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SZAN K KÖ ZSÉ GI Ö N K O R M Á N YZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİ KÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2007. április 12-én 17 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella
Tabajdi Gábor
Varga Ferencné és
Zaka László képviselık
Vincze Jánosné aljegyzı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 7 fı jelen van, Dr. Folberth György és Csertı István jelezte, hogy nem tud részt
venni az ülésen, Mucsi László pedig késni fog.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Tabajdi Gábor és Varga Ferencné képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv
hitelesítık személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı
napirendeket tárgyalja meg a testület azzal a módosítással, hogy a 2. és a 3. napirend legyen
felcserélve, mert a kitüntetı díjakról zárt ülésen kell dönteni (a megadott határidıig írásban
nem érkezett). Megkérdezte, hogy van-e más napirendi javaslat, módosító indítvány.
Más napirendi javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı napirendet
fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés közmunkaprogramban való részvételre
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés pályázatokhoz saját erı biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés megyei kitüntetı díjak adományozására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Elıterjesztés közmunkaprogramban való részvételre
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Új közmunkaprogramban való részvételt biztosítottak számunkra abban az esetben, ha a
pályázati lehetıséget kihasználjuk. Mivel szők a határidı, holnapra kistérségi társulási ülést is
össze kellett hívni. Szank lenne a gesztortelepülés, Szankról 14 fı közmunkás kerülne
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alkalmazásra, fıként illegális szemétlerakó felszámolására, szeméttelep környezetének,
zöldterületek karbantartására, csatornatisztításra stb.
Mucsi László megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık szá ma 8 fı.
Besesek Béla képviselı
A teljes összeget (100 %-ot) el lehet nyerni, amelybıl 80 %-ot a bér és közterhek viselésére
kell fordítani, 20 %-ot el eszközre lehet költeni.
Patkós Zsolt polgármester
Nincs önrész, a foglalkoztatás arányában oszlik meg a támogatás.
Besesek Béla képviselı
30 fıt kell foglalkoztatni?
Patkós Zsolt polgármester
Kiskunmajsán 10, Csólyospáloson 4, Kömpöcön 2 és Szankon 14 fı foglalkoztatott lesz a
közmunkaprogram keretében, ezért is vállaltuk fel a gesztorságot.
Besesek Béla képviselı
A keretösszeg kicsinek tőnik.
Patkós Zsolt polgármester
Egyetért.
Zaka László képviselı
Hogyan viszonyul egymáshoz a közhasznú, közcélú foglalkoztatás és a közmunkaprogram?
Ha 30 fı foglalkoztatásának munkaügyi, nyilvántartási gondját felvállaljuk nagyon nagy
terhet teszünk a helyi apparátusra. Amikor 8-10 fı közhasznú foglalkoztattunk volt, akkor is
elég nehéz volt.
Patkós Zsolt polgármester
Az apparátus feladata megnı, feszített munka lesz, de el tudjuk látni. Meglesz a hozadéka
eszközben, felszerelésben, fontos és jó a foglalkoztatási lehetıségek kihasználása, hogy
azokat az embereket munkával tudjuk ellátni, akik már régóta nem dolgoznak. Kell minden
településen egy felelıs személy – nálunk Zelei Béla lesz -, aki összefogja a programmal
kapcsolatos adminisztrációt, nem egyénileg kell ezekkel az emberekkel foglalkozni, egyedi
problémákat megoldani. Jelen pillanatban 14 fı közhasznú foglalkoztatottunk van. A
közmunkaprogram kapcsán vannak tapasztalataink, amikor tavaly 50 -70 – 80 fıt
foglalkoztattunk. A 490 milliós keret nem elégséges arra, hogy 30 foglalkoztatottnak
támogatását elnyerjük, ha felét megkapjuk, már jól járunk. 1-2 ember foglalkoztatása is
fontos. Kettı százalékot, kb. 200 e Ft-ot kapunk a munkaszervezet mőködtetésére.
A közhasznú, közcélú és a közmunkában történı foglalkoztatás kiegészítik egymást, nem
mennek egymás rovására. Változás, hogy a korábbiakkal szemben 3 hónapnál tovább nem
lehet alkalmazni a közhasznú foglalkoztatottakat. A közmunkaprogramban mások a
kedvezményezettek, a szociálisan hátrányos helyzetőek, és akik álláskeresı járadékon vannak.
Kevés az ember, sok a feladat. Minden embernek meg lehet találni a megfelelı feladatot.
Megpróbáltuk rendbe tenni a dőlıutak melletti részt. Akciót szervezünk az erdészettel
közösen külterületek, erdık megtisztítására, az ÁMK vezetıjével a belterületen lévı
közterületeken gyerekek, lakosok bevonásával szemétgyőjtést szervezünk.
Besesek Béla képviselı
Az adminisztrációs terhek mind a 30 ember vonatkozásában minket terhelnek?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, ez a munkaügyi iratokat jelenti. A munkanapló vezetése, különbözı igazolások
beszerzése viszont az adott településen egy megbízott személy feladata lesz, az adminisztráció
jelentıs részét ı végzi.
Zaka László képviselı
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A közhasznú és a közcélú foglalkoztatás az önkormányzat és a Munkaügyi Központ közötti
szerzıdés alapján bonyolódik. Lehetett kötni korábban egy évre, utána fél évre, most a
polgármester úr tájékoztatása szerint csak három hónapra.
Meghatározott munkavállalói körre lehet kötni. Ki tudjuk-e használni a közcélú
foglalkoztatási keretet? Attól tart, hogy pályázunk, felvállalunk egy munkát, másrészt viszont
a saját lehetıségünket el fogjuk veszíteni. Ez olyan címzett támogatás a munkanélküliek
kezelésére, amelyet ha nem használunk föl, félévkor lecsökkentik arra, amennyire
elhasználtuk, és jövıre azt kapjuk meg lehetıségképpen. A közhasznú, közcélú
foglalkoztatást és a közmunkaprogramot komplexen kell látni.
Patkós Zsolt polgármester
Nem vesztünk el semmit, be van osztva a közcélú és a közhasznú foglalkoztatás is, névre
vonatkozóan elıre van tervezve az egész évre. Más emberekrıl van szó.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot
hozta:
41/2007.(IV.12.) ÖH.
Közmunkaprogra mban való részvétel
H ATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás felhatalmazása alapján, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium 2007/5. c. számú, a Dél-alföldi Munkaügyi Központtal
együttmőködésben megvalósuló közmunkaprogramjára.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a kistérségi
szintő pályázat gesztor települése Szank község legyen.
Határidı: 2007. április 16.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
2. Elıterjesztés pályázatokhoz saját erı biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Az egyik pályázati lehetıség az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt könyvtárak
állománygyarapítása. Javasolja, hogy a képviselı-testület támogassa a könyvtár
állománygyarapítási lehetıségét 250 e Ft-tal. Sajátos a pályázati kiírás, nincs meghatározva az
önrész és az elnyerhetı támogatás százaléka. Minél nagyobb az önrész, annál nagyobb
összegő támogatás nyerhetı el, ez így volt meghatározva korábban is.
Tabajdi Gábor képviselı
Elszámolás szerint ez csak könyvekre költhetı vagy számítógépes szoftverekre is?
Patkós Zsolt polgármester
Könyvtár állománygyarapítására szolgál, nem tudjuk, hogy ez kizárólag csak könyvekre
vonatkozik-e, ebbe nem szokott beleszólni az önkormányzat, csak a pályázati szándékot fejezi
ki, és az önrészt biztosítja.
Besesek Béla képviselı
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Visszavonhatjuk-e a 250 e Ft-ot, ha olyan kevés támogatást sikerül a pályázaton elnyerni,
amely aránytalan.
Patkós Zsolt polgármester
Ha elfogadja a képviselı-testület, akkor ne vonja vissza.
Zaka László képviselı
Ha aránytalanul kis összeget nyerünk, akkor le is mondhatunk róla. Ez egy pályázati
lehetıség, amit szerzıdéskötés követ, ha lemondunk róla, akkor nem kell megkötni a
szerzıdést.
Vincze Jánosné aljegyzı
Le lehet mondani.
Zaka László képviselı
Az elmúlt években mindig nyertünk olyan összeget, amelyhez érdemes volt hozzátenni a saját
erıt. Támogatja az elıterjesztést.
Patkós Zsolt polgármester
Ha 50 % alatti összeget nyerünk, akkor visszahozza a képviselı-testület elé.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot
hozta:
42/2007.(IV.12.) ÖH.
Szank Községi Könyvtár állománygyarapítási összegének tá mogatására
pályázathoz saját erı biztosítása
HA T Á R O Z A T
Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a benyújtásra kerülı
községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására pályázathoz
szükséges 250.000 Ft saját erı összege, sikeres pályázat esetén a 2007. évi költségvetés
általános tartaléka terhére kerüljön biztosításra. A 250.000 Ft saját erı összegét a 2007. évi
költségvetésben jóváhagyott elıirányzaton felül kell biztosítani, de csak sikeres pályázat
esetén.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat
által biztosított összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
A másik pályázati lehetıség a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt
területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó (TEKI) pályázat.
Minimális a keret, a pályázat sikere nem nagy. Több dologra lehetett volna pályázni, ha kész
terveink vannak. Néhány olyan lehetıség van, amelyhez árajánlat benyújtása is elég. 70 %
támogatás elnyerésére van lehetıség. Utcabútorok beszerzésére (információs és utcajelzı
táblák, hulladékgyőjtık, köztéri padok, kerékpártárolók) javasolja pályázat benyújtását. A
beadási határidı április 16. Annak ellenére, hogy a pályázatok nem sikerdíjasok, a hivatali
apparátus a pályázatot elkészíti.
Zaka László képviselı
Korábban a kistérséghez tartozó települések között volt egyezség, kisegítették egymást.
Jelentıs beruházásokat valósítottunk meg a Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával.
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Patkós Zsolt polgármester
Regionális a pénz, nincs megyei, nincs lehetıség a korábban kialakult gyakorlat folytatására,
a létszámarányos leosztásra. Sorra vettük a feladatainkat, mi az, ami belefér, ez lenne az.
Kicsi a realitása annak, hogy jelentıs pénzt lehetne nyerni. Arra koncentrálunk, hogy a
nagyobb EU-s terveket el tudjuk készíteni.
Zaka László képviselı
Ha csak 2 millió forintot lehet TEKI támogatásból nyerni, akkor sajnálattal, de tudomásul
veszi.
Besesek Béla képviselı
Ha megnyerjük a 2 milliót, akkor kötelesek vagyunk-e az árajánlatot adó cégtıl beszerezni az
eszközöket?
Zaka László képviselı
Ha megnyerjük a pályázatot, max. 70 % támogatás nyerhetı, ha kevesebbet kapunk, akkor a
mőszaki tartalom csökkentésével lehet vállalni a megvalósítást. A mőszaki tartalom jelen
esetben a darabszám. Ha például 24 padra, 50 szemetesre kapunk pénzt, akkor annyit meg is
kell valósítani, más cégtıl is beszerezhetjük, mint amelyik az árajánlatot adta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot
hozta:
43/2007.(IV.12.) ÖH.
TE KI pályázat benyújtása, saját erı biztosítása
H ATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szank Községi
Önkormányzat a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatóságához
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására pályázatot nyújtson
be. A pályázatban szereplı fejlesztés bruttó összege 3.348.480 Ft, melybıl a beszerzések
nettó összeg 2.790.400 Ft, a vissza nem térítendı Áfa összege 558.080 Ft. A maximálisan
elnyerhetı támogatás összege a fejlesztés 70 %-a, azaz 2.343.936 Ft.
2.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a benyújtásra kerülı
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására pályázathoz szükséges
1.044.544 Ft saját erı összege a 2007. évi költségvetésben a pályázatos beruházások
elıirányzata terhére kerüljön biztosításra.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
3. Elıterjesztés megyei kitüntetı díjak adományozására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja
szerint zárt ülésen tárgyalta.
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A képviselı-testület úgy döntött, hogy a napirend tárgyalását késıbbi
idıpontban folytatja.
Polgármester 18 óra 30 perckor az ülést berekesztette és változatlan
napirendi pontokkal 2007. április 17-én kedden 16,30 órára hívta össze.

A képviselı-testület 2007. április 17-én 16,30 órakor folytatta a 2007. április
12-én félbeszakított ülést.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Dr. Folberth György alpolgármester
Besesek Béla képviselı
Csertı István képviselı
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella
Tabajdi Gábor és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné aljegyzı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 8 fı jelen van. Zaka László jelezte távolmaradását az ülésrıl, Mucsi László
pedig késni fog.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Tabajdi Gábor és Varga Ferencné képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv
hitelesítık személyét.
A 2007. április 12-én megszavazott napirendek megtárgyalását folytatta a
képviselı-testület.
NAPIREND
3. Elıterjesztés megyei kitüntetı díjak adományozására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja
szerint zárt ülésen tárgyalta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester 17 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
aljegyzı
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Tabajdi Gábor
jkv. hitelesítı

Varga Ferencné
jkv. Hitelesítı
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ELİTERJESZTÉS
közmunkaprogra mban való részvételre
Tisztelt Képviselı-testület!
Szank Község Önkormányzata a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás nevében
pályázatot kíván benyújtani Közmunkaprogramban való részvételre az alábbiak szerint:
Pályázat címe: „A hátrányos helyzető, tartós álláskeresı lakosság foglalkoztatását,
megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzető települések és kistérségek
felzárkóztatását szolgáló foglalkoztatási programokkal”
Kiíró szervezet: Szociális és Munkaügyi Minisztériu m
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 16. (hétfı) 14,oo óra.
A pályázat célja: A hátrányos helyzető, a regionális munkaügyi központnál nyilvántartott
tartósan állást keresık számára átmeneti munkalehetıség megteremtése közmunkaprogram
segítségével. A program olyan feladatok megvalósítását szolgálja, amelyek összhangban
vannak a Kormány által kiemelt célokkal, a cigányság életkörülményeinek és társadalmi
helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedésekkel, a kistérségek fejlesztési
elképzeléseivel, a települések szükségleteivel.
A pályázók köre: Kistérségenként egy pályázatot nyújthat be a jogi személyiséggel
rendelkezı kistérségi önkormányzati társulás, vagy a társulás által felhatalmazott tagtelepülési önkormányzat (gesztor).
A pályázóknak vala mennyi, az önkormányzat feladatkörében ellátható
tevékenységre megítélhetı támogatás a közmunkaprogra m keretében,
különösen a:
kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és belvízelvezetı
csatornahálózatának kialakítása, helyreállítása, karbantartása,
a települések belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének karbantartása,
illegális szemétlerakók felszámolása,
parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás,
önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások építése, felújítása, közös helyiségek
kialakítása, karbantartása,
állami és önkormányzati közintézmények felújítása, karbantartása,
a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák biztosítása,
temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele ajánlott.
A programban tervezhetık emellett az állami tulajdont érintı, az idegenforgalom
fejlesztését, vagy a tulajdon megóvását szolgáló munkák.
Egy pályázatban legfeljebb 4 tevékenység választható, függetlenül attól hány település
pályázik együtt a kistérségi szintő pályázatban.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a foglalkoztatásra megítélt támogatási összeg minimum 80
%-át kizárólag a foglalkoztatni vállalt álláskeresık bér- és közterheinek költségeire fordítja.
A közmunkaprogram kezdetének legkorábbi idıpontja 2007. május 2.

10

Sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a foglalkoztatási programban résztvevıkkel 4
hónap idıtartamú határozott idejő munkaszerzıdést köt. A foglalkoztatás idıtartama napi 6
óra.
Kötelezıen elıírt önrész nincs.
A tá mogatás formája vissza nem térítendı támogatás,
Keretösszeg: 490 millió Ft.
A tá mogatás a többször módosított 49/1999. (III. 26.) kormányrendelet 1. §
(2) bekezdésben meghatározott személyek költségeire terjed ki, amelyek e
pályázatban a következık:
-

munkabér, valamint annak járuléka,
a munkába-járással kapcsolatos utazási költségtérítésrıl szóló jogszabály szerint a
munkaadót terhelı utazási költségek,
- munka-alkalmassági vizsgálat költsége,
- munkaruha és egyéni védıeszközök költsége,
- munkásszállítási költségek,
- a programhoz elengedhetetlenül szükséges kis értékő tárgyi eszközök
beszerzésének költsége, maximum a támogatás 10%-nak mértékéig.
- kistérségi szintő pályázatban a támogatás 2%-ának mértékéig szervezési, irányítási
költségek

Az adható támogatás leg magasabb összege pályázatonként: 35 Millió Ft.
A foglalkoztatásra igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg a
foglalkoztatni tervezett közmunkások átlaglétszámára számított 90 000 Ft/fı/hó norma
keretet. Ezen felül igényelhetı a képzési támogatás.
A pályázóknak a pályázat keretében bejelentett kérésére – utólagos elszá molási
kötelezettség terhe mellett a dologi kiadásokra (egyéb költségek), valamint maximum
kéthavi munkabérre és közterheire támogatási elıleg folyósítható.
A kistérségben 30 fı alkalmazása válna ezáltal lehetıvé, ebbıl 14 fıt Szankon tudnánk
foglalkoztatni.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testület hozzájárulását ahhoz, hogy településünk legyen e pályázat
gesztora, lebonyolítója, ezért kérem, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.

Szank, 2007. április 10.
Patkós Zsolt
polgármester
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……/2007.(IV.12.) ÖH.
Közmunkaprogra mban való részvételre
H A T Á R O Z A T - TERVE ZET
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás felhatalmazása alapján, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium 2007/5. c. számú, a Dél-alföldi Munkaügyi Központtal
együttmőködésben megvalósuló közmunkaprogramjára.
4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a kistérségi
szintő pályázat gesztor települése Szank község legyen.
Határidı: 2007. április 16.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
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Elıterjesztés
a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására
az Oktatási és Kulturális Minisztériu m által kiírt pályázathoz saját erı
biztosítására

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felzárkóztató pályázatot írt ki a községi és városi
könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására. Pályázhatnak azok a nyilvános
könyvtárak jegyzékében szereplı községi és városi önkormányzatok, amelyeknek könyvtárai
2006-ban 190 Ft/lakos összegnél kevesebbet fordítottak állománygyarapításra. További
feltétel, hogy a 2006. évi költségvetésben az állománygyarapításra tervezett összeget a
könyvtárak elköltötték valamint a 2007. évi költségvetésben a könyvtári állománygyarapításra
tervezett összeg meghaladja az elızı évit és a 2007. évi költségvetésben szereplı
állománygyarapítási kereten felül az önkormányzat vállalja saját forrás biztosítását. Az
önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet magasabb, mint a jóváhagyott 2007. évi
költségvetésben szereplı állománygyarapítási összeg. Az önkormányzat által felajánlott
önrész összegének arányában részesülnek támogatásban a sikeres pályázatok. Az elnyerhetı
minimális összeg 10ezer forint, a maximális összeg 800 ezer forint. A nyertes
önkormányzatok a támogatások felhasználásáról december 31-ei határnappal a zárszámadás
keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni, a központosított elıirányzatokra vonatkozó
szabályok szerint.
A községi könyvtár eredeti állománygyarapítási elıirányzata 2006-ban 242 eFt volt. A
könyvtár 2006-ban az állománygyarapításra tervezett összeget egészében a meghatározott
célra fordította. A 2007. évi költségvetésben állománygyarapításra tervezett elıirányzat 263
eFt. Megállapítható, hogy községi könyvtárunk állománygyarapításra 2006-ban fordított és
2007-re tervezett elıirányzata szerint megfelel a pályázati kiírásnak. Ezért javaslom, hogy
sikeres pályázat esetén a 2007-re a költségvetésben jóváhagyott elıirányzaton felül 250 eFttal egészítsük ki a könyvtár beszerzési keretét a 2007. évi költségvetés általános tartaléka
terhére. Továbbá vállaljunk kötelezettséget arra, hogy a pályázaton elnyert támogatást,
valamint sikeres pályázat esetén a jóváhagyott elıirányzaton felüli 250 eFt-ot a könyvtár
rendelkezésére bocsátjuk.
Kérem, a képviselı-testületet, hogy a könyvtár állománygyarapítási pályázatához szükséges
sajáterı biztosításáról készült elıterjesztésemet vitassa meg, majd ezután fogadja el.

Szank, 2007. április 12.

Patkós Zsolt
Polgármester
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…../2007.(……). ÖH.
Szank Községi Könyvtár állománygyarapítási összegének tá mogatására
pályázathoz saját erı biztosítása
HATÁROZATI JAVASLAT
Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a benyújtásra kerülı
községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására pályázathoz
szükséges 250.000 Ft saját erı összege, sikeres pályázat esetén a 2007. évi költségvetés
általános tartaléka terhére kerüljön biztosításra. A 250.000 Ft saját erı összegét a 2007. évi
költségvetésben jóváhagyott elıirányzaton felül kell biztosítani, de csak sikeres pályázat
esetén.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat
által biztosított összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátja.

Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Határidı: azonnal
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Elıterjesztés
A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására
benyújtandó pályázat benyújtására valamint pályázathoz saját erı
biztosítása

Tisztelt Képviselı-testület!

A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl
szóló 2006.évi CXXVII. Törvény (továbbiakban: Törvény) a területi kiegyenlítést szolgáló
önkormányzati fejlesztések elıirányzatai terhére az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján meghirdetett pályázati kiírásra a turizmushoz,
környezet- és természetvédelemhez kapcsolódó önkormányzati fejlesztéshez pályázatot
nyújtunk be.
A pályázat benyújtásához 70 %-os támogatottság mellett 30 % önkormányzati saját forrás
szükséges. A fejlesztés tervezett bruttó összege 3.348.480 Ft, melybıl 2.790.400 Ft a
fejlesztés nettó értéke, 558.080 Ft a vissza nem térítendı ÁFA összege. A tervezett bruttó
összeg alapján maximálisan elnyerhetı támogatás 2.343.936 Ft az önkormányzati saját forrás
összege 1.004.544 Ft. A fejlesztés keretében tervezzük a község közterületein elhelyezésre
kerülı információs és utca jelzı táblák beszerzését. Tervezzük 50 db hulladékgyőjtı
beszerzését, melyeket a köztéri parkokba és a Béke utcán szeretnénk kihelyezni. A köztéri
parkokba kültéri utcabútorok telepítését szeretnénk megvalósítani. Az önkormányzati
intézmények elé új környezethez illı és esztétikus kerékpártárolók beszerzését tervezzük.
A község közterületeinek és a parkok környezetének szépítéséhez a tervezett fejlesztés
szükséges. Ezért kérem a képviselı-testületet, hogy a területi kiegyenlítést szolgáló
önkormányzati pályázat benyújtásáról és a pályázathoz szükséges saját erı biztosításáról
készült elıterjesztést vitassa meg, majd ezután fogadja el.

Szank, 2007. április 12.

Patkós Zsolt
polgármester
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…../2007.(……). ÖH.
Szank Községi Önkormányzat által területi kiegyenlítést szolgáló pályázat
benyújtása, a pályázathoz szükséges saját erı biztosítása

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szank Községi
Önkormányzat a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatóságához
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására pályázatot nyújtson
be. A pályázatban szereplı fejlesztés bruttó összege 3.348.480 Ft, melybıl a beszerzések
nettó összeg 2.790.400 Ft, a vissza nem térítendı Áfa összege 558.080 Ft. A maximálisan
elnyerhetı támogatás összege a fejlesztés 70 %-a, azaz 2.343.936 Ft.
2.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a benyújtásra kerülı
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására pályázathoz szükséges
1.044.544 Ft saját erı összege a 2007. évi költségvetésben a pályázatos beruházások
elıirányzata terhére kerüljön biztosításra.

Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Határidı: azonnal
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