SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2014.

JEGYZŐKÖNYV
a képviselő-testület 2014. április 28-án
megtartott üléséről

Határozatok száma: 27-28.
Rendeletek száma: 7-9.

TARTALOMJEGYZÉK

HATÁROZATOK:
27/2014.(IV.28.) ÖH.
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról

4. oldal

28/2014.(IV.28.) ÖH.
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi beszámolójáról

7. oldal

RENDELETEK:
7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

5. oldal

8/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról

6. oldal

9/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
15/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

7. oldal
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2014. április 28-án 1630 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella és
Tóth Mátyás képviselők
Sipos-Szabó Ernőné Pénzügyi Bizottság tagja
Vincze Jánosné jegyző
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből 6 fő jelen van, Csertő István képviselő jelezte távolmaradását az ülésről.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyerges Zoltán és Varga Ferencné képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 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 a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletre
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
3. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
15/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
5. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2013. évi működéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Egyéb kérdések
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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 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
27/2014.(IV.28.) ÖH.
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2013.(XII.19.), 1/2014.(I.20.),
7/2014.(II.12.) és a 10/11/2014.(II.19.) ÖH. számú lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:
Patkós Zsolt polgármester
- Március 14-én az Alföldvíz közgyűlése volt Békéscsabán. A következő évtől új
közszolgáltatási rendszer lesz ivóvíz és szennyvíz tekintetében.
- Március 15-én a községi ünnepségen köszöntöttük a Magyar Országgyűlés korelnökét.
- Március 22-én Tavaszköszöntő gála volt a tornacsarnokban a szanki Nyugdíjas
Egyesület szervezésében.
- Március 28-án ülésezett az Értéktár Bizottság. A beterjesztett helyi értékekre
vonatkozó javaslatokról egyelőre nem döntött. Létrehoztuk a javaslatokat összegző
kiállítást, ennek kapcsán további javaslatokra számítunk. A következő ülésén dönti el
a bizottság, hogy mit és hogyan vesz fel a helyi értékek közé.
- Március 31-én honosítás volt.
- Április 2-án és 4-én rongálás ügyben tárgyalások voltak. Majd ezt követően 7-én a
helyi vendéglősökkel folytatódott a megbeszélés, hogy a fiatalok közrendet,
közbiztonságot zavaró magatartását kiszűrjük, megelőzzük.
- Április 3-án Leader elnökségi ülés volt. Azóta már döntés is van a beérkezett
pályázatokról. Az ESZE pályázata nyert, megvalósulhat a tekecsarnok tetején 30 fős
ifjúsági szálláshely. Szintén megvalósulhat a Gondozási Központ padlásterében 4 db 2
fős és 4 db 1 fős apartman. Csak vállalkozó pályázhatott, ezért Ritzelné Orbán Mária
volt a pályázó, ő lesz az üzemeltető 5 évig, erről megállapodást kötünk. A pályázat
hozzájárul az önkormányzat vagyonának gyarapodásához. A beruházásokkal az
önkormányzat rendezvényeihez jól használható szállást tudunk biztosítani.
- Április 6-án az országgyűlési képviselők választása jelentős FIDESZ támogatással,
kisebb MSZP, és erősödő JOBBIK támogatással zárult. Településünk hivatalos
országgyűlési képviselője Lezsák Sándor lett.
- Április 12-én elektronikai hulladékgyűjtés volt.
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Április 12-én Off Road verseny egyik állomása volt Szankon.
Április 18-án falvédő kiállítás megnyitója volt az Ízek Házában, amely még mindig
látható.
Április 25-én a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság által szervezett
hagyományos Szent-György napi ünnepségen mi is elismerést adtunk át a két körzeti
megbízottunknak a falopások felderítéséért Turán Györgynek és Kovács Lászlónak.
Április 26-án a sportpályán BMX verseny került megrendezésre, amelyre közel
negyvenen neveztek. Nem csak a térségből, hanem távolabbi településekről is eljöttek
a fiatalok.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.
Patkós Zsolt polgármester elhagyta az üléstermet, átadta az ülés vezetését Varga
Ferencné alpolgármesternek. A jelenlévő képviselők száma 5 fő.
NAPIREND
2. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletre
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
A törvény módosítása miatt felül kellett vizsgálni a rendeletünket. Új rendeletet készített, mert
a rendelet bevezető részében is több változás történt, és azt módosítani nem lehet. Az új
rendelet a régi rendeletre épül, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak. A rendelettervezetet meg kellett küldeni az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőségnek véleményezésre. A felügyelőség hulladékgazdálkodási szempontból a
rendelet-tervezet ellen nem emelt kifogást.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, az alpolgármester 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 elfogadták a
helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014.(IV.29.) önkormányzati
rendeletet.
A 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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NAPIREND
3. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
A törvény módosítása miatt vált szükségessé új rendelet alkotása. Az új rendelet megfelel a
hatályos jogszabályoknak. A rendelet-tervezetet meg kellett küldeni az Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Hatóságnak véleményezésre. A vízügyi hatóság a rendelet-tervezet ellen vízügyi
szempontból kifogást nem emelt.
Patkós Zsolt polgármester visszajött az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 6 fő.
Varga Ferencné alpolgármester visszaadta az ülés vezetését.
Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a polgármester szavazásra tette fel a
rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel elfogadták a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 8/2014.(IV.29.) önkormányzati rendeletet.
A 8/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
NAPIREND
4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
15/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyző
A rendelet 18. §-a a személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatás címen
szabályozza az önhibájukon kívül, váratlanul nehéz helyzetbe került személyek támogatását.
A rendelet-tervezet szerint bővül az eddigi szabályozás a támogatott temetés fogalmával, ami
a vidéken elhunyt szanki lakosok közköltségen történő temetésére ad lehetőséget. Felmerült
egy konkrét eset, amely alapján szükségessé vált a rendelet módosítása.
Varga Ferencné alpolgármester
Ha köztemetésre kerül a sor, szerencsésebb, ha hazahozatjuk az elhunytat és a helyi
vállalkozó itt helyben temeti el.
Besesek Béla alpolgármester
A helyi vállalkozóval kötni kell olyan szerződést, amely ezt lehetővé teszi. Szükség van a
rendelet módosítására. Javasolta az elfogadását.
Patkós Zsolt polgármester
A rendelet alapján módosítani fogjuk a szerződést.
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Nyerges Zoltán PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a polgármester szavazásra tette fel a
rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel elfogadták a
9/2014.(IV.28.) önkormányzati rendeletet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 15/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A 9/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
NAPIREND
5. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2013. évi működéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A beszámolóhoz kapcsolódva elmondta, hogy három lerakó van, Vaskúton, Felgyőn és
Kiskunhalason. Felmondásra kerültek az üzemeltetői szerződések, mindenhol közbeszerzések
kerültek kiírásra.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
28/2014.(IV.28.) ÖH.
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2013. évi beszámolójáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót
tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
6. Egyéb kérdések
Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy a hírek igazak, valóban megkeresték, hogy Kiskunmajsán induljon
polgármesternek. A FIDESZ május 26. után megjelöli a polgármester jelöltjeit. Utána fog
döntést hozni.
A Csepregi Imre emlékverseny május 17-én lesz.
Besesek Béla alpolgármester
Elmondta, hogy az önkormányzat benevezett a legszebb konyhakertek országos versenybe, és
meghirdetésre került a helyi verseny, amelyre többen beneveztek. Még mindig lehet
jelentkezni.
Május 2-án vetélkedőn vett részt Jászszentlászlón, amelyet a község fennállásának 140.
évfordulója alkalmából szerveztek.
Javasolt valamilyen megemlékezést, mert Szank község is 140. éves.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta fafaragó tábor szervezését, ahol elkészülhetne egy kálvária a történelmi
eseményekről, ehhez kapcsolódhatna a 140. évfordulós ünnepség.
A szanki olajiparnak 50. évfordulója lesz. 1964. augusztus 1-jén volt az első fúrás az I-es
tankállomáson. Javaslatokat vár az ünnepséggel kapcsolatban.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Nyerges Zoltán
jkv. hitelesítő

Varga Ferencné
jkv. hitelesítő
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