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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2015. május 4-én 8 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Hachbold Gábor
Szabó-Mikor Éva és
Rékasiné Dr. Oláh Gizella bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Tabajdi Gábor képviselő
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Hachbold Gábor biz. tag
Köszöntötte a megjelenteket. Tóth Mátyás, a bizottság elnöke nem tud részt venni az ülésen,
ezért megbízta az ülés vezetésével.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van.
Tóth Mátyás és Sipos-Szabó Ernőné igazoltan vannak távol.
Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Szabó-Mikor Éva bizottsági tag legyen.
A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőjének
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A bizottság elnöke szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendet.
A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND

1. Előterjesztés ipari terület kialakítására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Előterjesztés kötelezettségvállalásról (zárt ülés)
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
1. Előterjesztés ipari terület kialakítására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Hachbold Gábor biz. tag
Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéshez.
Patkós Zsolt polgármester
Nem volt kiegészítése. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Tabajdi Gábor képviselő
A földalapú támogatást fel lehet-e venni a területre, ameddig nem ipari területként szerepel?
Mi lesz a lucernával?
Patkós Zsolt polgármester
Tulajdonosként az önkormányzat igénybe veheti a területalapú támogatást. A lucerna részét
képezi az eladási árnak, értéke a mezei leltár szerint lett meghatározva.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Hol van a terület?
Patkós Zsolt polgármester
A már megvásárolt ipari terület mellett a jászszentlászlói út mellett jobbról a II. sz.
csirketeleppel szemben.
Varga Ferencné alpolgármester
Az önkormányzat tud-e mit kezdeni a lucernával?
Patkós Zsolt polgármester
Mezei leltár szerinti értéken megvásárolja az önkormányzat, a lucernát lekaszáltatjuk és
értékesíteni fogjuk. Majd pályázatból odavisszük a közműveket, kialakítjuk az ipari területet.
Hachbold Gábor biz. tag
Ameddig nem lesz ott semmi, művelni fogja a földet az önkormányzat?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, műveltetni fogjuk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság tagja szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 3 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 3
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
30/2015.(V.4.) PBH.
Szántó ingatlan vásárlásáról (086/11 hrsz.)
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a szántó ingatlan vásárlásáról szóló határozat-tervezetet az
előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Hachbold Gábor biz. tag
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NAPIREND
2. Előterjesztés helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Hachbold Gábor biz. tag
Megkérdezte, hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítés.
Vincze Jánosné jegyző
A képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott ülésén módosította a helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet. Még az elfogadás
napján érkezett ez az új rendelet-tervezet, amelyet a törvényesség is jóváhagyott. Az új
rendelet tartalmazza az elkülönített hulladékgyűjtést. A sárga fedelű kukákat szétosztottuk,
május 5-től kezdődően kéthetente ürítésre kerülnek ezek is a régi kuka mellett. A
hulladékgyűjtő szigetek eddig is biztosították a szelektív hulladékgyűjtést, a változás annyi,
hogy most már mindenkinek otthon kell elkülönítetten gyűjteni a hulladékot.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
A hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésre kerülnek?
Patkós Zsolt polgármester
Nem, továbbra is megmaradnak.
Szabó-Mikor Éva biz. tag
A sárga fedelű kukán nincs rajta, hogy az üveget is bele lehet tenni.
Vincze Jánosné jegyző
Csak az egész üveget lehet beletenni, a törött üveget el kell vinni a hulladékgyűjtő szigeten
lévő edénybe.
Hachbold Gábor biz. tag
A sárga fedelű kukában gyűjtött hulladék elszállítása díjtalan?
Patkós Zsolt polgármester
A szelektív hulladékgyűjtés eddig is bele volt kalkulálva a díjba, elméletileg külön díja nem
lesz.
Tabajdi Gábor képviselő
Javasolta belevenni a rendeletbe, hogy a közterületre kihelyezett lom a közszolgáltató
tulajdona, nem szabad préda.
Vincze Jánosné jegyző
Ez benne van a törvényben, fontos szabály, hogy a törvény szövegét nem lehet beletenni a
helyi rendeletbe.
Tabajdi Gábor képviselő
A lakosságnak tudomására lehet hozni, hogy szabálysértést követ el, aki az utcáról a lomot
elviszi.
Vincze Jánosné jegyző
Az újságba beleírjuk.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelettervezetet.

A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 3 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 3
igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a
következő határozatot hozták:
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31/2015.(V.4.) 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 rendelettervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Hachbold Gábor biz. tag

Dr. Nagy Péter ügyvéd megérkezett az ülésre.

NAPIREND
3. Előterjesztés kötelezettségvállalásról (zárt ülés)
Előadó: Patkós Zsolt polgármester

Ezt a napirendi pontot a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján
zárt ülésen tárgyalta.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 9 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Hachbold Gábor
biz. tag

Szabó-Mikor Éva
biz. tag
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