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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2016. június 30-án 8 óra 30 perckor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Hachbold Gábor
Mucsi László
Szabó-Mikor Éva
Tabajdi Gábor és
Tóth Mátyás képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből mind a 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hachbold Gábor képviselőt javasolta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívó szerinti napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendet.
A képviselő-testület 7 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. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató
rendszerben Szank településen 2015-ben végzett munkájáról
Előadó: Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató
3. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2015. évi működéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
és a közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
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6. Előterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletről
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
7. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű vásárlására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
8. Előterjesztés a Református Egyházközség támogatás iránti kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Előterjesztés a védőnői pályázat elbírálásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
10. 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, nem kívánta kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
68/2016.(VI.30.) ÖH.
Lejárt határidejű határozatról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2016.(III.3.), 38/2016.(III.29.),
58/2016.(V.26.) és a 65/2016.(V.31.) ÖH. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:
Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy az utolsó rendes ülés 2016. május 26-án volt.
- Május 26-án a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége ülést tartott Kiskunfélegyházán.
- Május 26-án Budapesten a közvilágítás korszerűsítése ügyében tárgyalt, amely a következő
képviselő-testületi ülésen téma lesz. Közbeszerzési eljárást kell lefolytatni LED-es
közvilágítás megvalósítására. Az új rendszer az energia-megtakarítás mellett több funkciót is
magában foglal, wifi internet szolgáltatást és térfigyelő kamerákat is. Az új rendszer
költsége nem lehet több mint, amit jelenleg az önkormányzat a közvilágításra fordít. A
beruházást a megtakarításból finanszírozzuk, 14-15 év alatt megtérül.
- Június 1-jén tartottuk meg a pedagógusnapot. Az ünnepségen az önkormányzat nevében
köszöntötte a pedagógusokat. Reméljük, hogy a következő tanév is zökkenőmentesen fog
elindulni.
- Június 4-én állampolgársági eskü volt.
4

- Június 8-án a Kiskunok Vidékéért elnökségi ülésén és közgyűlésén Kiskunfélegyházán
alpolgármester asszony vett részt. A kiírásra kerülő pályázati tartalmak meghatározásáról
volt szó.
- Június 11-én a Gy. Szabó Béla Általános Iskola ballagási ünnepsége volt.
- Június 14-én a Kiskun Emlékhellyel kapcsolatban ismét egy megbeszélésen vett részt. A
szakmai előkészítés folyik a régésszel, tervezővel, a pályázati tartalmak konkretizálódnak.
2018. év elején a IV. Kun Világtalálkozó rendezvényt itt lehetne megvalósítani. Olyan
típusú emlékhelyet szeretnénk, amely a fiatalok számára is élményt nyújt. Folyamatosan
egyeztetünk Bugaccal az Aranymonostor és Kiskunmajsával a gyógyhely kapcsán. Közösen
megvalósítandó programokban gondolkodunk. A területre vonatkozó adásvételi szerződések
megkötésre kerültek.
- Június 20-án a Járóbeteg Szakellátóval kapcsolatos megbeszélésen vett részt. A szemészet
területen megnövelték a fizetős ellátást, a várólisták hamarosan megszűnnek. A központi
orvosi ügyelet kapcsán eszközbeli hiányok merültek fel, amelyek beszerzése megtörténik.
Szeptemberben lejár a szakellátó fenntartási időszaka, utána több változtatásra lesz
lehetőség. A reumatológia területén is próbál hatékonyan egyeztetni.
- Június 20-án Pál Károly vezetésével Bácsfeketehegyről érkeztek hozzánk vendégek. A helyi
értékek gyűjtéséről kértek információkat, tapasztalatot szereztek. A Hungaricum
pályázatunkat közösen valósítjuk meg. Alpolgármester asszony és képviselő asszony
gondoskodtak a vendégekről.
- Június 24-25-én megrendeztük a VIII. Méz- és Meggyfesztivált. Megköszönte mindenkinek
a munkáját, aki valamilyen módon hozzájárult a rendezvény sikerességéhez.
- 2015. év végén kapott támogatásból megvalósult a Petőfi Sándor utca burkolatának új
réteggel történő borítása, valamint a szállóban megtörtént a klímatizálás, a jurták beszerzésre
és felállításra kerültek. Júniusban minden hétvégén ki volt használva a szálló. A nyárra van
még hely, de sok a foglalás. Kérte a pedagógusokat, hogy szervezzenek ide táborokat.
Mutassuk meg másoknak is ezt a lehetőséget. A jurtákban történő elszállásolás olcsóbb.
Több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester lezárta a napirendi pontot.

NAPIREND
2. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató
rendszerben Szank településen 2015-ben végzett munkájáról
Előadó: Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Szeretettel köszöntötte Ramháb Máriát, a megyei könyvtár igazgatóját. A beszámolót írásban
megkaptuk. Megkérdezte, hogy kívánja-e a beszámolót kiegészíteni.
Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató
Köszöntötte a képviselőket. Elmondta, hogy a beszámoló bővebb képet mutat, azt is látni
lehet, hogy Szank hol tart az egész megyét tekintve. Néhány év eltelt, a folyamatokat is lehet
látni. Szank sok tekintetben a megyei átlagot is meghaladja, pedig a megyei átlag magas.
Eljutottunk egy olyan szintig, ami e fölött van, de az már más jellegű. Az 5 ezer fő alatti
településeken, amennyiben szeretnék a könyvtárukat megújítani, a megyei könyvtár segíteni
fog. Vannak olyan települések, ahol azért nem tudnak előbbre jutni, mert nincs megfelelő
épület könyvtár céljára. Reméli, hogy a képviselő-testület elégedett ezzel a döntésével, hogy
ekkora rendszerhez kapcsolódott, elégedett a helyi könyvtárellátással, együtt tudnak
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eredményeket produkálni. Megköszönte a képviselő-testületnek, hogy pozitívan áll hozzá
ehhez a közszolgáltatáshoz. Várhatóan a 2017-es források sajnos nem nőnek, de a
jelenlegihez hasonlóan a kistelepülési könyvtárellátás továbbra is folytatódik. Országos
szinten évente 70-100 kistelepülési könyvtár megújul. Az elsők között megvalósult 18
könyvtárnál már látszanak az eredmények.
Patkós Zsolt polgármester
Szank csatlakozása a rendszerhez szakmailag megalapozott volt. A könyvtár kiszolgálja a
helyben felmerülő igényeket. Megköszönte a helyi könyvtárosnak a szakmai munkát.
Szabó-Mikor Éva képviselő
Ötödik éve működik így a könyvtár, hogy a megyéhez tartozunk. Az olvasók meg vannak
elégedve. Az ingyenes szolgáltatás, a könyvtárközi kölcsönzés zökkenőmentesen működik, a
szolgáltatás minősége ugyanolyan jó, mint a kezdetekkor.
Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató
Ki fogják terjeszteni a minőségbiztosítást. A bababarát könyvtár és Európai Információs Pont
is kiterjesztésre kerül. Büszkeséggel tölti el, hogy elnyerték a Könyvtári Minőségi Díjat.
Patkós Zsolt polgármester
Gratulált az elismeréshez. Megköszönte a beszámolót.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:

69/2016.(VI.30.) ÖH.
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben
Szank településen 2015-ben végzett munkájáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Katona József
Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben Szank településen 2015-ben végzett
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
3. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2015. évi működéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A beszámolót írásban mindenki megkapta, nem volt kiegészítése.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:

70/2016.(VI.30.) ÖH.
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2015. évi működéséről szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről szóló beszámolót
tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
4. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
és a közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az előterjesztéshez határozat-tervezet és rendelettervezet is tartozik. Jegyző asszonynak van a rendelet-tervezethez kiegészítése.
Vincze Jánosné jegyző
A helyi önkormányzati rendeletet a törvény erejénél fogva június 30-ig kell a képviselőtestületnek megalkotnia. A kiküldött előterjesztéshez képest a rendelet függelékeit módosítani
szükséges. A jogszabály szerkesztési szabályok szerint a rendeletnek nem lehet függeléke,
ezért a függelék megnevezést mellékletre kell javítani.
Patkós Zsolt polgármester
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
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Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A határozat-tervezet és a rendelettervezet elfogadását is egyhangúlag javasolta a képviselő-testületnek az elhangzott
módosítással.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet
és a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
71/2016.(VI.30.) ÖH.
A hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés
II. módosításának jóváhagyásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség
kiskunhalasi hulladéklerakó körzetéhez tartozó tagjaként úgy dönt, hogy a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint ajánlatkérő által „A
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP
1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai
stabilizálására
szolgáló
rendszer
kialakítása
a
Homokhátsági
Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projekt eszközeinek, létesítményeinek
közszolgáltató általi igénybevételének bérleti jogviszony keretében történő biztosítása mellett,
az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó települési szilárdhulladék-kezelési
közszolgáltatási feladatok ellátása - Vaskúti hulladéklerakó körzete (ideértve Kalocsát és
körzetét is)” tárgyban a HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM KISKUNHALAS 2014.-t
képező gazdasági szereplőkkel [(FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság – konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.);
KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12.
hrsz..)] a jelen határozat 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően a Közszolgáltatási
Szerződés II. módosítását a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja
és megköti, továbbá felhatalmazza annak Szank Községi Önkormányzat nevében történő
aláírására Patkós Zsolt polgármestert.
Felelős: képviselő-testület, aláírásért Patkós Zsolt polgármester
Határidő: azonnal, aláírásra 2016. június 30.

Melléklet Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
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71/2016.(VI.30.) ÖH. sz. határozatához

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
II. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről
Teljes név:
Székhely:
Nyilvántartási szám (PIR):
KSH azonosító:
Egyéb szervezeti azonosító:
Adószám:
Bankszámlaszám:
IBAN szám:
Számlavezető:
Aláírásnál képviseli:
mint a közszolgáltatást megrendelő, továbbiakban Megrendelő,
másrészről
FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
03-09-126039
KSH azonosító:
24290054-3821-572-03.
Egyéb szervezeti azonosító:
Adószám:
24290054-2-03.
Bankszámlaszám:
10402513-00027708-00000008
IBAN szám:
HU-54-10402513-00027708-00000008
Számlavezető:
K&H Bank Zrt.
Aláírásnál képviseli:
Agatics Roland
KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságkonzorciumi tag
Székhely:
6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta
0995/12 hrsz.
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
03-09-127293
KSH azonosító:
24847436-3821-572-03
Egyéb szervezeti azonosító:
Adószám:
24847436-2-03
Bankszámlaszám:
11732064-20065812-00000000
IBAN szám:
HU47-11732064-20065812-00000000
Számlavezető:
OTPBank Nyrt.
Aláírásnál képviseli:
Versegi László
,mint a közszolgáltatást ellátó– továbbiakban Szolgáltató
együtt felek, továbbiakban Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
I. ELŐZMÉNYEK
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1.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Tulajdonközösségben részes 1. számú mellékletben meghatározott önkormányzatok és Szolgáltató között
2024. június 30-ig szóló határozott időre közszolgáltatási szerződés jött létre (továbbiakban:
Közszolgáltatási Szerződés) az 1. számú mellékletben meghatározott Önkormányzatok részére ellátandó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására, mely Közszolgáltatási Szerződésnek
elválaszthatatlan melléklete a Szolgáltató és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött bérleti szerződés
(továbbiakban: Bérleti Szerződés).

2.

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) –
melynek az 1. számú mellékletben felsorolt önkormányzatok tagönkormányzatai - a KEOP 1.1.1/2F/09-112011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer
kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú pályázat keretében a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási rendszert – amely a Társulás tagönkormányzatai számára
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok tárgyi feltételeit hivatott biztosítani – továbbfejlesztette,
térségenként települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítására
került sor.

3.

Felek rögzítik, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásainak megfelelően a Kbt. 94 §
(3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított az 1. számú mellékletben
meghatározott önkormányzatok MBH rendszer elemeinek közszolgáltatás keretében történő üzemeltetésére
vonatkozó szerződés megkötésére, mely eljárás eredményesen zárult, és amelynek eredményeként felek
Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződést kötöttek (továbbiakban: Üzemeltetési
Szerződés).

4.

Felek rögzítik, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.)és a nemzeti
vagyonra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására
rendelt valamennyi vagyonelemnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez történő
igénybevétele, használata, működtetése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó Szolgáltató
(közszolgáltató) joga és kötelessége, mely vagyonelemeket mindezekkel összhangban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására a Szolgáltató használatába kell adni. Felek
rögzítik továbbá, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására rendelt vagyon működtetése és a
közfeladat ellátásához történő használata és hasznosítása mind a helyi önkormányzatoknak, mint az
ellátásért felelősöknek, mind a Szolgáltatónak, mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző
szervezetnek is kötelessége.

5. Felek rögzítik, hogy 2015-ben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói rendszer
átalakítása mellett döntött a kormány, mely rendszer átalakításának központi eleme a
közszolgáltatás állami koordinálásának bevezetése állami koordináló szerv
létrehozásával.
Az ennek okán módosított Ht., és az annak végrehajtására született, vonatkozó
kormányrendeletek értelmében a Koordináló szerv (mely az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási
Koordináló
És
Vagyonkezelő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság) készíti el az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet
(a továbbiakban: OHKT). Az állam ebben a tervben - többek között - meghatározza
általánosan a közszolgáltatási fejlesztési irányokat, a közszolgáltatási rendszerelemek
(ezen belül a vagyontárgyak) közszolgáltatásban alkalmazható, és minimálisan
alkalmazandó körét, kifejti részletesen a közszolgáltatási rendszerelemek fejlesztési
feltételeit, meghatározza a Ht. szerinti megfelelőségi vélemény megadásának feltételeit,
definiálja a szolgáltatási díj fizetésének szükséges feltételeit, meghatározza a kifizetendő
szolgáltatási díj meghatározásának módját, a díj elemeit, a közszolgáltató által végzett
hulladékgazdálkodási tevékenység minősítését meghatározó paraméterekkel együtt.
II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI
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1. A Ht. felhatalmazása alapján a Koordináló szerv beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti
a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős
miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat, a közszolgáltató által a Ht-ben és a további
jogszabályokban, valamint OHKT-ben előírt feladat elvégzése után.
2. Fentiek értelmében Felek a Közszolgáltatási Szerződést és az azt kiegészítő Üzemeltetési
Szerződést az OHKT-ben előírt, közszolgáltató által ellátandó feladatok rögzítésével és
szükség szerinti részletezésével módosítják.
III.A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI
1. Felek közös megegyezéssel a köztük megkötött közszolgáltatási szerződést a következők
szerint módosítják 2016. július 1. napjától:
a) A közszolgáltatási szerződés I. PREAMBULUM fejezete az alábbi 4. ponttal egészül
ki:
„4. Megrendelő és Szolgáltató együttműködik a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben
meghatározott feladatokra Koordináló szervként kijelölt NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv). Felek jelen
közszolgáltatási szerződéssel elősegítik az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtását.”
b) A közszolgáltatási szerződés II. fejezetének 3. alfejezete 5. pontja helyébe a következő
szöveg lép:
„Felek rögzítik, hogy a Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a
Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített
feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős
miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a
közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.”
c) A közszolgáltatási szerződés II. fejezetének 3. alfejezete 8. pontjában a „Szolgáltató”
szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” és a „szolgáltatónak” szövegrész helyébe a
„Koordináló szervnek” szövegrész lép.
d) A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 3. alfejezete 3.3. alpontja a
következőkben módosul:
„ 3.3. Szolgáltató– együttműködésben a Koordináló szervvel – a jelen szerződés
alapján ellátandó közszolgáltatási feladatok ellátásának elősegítése érdekében az
alábbi feladatokat köteles továbbá ellátni:”
e) A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 3. alfejezete 3.3.2 alpontja a következő
szövegrésszel egészül ki:
„3.3.2. Koordináló szerv felelős a jelen szerződés alapján ellátandó
közszolgáltatási feladatok ellátásának elősegítése érdekében az alábbi feladatok
ellátásáról:”
f) A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 3. alfejezete 3.3.4. alpontja a következő i)
ponttal egészül ki:
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„i) A Koordináló szerv ügyfélszolgálatával együttműködik, ennek keretében
adatfeldolgozást is végezhet különösen a Koordináló szerv felé jogszabályban előírt
adatszolgáltatása körében.
g) A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 4. alfejezete 4.2. alpontjában a „nem a
Szolgáltatótól vásárolt” szövegrész helyébe a „nem a Koordináló szervtől vásárol”
szövegrész lép.
h) A közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 8. alfejezete a következő 8.5-8.7. ponttal
egészül ki:
8.5. 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag
értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi
haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016.
július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet
illeti meg.
8.6. A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. §
(2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.
8.7. A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016.
(III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv
a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a
Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az
ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a
közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét
a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba
beszámítja.
A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló
szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos
valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor
vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló
szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III.
31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok
és szükséges adataik megállapítása érdekében.
A fentiek szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon
végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő
8 napon belül.
Ezen korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a
Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.
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2. A Közszolgáltatási Szerződés kiegészül a jelen szerződés 1. mellékletével, mely a Közszolgáltatási Szerződés
6. mellékleteként annak részévé válik.
3. A Közszolgáltatási Szerződés kiegészül a jelen szerződés 2. mellékletével, mely a Közszolgáltatási
Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés 4. mellékleteként annak részévé válik. Mindezekre tekintettel a
jelen szerződés 2. melléklete - mely a Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés 4.
melléklete - a Közszolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, a Közszolgáltatási Szerződést
kiegészíti, azzal együtt és összhangban értelmezendő.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés I. módosításakor és az azt kiegészítő Üzemeltetési
Szerződés megkötésekor nem láthatták előre, hogy a Ht. 2016. április 1-jétől módosuló rendelkezései,
továbbá az OHKT alapján a Szolgáltatónak az ezen szerződésekben foglaltakon túlmenően a közszolgáltatási
feladatok körében további feladatokat is el kell látnia az állami koordináló szervtől utófinanszírozásban a
feladatellátásért kapott szolgáltatási díjért. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás tekintetében
megállapítható, hogy azt olyan, a szerződéskötéskor a felek által még a kellő gondosság mellett sem előre
látható ok teszi szükségessé, amely a felek lényeges jogos érdekét sértené a módosítás hiányában.
Megállapítható továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettséghez képest Szolgáltató kötelezettségeit új elemre nem terjeszti ki, a szerződés általános jellege
nem változik meg, Szolgáltató feladata továbbra is a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok teljes
vertikumának ellátása.

2.

Megállapítható továbbá, hogy a szolgáltatási koncesszió ellenértéke – a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj 2016. április 1-jétől a Koordináló szervet illeti meg. A Ht. ezirányú módosítására
tekintettel bekövetkező változás az irányadó jogszabályi rendelkezések adta keretek között a megengedett
mértéket nem haladja meg, mindezek alapján a jelen szerződésmódosításnak nincs akadálya, arra jogszerűen
sor kerülhet.

3.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítástaz ellátásért felelős, a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadta.

4.

A Felek megállapítják, hogy Közszolgáltatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett további
rendelkezései, kikötéseit változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

A jelen ………… oldal terjedelmű szerződésmódosítást a szerződő felek elolvasták, tartalmát
megértették, és 5 (öt) egymással mindenben egyező eredeti példányban úgy írják alá, hogy az
mindenben megfelel a kölcsönös és egybehangzó nyilatkozatuknak.
Kelt: …………………………

Kelt: …………………………

………………… Önkormányzat
képviseletében

FBH-NP Nonprofit KFT
képviseletében

Megrendelő

Szolgáltató

…………………
polgármester

Agatics Roland
ügyvezető

A kötelezettségvállalás

KUNSÁG-HALAS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft.
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pénzügyi ellenjegyzése:

képviseletében

… ……………..

Szolgáltató

Ellenjegyzem:

Versegi László
ügyvezető

……………
pénzügyi ellenjegyző
ZÁRADÉK
A fenti szerződést jóváhagyta.

Kelt………………
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1. számú melléklet:
(Közszolgáltatási Szerződés 6. melléklete)

A hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó megfelelési követelmények az OHKT
szerint
1.Zöldhulladék(biológiailag lebomló) gyűjtése
a) A szolgáltatást egész évben (január 1-től december 31-ig) évente 14 alkalommal biztosítja a Szolgáltató
ingatlantól történő gyűjtéssel, amely során január, február, március, április, május, június, július,
augusztus, szeptember, október, november, december hónapokban legalább egy alkalmat biztosít, s
továbbá ezen felül januárban további kettő alkalmat biztosít (tekintettel a fenyőfagyűjtési
kötelezettségre). 2016. évben ez időarányosan jelenti a havi egyszeri gyűjtési alkalmat.
b) A zöldhulladék gyűjtését egész évben a Szolgáltató (január 1-től december 31-ig) nem csak az
ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a Szolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarba történő átvétellel
is biztosítja egész évben, a hulladékudvar nyitvatartási idején belül. E lehetőség a felsorolt hónapokban
és legfeljebb 20 km-es távolságban rendelkezésre áll.

2.Közszolgáltatás körébe tartozó elkülönített csomagolási hulladék gyűjtése
a) A Szolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) kettő hetente biztosítja a
csomagolási hulladék gyűjtését házhoz menő rendszeres járattal.
b)A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtését a Szolgáltató egész évben
(január 1-től december 31-ig) nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a
Szolgáltató által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigeten történő gyűjtéssel,
hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar
nyitvatartási idején belül.
3.Lomhulladék gyűjtése
a) A lomhulladék gyűjtését a Szolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig)

évente kettő alkalommal valamennyi ingatlanhasználó részére házhoz menő rendszerű
lomtalanítás keretében biztosítja.A házhoz menő rendszerű lomtalanítás keretében az
ingatlanhasználó előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján közvetlenül a
közszolgáltatónak adja át a lom jellegű hulladékot.
b) A lomhulladék gyűjtését a Szolgáltató egész évben (január 1-től december 31-ig) nem

csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem a Szolgáltató által üzemeltetett
hulladékudvarba történő átvétellel is biztosítja egész évben, a hulladékudvar
nyitvatartási idején belül.

2.számú melléklet:
(Üzemeltetési Szerződés 4. melléklete)
Hulladékok előkezelésének elvégzése
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Szolgáltató a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék
mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági
Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú pályázat megvalósítása során az
alábbi technológiát alkalmazza
Az MBH technológiái a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható alkotó
elemeinek kinyerését, illetve további alternatív hasznosítást (pl. égetést) megelőző kezelésére
szolgálnak.
A technológia bevezetésének legfontosabb célja a települési szilárd hulladék biológiai
stabilizálása, véglegesen lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. A lerakott
hulladék mennyiségének csökkentésével növelhető a lerakó élettartalma, ami hosszú távon
csökkentené az üzemeltetés költségeit, hiszen később válnak szükségessé az új beruházások
(új lerakó építése).
A mechanikai-biológiai stabilizálásra szolgáló rendszer révén a szerves hulladék, lerakótól
történő eltérítése keretében a papír és biohulladék elkülönített begyűjtését, a szelektíven
begyűjtött hulladék válogatását, az elkülönítetten begyűjtött biohulladék anyagában történő
hasznosítását (különös tekintettel a komposztálásra és a házi komposztálásra), valamint a
mechanikai, illetve mechanikai-biológiai előkezelést, továbbá az előkezelést követő
energetikai célú hasznosítását teszi lehetővé.
Technológia rövid leírása:
A kezelőtelepre beérkező hulladékot aprítással, és/vagy rostálással előkészítik, vastartalmát
mágneses, nem vas fém tartalmát leválasztják, majd ellenőrzött körülmények között, zárt
rendszerben biológiailag stabilizálják (komposztálják). A komposztálás során jelentősen
csökken a hulladék nedvességtartalma és leválaszthatóvá válnak a komposztálódott szerves
összetevők is. A mechanikailag-biológiailag kezelt hulladék nagy fűtőértékű
komponensekben gazdag része hulladékégető műben, egyéb módon felhasználható, a másik
része komposztálódik.
A beruházás útján:
- jól égethető frakció jött létre,
- házhozmenő szelektív gyűjtés fokozhatóvá vált,
- komposztálás, zöldhulladékgyűjtés (2000 főnél kisebb településeken házi
komposztálás, nagyobb településeken hulladékudvarokba szállítással) szintén
fokozhatóvá vált.
A mechanikai-biológiai hulladékkezelés technológiai fázisai a következők:
1. A beszállított hulladék fogadása
2. A beszállított hulladék ürítése a mechanikai kezelő csarnokban
3. A hulladék aprítása
4. Mágneses leválasztás
5. Mechanikai kezelés (rostálás)
6. Mágneses leválasztás
7. Lég szeparátor
8. Mechanikai utókezelés (utóaprítás)
9. Tömörítés
10. Biológiai kezelés, a hulladék stabilizálása
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a
9/2016.(VII.1.)
önkormányzati
rendeletet
a
helyi
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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A 9/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

NAPIREND
5. Előterjesztés a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A rendeletmódosítást a nyugdíjak összegének emelkedése indokolja. Az igénylők száma nem
lesz több, a rendelet módosításával megmarad részükre az eddig kapott ellátás.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A rendelet-tervezetet az előterjesztés
szerint egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a
10/2016.(VII.4.) önkormányzati rendeletet a települési támogatásokról és a szociális
ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A 10/2016.(VII.4.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
NAPIREND
6. Előterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletről
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az új rendelet alkotását az előterjesztés indokolja.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az előterjesztés szerinti rendelettervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Tabajdi Gábor képviselő
A rendelet végrehajtása hogyan történik? Ha a kiskorú szülei igénylik a szünidőben az ebédet,
azt helyben kell elfogyasztani, vagy elvihetik?
Patkós Zsolt polgármester
A tavaszi szünetben volt a „főpróbája” a szünidei étkeztetésnek. Azóta megváltozott a konyha
üzemeltetője is. Nyáron nem főznek a helyi konyhában. Kb. 70-80 igényjogosult van, jelenleg
35 fő veszi igénybe a szolgáltatást. Csak és kizárólag gyermekétkeztetést biztosítóval lehet az
önkormányzatnak szerződést kötni, Kiskunhalason találtunk ilyet, onnan vásároljuk a
szolgáltatást. Ételhordóban hazaviszik az igénylők az ebédet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –, minősített többséggel elfogadták a
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11/2016.(VII.4.) önkormányzati rendeletet a gyermekvédelmi személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról.
A 11/2016.(VII.4.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

NAPIREND
7. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű vásárlására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A megvásárolt gépjármű a társulás tulajdonában marad, használatra átadja a Megyei Rendőrfőkapitányságnak. A gépjármű kizárólag a Kiskunmajsai Rendőrőrs használatába kerül.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A határozat-tervezetet egyhangúlag
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
72/2016.(VI.30.) ÖH.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
támogatásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Dacia
Logan MCV 14 kombi típusú gépjármű vásárlásának és fóliázásának 180.586,-Ft-os
lakosságszám arányos összegét egyéb államháztartáson belüli felhalmozási célú
támogatásként megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel biztosítja a Többcélú
Kistérségi Társulás részére Szank Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből az
általános tartalék terhére.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
8. Előterjesztés a Református Egyházközség támogatás iránti kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Patkós Zsolt polgármester
A Református Egyházközség nyári hittanos tábor szervezéséhez támogatási kérelemmel
fordult a képviselő-testülethez.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A képviselő-testületnek a Református
Egyházközség részére 45.000,-Ft támogatás nyújtását javasolta a nyári hittanos tábor
szervezéséhez.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a Református
Egyházközség 45.000,-Ft-os támogatását.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
73/2016.(VI.30.) ÖH.
Református Egyházközség hittanos tábor
szervezésének támogatásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Református Egyházközség
(6131 Szank, Béke u. 43.) hittanos táborának megszervezését. A táborozás költségeihez
egyszeri 45.000,-Ft támogatást biztosít Szank Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséből az általános tartalék terhére.
2. A képviselő-testület a támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
9. Előterjesztés a védőnői pályázat elbírálásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Szükség van-e zárt ülés tartására?
Vincze Jánosné jegyző
A pályázó írásban nyilatkozott, hogy e napirend tárgyalásához nem kért zárt ülést.
tartásához.

Patkós Zsolt polgármester
A képviselő-testület által kiírt védőnői pályázatra egyetlen pályázat érkezett be Bíró Katalin
védőnőtől. Bíró Katalin korábban már védőnőként dolgozott településünkön. Jelenleg GYEDen van, csak egy év múlva tud munkába állni. Kecelen lakik, a munkába járását mindennapos
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átjárással tudná megoldani. A jelenlegi védőnői feladat helyettesítéssel megoldott. Javasolta,
hogy a képviselő-testület nyilvánítsa eredménytelennek a pályázatot.
Vincze Jánosné jegyző
Jogi akadálya nincs annak, hogy a pályázó töltse be az álláshelyet, de jelenleg nem tud
munkába állni.
Patkós Zsolt polgármester
Amennyiben szükségesnek látjuk, akkor a képviselő-testület írhat ki újabb pályázatot a
védőnői álláshelyre.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
74/2016.(VI.30.) ÖH.
Védőnői álláshelyre vonatkozó
pályázat elbírálásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szank II. körzet területi és iskola védőnői
álláshelyre kiírt pályázatot – az álláshely betöltésének hiánya miatt - eredménytelennek
nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

NAPIREND
10. Egyéb kérdések
Tabajdi Gábor képviselő
A hivatali gépkocsit ha gyorshajtásért megbüntetik, azt ki fizeti ki?
Nagy Klára főtanácsos
Az önkormányzat nem fizetett ilyen címen összeget.
Patkós Zsolt polgármester
Aki a gépkocsit vezeti, felel a közlekedési szabálysértésekért anyagilag is. Ha például lejárt a
parkoló cédula, akkor a büntetést a sofőr fizeti ki.
Tabajdi Gábor képviselő
Az 5 ezer forintos ajándékutalvány minden nyugdíjasnak jár?
Nagy Klára főtanácsos
A Polgármesteri Hivatalból nyugdíjba ment köztisztviselők karácsonykor kaptak 5 ezer forint
értékű vásárlási utalványt, amit a helyi boltokban el tudnak költeni. Ez évek óta így szokás,
összesen 8-10 főt érint.
Mucsi László képviselő
A Méz- és Meggyfesztivál tapasztalatairól érdemes lenne az észrevételeket összegyűjteni.
Patkós Zsolt polgármester
Kérdőíveket helyeztünk ki a boltokban e célból. Várjuk az észrevételeket, ötleteket.
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Mucsi László képviselő
A fiatalok hiányolták a meggybort és a meggypálinkát. A középkorúak pedig pénteken
keresték a süteményt. Jó lenne megoldani a meggybor árusítását, utánajár, hogy van-e erre
lehetőség. Lehetne valamennyi meggyes süteményt előre kisütni, hogy pénteken is lehessen
vásárolni. Nem kellene sok, 2-3 tepsi, ami nem túl nagy kockázat, a péntek esti igényt
kielégítené.
Varga Ferencné alpolgármester
Egyik évben volt meggyes puding, aki kóstolta, annak tetszett, de nem volt nagy a kereslet.
Pénteken este vannak már előre sütött sütemények.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 10 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Hachbold Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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