezettségeket összesítse, és az annak eredményeként fellépő feltételeket
alapul véve készítsen a kijelölésekre tekintettel egy vagyonkezelési szerződés
tervezetet, valamint valamennyi tagönkormányzat számára a vagyonkezelésre
vonatkozó a Mötv. 109.§ (4) bekezdése szerinti rendelettervezetet, melyet legkésőbb
2013. november 30-ig küldje meg az egyes képviselő testületek részére azzal, hogy
kéri valamennyi önkormányzat képviselő-testületét, legkésőbb 2013. december 20-ig
hozza meg a Homokhátsági Regionális Zrt. vagyonkezelőnek történő kijelöléséről
szóló határozatát.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
10. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
üzemeltetéséről, közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést és a határozat-tervezetet írásban mindenki megkapta, kiegészítése nem volt.
Rácz Izabella képviselő
Üres lakás esetén a hulladékszállítási szüneteltetést hová kell a lakosoknak bejelenteni?
Patkós Zsolt polgármester
Ugyanúgy be kell jelenteni, mint eddig. Az iratokat az új szolgáltató meg fogja kapni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
146/2013.(XI.28.) ÖH.
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
HATÁROZAT

Rendszer

üzemeltetéséről,

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, hogy a Szank Községi
Önkormányzat nevében a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytassa úgy, hogy az
ehhez szükséges forrásokat a Konzorcium rendelkezésre bocsátja a Társulás részére.
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2. A közbeszerzési eljárásban Szank Községi Önkormányzat, Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösséget alkotó valamennyi
tagönkormányzat
és
a
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás közös Ajánlatkérőként lép fel.
3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a
közbeszerzési eljárást külön erre az eljárásra kialakított speciális eljárásrend keretében
köteles lefolytatni oly módon, hogy abban az alábbi feltételeket biztosítja:
• Tekintettel arra, hogy az egyes Ajánlatkérő önkormányzatok tulajdonosok olyan
gazdálkodó szervezetben, amely a leendő közbeszerzési eljárás tekintetében
érdekelt gazdálkodó szervezetnek minősülhet, és az egyes tagönkormányzatok
biztosítani kívánják számukra a közbeszerzési eljáráson való indulás lehetőségét,
ezért a Kbt. összeférhetetlenségi szabályaira tekintettel a Társulás a közbeszerzési
eljárást oly módon köteles lefolytatni, az eljárásban olyan személyeket köteles
bevonni, akikkel szemben az összeférhetetlenség nem áll fenn.
• A közbeszerzési eljárást lezáró határozat meghozatala a Társulási Tanács és a
Konzorciumban részt vevő tagönkormányzatok feladata.
• A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése előtt be kell szerezni a
Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektben részt vevő
valamennyi önkormányzat képviselő testületeinek döntését a nyertes személyét
illetően.
• A közbeszerzési eljárás kiírásában meg kell jelölni, hogy a Homokhátsági
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség osztatlan
közös tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelője a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, valamennyi az ISPA/KA projekt során beszerzésre került
létesítményeket, eszközöket, berendezéseket ezen szervezettől kell igénybe venni
(bérbe venni), melyért bérleti díjat kell fizetni. A közbeszerzési eljárás keretében
úgy kell meghatározni a bérleti díjat, hogy az megfelelően biztosítsa a
vagyonkezelő szervezet által korábban felvett hitel visszafizetését (jelenlegi
vagyonkezelési szerződés megszűnésével kapcsolatban felmerülő elszámolási
kötelezettség biztosítása a Konzorcium részéről), továbbá biztosítsa a
létesítmények, eszközök, berendezések tekintetében az ISPA, KA projekt
fenntarthatósági előírásait.
• A közbeszerzési eljárás feltételei között biztosítani kell a nemzeti vagyon
hasznosításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat (így pl. a közszolgáltató csak
átlátható szervezet lehet).
Határidő: legkésőbb 2014. április 30.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
11. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek, egyéb helyiségek és
eszközök bérletéről szóló határozat módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztés indoklására.
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Vincze Jánosné jegyző
A régi határozat ezen kívül már kétszer volt módosítva, a könnyebb alkalmazhatóság miatt
egységes szerkezetbe hozta. A díjtételek 2013. február 1-jétől vannak alkalmazva, nem
változtak. Új tétel a művelődési ház termeire és a konferencia termére vonatkozóan van a 2.1.
és a 2.2. pontban. Külön bérleti díj meghatározását javasoljuk abban az esetben, amikor
kereskedelmi, vendéglátó tevékenységet végez a bérlő, abból bevétele származik.
Patkós Zsolt polgármester
A határozat-tervezetet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta.
Rácz Izabella PB tag
A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolta
a képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a 2.2 és a 2.3 pontot ki kell egészíteni a
„konyha- és eszközhasználattal együtt”szövegrésszel, valamint a 2.2. pontban a „termek”
szót „terem” szóra kell javítani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet
a módosításokkal együtt.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
147/2013.(XI.28.) ÖH.
Önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek,
egyéb helyiségek és eszközök bérletéről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2013.(I.31.) ÖH. számú határozatának
2.1. és 2.2. pontjait 2013. december 1. napjától módosítja, és egységes szerkezetben az
alábbiak szerint fogadja el:
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv.
34. és 36. § alapján - a Szank Községi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
lakbérének és az önkormányzati helyiségek bérleti díjainak mértékét 2013. február 1-jétől
az alábbiak szerint határozza meg:
1.1. Komfortos lakás esetében
- belterületen
- külterületen
Komfort nélküli lakás esetében
- belterületen
- külterületen
1.2. Helyiségbérleti díjak
1.3. Garázsbérleti díjak

212,- Ft/m2/hó
152,- Ft/m2/hó
66,46,3.926,113,-

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/év + ÁFA
Ft/m2/hó + ÁFA

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1-jétől az önkormányzat
tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg:
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Művelődési Ház
2.1. Termek bérleti díja:

1.500,-Ft/óra + ÁFA fűtési időszakban
1.100,- Ft/óra + ÁFA fűtési időszakon kívül
Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység esetén a termek bérleti díja:
3.000,- Ft/óra + ÁFA fűtési időszakban
2.200,- Ft/óra + ÁFA fűtési időszakon kívül
2.2. Konferencia terem bérleti díj konyha- és eszközhasználattal együtt:
4.000,-Ft/óra + ÁFA fűtési időszakban
3.000,-Ft/óra + ÁFA fűtési időszakon kívül
Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység esetén a terem bérleti díja:
8.000,- Ft/óra + ÁFA fűtési időszakban
6.000,-Ft/óra + ÁFA fűtési időszakon kívül
Hangosító berendezés használati díja:
100,- Ft/óra
2.3. Konferencia terem bérleti díja konyha- és eszközhasználattal együtt
8 órát meghaladó rendezvény esetén: 35.000,-Ft+ÁFA/alkalom fűtési időszakban
25.000,-Ft+ÁFA/alkalom fűtési időszakon kívül
2.4. A képviselő-testület elrendeli, hogy a károkozó az eszközök pótlási díját számla
ellenében köteles megfizetni.
Bérbevevő a bérleti szerződés megkötése érdekében a terem igénybevétele előtt 5
munkanappal köteles felkeresni a közművelődési feladatokat ellátó személyt.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1-jétől az önkormányzat
tulajdonában lévő (Szank, Béke u. 73. szám alatt lévő raktárban tárolt) eszközök bérleti
díjait az alábbiak szerint határozza meg:
3.1. Kölcsönözhető eszközök bérleti díjai:
Megnevezés
Lapos és mély tányér
Desszert tányér
Tál (leveses,pörköltes,sültes)
Mokkás csésze
Likőröspohár
Üdítős pohár
Kancsó
Levesmerő kanál
Evőeszköz (kanál,villa,kés,mokkás)
Terítő (mosással)
Kompótos kistál
Sótartó (műanyag és üveg)
Váza
Kenyeres kosár
Fodros asztal drapéria (mosással)

Egységár Ft/db
25
20
150
25
20
25
50
70
25
500
20
10
50
20
500

3.2. Képviselő-testület meghatározza az eszközök pótlási díját, amely az eszközök bérleti
díjának tizenkétszerese.
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Bérbevevő az eszközök igénybevétele előtt 5 munkanappal köteles felkeresni a
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási munkatársát.
4. A Képviselő-testület egyedi kérelemre – a rendezvény céljait, közhasznúságát, közösségi
jellegét figyelembe véve – méltánylást gyakorolhat e határozat 2. és 3. pontjában
meghatározott bérleti díjak esetén. A képviselő-testület ezt a jogát átruházza a
polgármesterre.
5. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a szanki
székhellyel rendelkező civil szervezetek az alapító okiratukban meghatározott
tevékenységekre a Művelődési Ház termeit térítésmentesen használják, előre egyeztetett
időpontban.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
NAPIREND
12. Előterjesztés közművelődés szervező álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A közművelődés szervező álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló napirendi pont
napirendről történő levételét javasolta, mert még nem sikerült a jelölteket meghallgatni. A
pályázatok benyújtási határideje november 19-e volt, az elbírálásra 30 nap áll rendelkezésre.
Javasolta, hogy a következő ülésen tárgyalja a következő napirendi pontot a képviselőtestület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett a 12. napirendi pont
napirendről történő levételével.
NAPIREND
13. Egyéb kérdések
A.)

Szank, Irinyi u. 18/A. szám alatti önkormányzati lakás értékesítéséről

Patkós Zsolt polgármester
Horváth Márta kérte a képviselő-testülettől, hogy az Irinyi u. 18/A. szám alatti önkormányzati
ingatlan értékesítéséről szóló önkormányzati határozatát változatlan feltételekkel tartsa fenn,
határidejét 2014. december 31-ig hosszabbítsa meg. Vételi szándékát továbbra is fenntartja,
reményei szerint a következő évben meg tudja vásárolni az ingatlant. Javasolta a határozattervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
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148/2013.(XI.28.) ÖH.
Szank Irinyi u. 18/a. önkormányzati lakás értékesítéséről
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szank Irinyi utca 18/a. szám alatt
lévő önkormányzati lakás értékesítéséről szóló módosított 75/2012.(VI.27.) ÖH számú
határozat alapján Horváth Márta bérlő vételi szándékát továbbra is támogatja.
2. A képviselő-testület a vevő részére biztosított vételár kedvezményt a 2013. november
26-án érkezett kérelemre tekintettel 2014. december 31-ig biztosítja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester
B.) Szanki Kisbíró időszaki lap nyilvános közléséről
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzatnak kötelessége a lakosság tájékoztatása. A Kisbíró c. újság nem jut el
mindenkihez, hiszen nem ingyenes a lap. A rezsicsökkentésre is tekintettel javasolta, hogy a
következő évben mindenki kapja meg ingyenesen a Kisbírót, az önkormányzat vállalja fel
ennek a költségét.
Rácz Izabella PB tag
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a határozat-tervezetet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
149/2013.(XI.28.) ÖH.
Szanki Kisbíró időszaki lap nyilvános közléséről
HATÁROZAT
1.
2.
3.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szanki Kisbíró időszaki lap
nyilvános közlését 2014. évben árusítási és előfizetési díj nélkül határozza meg.
A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a lap
értékesítéséből származó bevétel ne kerüljön megtervezésre.
A képviselő-testület elrendeli, hogy a lap kéthetente 800 példányban kerüljön
sokszorosításra és kézbesítésre.

Határidő: folyamatos
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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C.) Ebek összeírásáról és pótoltásáról tájékoztató
Vincze Jánosné jegyző
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Kiskunfélegyháza körzetében elszaporodtak a veszett
rókák. Az állatorvosi nyilvántartásból megállapítható, hogy a korábbi évekhez képest
településünkön az ebeknek csak 20 %-a lett 2013-ban beoltva. Ezért Dr. Fülöp Gábor
kiskunmajsai állatorvos biztosított pótoltási lehetőséget, amely 2013. december 12-én
csütörtökön lesz. Aki eddig nem tette meg, a pótoltással együtt a mikrochip beültetését is
kérheti. A macskákat is be lehet oltatni, azonban ez nem kötelező. Utána össze kell írni az
ebeket, elektronikus nyilvántartást kell létrehozni. A nyilvántartást folyamatosan vezetni kell.
Az ebtartó kötelessége bejelenteni, ha az eb elhullott, az adatokban változás következett be.
Ezt a feladatot 2014. január 31-ig végre kell hajtani.
Patkós Zsolt polgármester
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az utolsó időpont, amíg büntetés nélkül be lehet az
ebeket oltani és a mikrochipet be lehet ültetni: 2013. december 12.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Mucsi László
jkv. hitelesítő

Tóth Mátyás
jkv. hitelesítő
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