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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2013. december 19-én 7 30 órakor megtartott rendkívüli
üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Csertő István
Mucsi László 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. Nyerges Zoltán és Rácz Izabella képviselők bejelentették
távolmaradásukat.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csertő István és Varga Ferencné 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. Előterjesztés vagyonkezelési és hasznosítási szerződés elfogadásáról szóló határozat
módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási társaság alapító
okiratának elfogadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés kötelezettségvállalásról (zárt ülés)
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Előterjesztés vagyonkezelési és hasznosítási szerződés elfogadásáról szóló határozat
módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
Elmondta, hogy a Konzorcium felülvizsgálatot kért a Kormányhivatal törvényességi
osztályától a vagyonkezelési és hasznosítási szerződés vonatkozásában. Felülvizsgálat után
javasolták a határozat módosítását az előterjesztés szerint.
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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:
156/2013.(XII.19.) ÖH.
Vagyonkezelési és Hasznosítási
Szerződés elfogadásáról szóló határozat módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonkezelési és Hasznosítási
Szerződés elfogadásáról tárgyú 151/2013.(XII.12.) ÖH. számú határozattal jóváhagyott 1.
számú mellékletet az alábbiak szerint módosítja:
A szerződés 2.2. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy az Átadó
Konzorciumot képező valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületi határozatában
határozzon a vagyonkezelői jogot alapító jelen szerződés elfogadásáról.
A szerződés 4. pontjának címéből a kijelölés szó hatályát veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt – polgármester
NAPIREND
2. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási társaság alapító
okiratának elfogadásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A hulladékgazdálkodási feladatokra új Kft-t kell alakítani. Javasolta a Kunság-Halas
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. társasági szerződésének elfogadását az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal.
Az átmeneti időszakban a jelenlegi Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. látja el a
hulladékgazdálkodási feladatokat.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, 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 – minősített többséggel a következő
határozatot hozták:
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157/2013.(XII.19.) ÖH.
Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadása
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társasági szerződésben szereplő
16 önkormányzattal megalapítja a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságot. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés
mellékletében szereplő Társasági Szerződés aláírására.
2. Szank
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Kunság-Halas
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához
szükséges 260.000,- Ft összeget a 2014-es költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester
NAPIREND
3. Előterjesztés kötelezettségvállalásról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
Ezt a napirendi pontot a képviselő-testület a Möt. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján
zárt ülésen tárgyalta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 8 30 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Csertő István
jkv. hitelesítő

Varga Ferencné
jkv. hitelesítő
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