SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
7/2016.

JEGYZŐKÖNYV
a bizottság 2016. június 30-án
megtartott üléséről

Határozatok száma: 33-38.
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016. június 30-án 8 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Tóth Mátyás elnök
Hachbold Gábor
Szabó-Mikor Éva
Rékasiné Dr. Oláh Gizella és
Sipos-Szabó Ernőné bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Mucsi László képviselő
Tabajdi Gábor képviselő
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Tóth Mátyás elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fő
bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van.
Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Szabó-Mikor Éva bizottsági tag legyen.
A bizottság 5 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 meghívó szerinti napirendet.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
és a közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
3. Előterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletről
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
4. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű vásárlására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés a Református Egyházközség támogatás iránti kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Egyéb kérdések
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NAPIREND
1. Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
és a közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést a bizottság tagjai megkapták. Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéshez
kiegészítés.
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.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet és
a rendelet-tervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
33/2016.(VI.30.) PBH.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
II. módosításának jóváhagyásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés II.
módosításáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – minősített többséggel a
következő határozatot hozták:
34/2016.(VI.30.) PBH.
Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az
előterjesztés szerint fogadja el azzal a módosítással, hogy az 1. és 2. függelék megnevezése 3.
és 4. mellékletre változik.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás PB elnök
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NAPIREND
2. Előterjesztés a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta.
Kiegészítés nem volt.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – minősített többséggel a
következő határozatot hozták:
35/2016.(VI.30.) PBH.
Települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az
előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás PB elnök

NAPIREND
3. Előterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletről
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta.
Kiegészítés nem volt.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – minősített többséggel a
következő határozatot hozták:
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36/2016.(VI.30.) PBH.
Gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó
önkormányzati rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás PB elnök

NAPIREND
4. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű vásárlására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta.
Kiegészítés nem volt.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
37/2016.(VI.30.) PBH.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
gépjármű vásárlásának támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű
vásárlásának támogatásáról szóló határozat-tervezetet az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás PB elnök

NAPIREND
5. Előterjesztés a Református Egyházközség támogatás iránti kérelméről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés.
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Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy határozza meg a bizottság a támogatási összeget. A kért támogatás 75 ezer
forint. Az elmúlt időszakban 1 ezer Ft/fő támogatást adott a képviselő-testület a táborozás
támogatására. Tavaly 35 ezer forint támogatást kaptak a tábor szervezéséhez, de az kisebb
tábor volt.
Vincze Jánosné jegyző
Most a létszám is több és a táborozás időtartama is hosszabb, mint tavaly.
Patkós Zsolt polgármester
A gyerekek az anyagköltséget, étkezést szokták fizetni. Nem teljes költség átvállalásáról,
hanem támogatásról van szó. 3 ezer forint/fő támogatást javasolt, 15 főre 45.000,-Ft-ot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
A Pénzügyi Bizottság 5 tagjából jelen van 5 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 5
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
38/2016.(VI.30.) PBH.
Református Egyházközség hittanos tábor
szervezésének támogatásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Református Egyházközség hittanos tábor szervezését 45.000,Ft-tal támogassa.
Határidő: a KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás PB elnök

NAPIREND
6. Egyéb kérdések
Nem volt.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 8 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Tóth Mátyás
elnök

Szabó-Mikor Éva
biz. tag
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