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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2014. április 28-án 1630 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 
 Rácz Izabella és 
 Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tagok 
 Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Vincze Jánosné jegyző 
 Mucsi László képviselő 
 Tóth Mátyás képviselő 
 Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 
Nyerges Zoltán elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fő 
bizottsági tagból mind a 3 fő jelen van. 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 
javasolta. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati  
    rendeletre 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

2. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
    közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletre 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
    15/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

4. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND 
1. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati  
    rendeletre 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztésre. 
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 rendelet-
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tervezetet 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 elnök 
A rendelet mindenkire vonatkozik, a településen jelen lévő vállalkozókra is? 
Vincze Jánosné jegyző 
Minden belterületi lakosra vonatkozik, vállalkozókra is. Kötelező közszolgáltatásról van szó. 
A rendelet hatálya nem terjed ki a külterületi lakosokra, nekik nem kötelező a szolgáltatás 
igénybevétele, köthet szerződést ha akar. A polgármesteri hivatal udvarában lévő 
konténerekbe hordják be a hulladékot.  
Nyerges Zoltán elnök 
A rendeletet a hatóság jóváhagyta hozzáfűznivalója nincs. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-

tervezetet. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 3 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 3 
igen szavazattal –tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 

13/2014.(IV.28.) PBH. 
Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendeletről 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 
2. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
    közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletre 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztésre. 
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. A belterület közművel többnyire ellátott, ezért a rendelet 
inkább a külterületi zárt szennyvíztárolókból történő szennyvíz elszállításra vonatkozik. A 
rendelet díjat is tartalmaz, amely a rezsicsökkentés miatt a korábbi rendelethez képest 10 %-
kal csökkentett.  
Nyerges Zoltán elnök 
A rendeletet a hatóság jóváhagyta hozzáfűznivalója nincs. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-

tervezetet. 

 

A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 3 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 3 
igen szavazattal –tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 

14/2014.(IV.28.) PBH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletről 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerint 
fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 
3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
    15/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Előadó: Vincze Jánosné jegyző 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztésre. 
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. A támogatásról a 
képviselő-testület dönt. 
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. 
Nyerges Zoltán elnök 
Egyetértett a rendelet módosításával. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-

tervezetet. 
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A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 3 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 3 
igen szavazattal –tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 

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

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
15/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet az 
előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidő: KT soron következő ülése 

Felelős: Nyerges Zoltán PB elnök 

 

 

NAPIREND 
4. Egyéb kérdések 
 
Nem volt. 

 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18 óra 30 perckor bezárta az ülést. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Nyerges Zoltán Rácz Izabella 
 PB elnök PB tag 
 


