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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2008. május 13-án 14 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Csertı István 
 Mucsi László 
 Rácz Izabella 
 Tabajdi Gábor és 

Varga Ferencné képviselık 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

 
Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 6 fı jelen van, Dr. Folberth György, Besesek Béla, Nyerges Zoltán és Zaka 
László igazoltan van távol. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Varga Ferencné képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı 
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Elıterjesztés regionális pályázatok célrendszerének meghatározására  
    (TEUT, TEKI, CÉDE) 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Négy elıterjesztés van a képviselı-testület elıtt, amelyet már módosítottunk. A CÉDE, TEUT 
és TEKI pályázatoknál a módosítást az hozta, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata 
ebben az évben nem akarja kihasználni ezt a pályázati lehetıséget, átadná Szanknak, ami azt 
jelenti, hogy a következı évben a létszámarányos, lakosságarányos keretet vissza kell adnunk, 
ezért az összeg megduplázódott.  
A CÉDE pályázat esetében 1.600 e Ft-ra pályáznánk, ez az összköltség 70 %-a, bruttó 2285 e 
Ft a beruházási összeg. A pályázathoz 686 e Ft saját erı szükséges. Meghatározta a képviselı-
testület, hogy a pályázatokhoz szükséges önerıt hitelbıl biztosítja, de annak érdekében, hogy 
a pályázat benyújtható legyen, a határozatban úgy szerepel, hogy a többletbevételek terhére 
vállalja a képviselı-testület ezt a kötelezettséget. Ha nyer a pályázat, akkor ezt a 
többletbevételt fejlesztési hitelbıl próbáljuk realizálni a költségvetésben. Valamennyi 
pályázatnál ez így szerepel. Ebbıl a pénzbıl beszerzésre kerül az iskolához 5-6 tanteremnyi 
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bútorzat, székek, asztalok és a Polgármesteri Hivatalban is bútorzat felújítás és csere 
valósulna meg. A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést. 
Mucsi László TMB elnök 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság ülésén még fele összegrıl volt szó, az 
eredeti javaslatot támogatta a bizottság. 
Tabajdi Gábor PB tag 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
65/2008.(V.13.) ÖH. 
Az önkormányzatok fejlesztési céljellegő decentralizált 
feladatainak támogatására vonatkozó pályázat benyújtására  
valamint pályázathoz saját erı biztosítása 

 
HATÁROZAT 

 
1.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szank Községi 
Önkormányzat a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság Állampénztári 
Irodához céljellegő decentralizált feladatainak támogatására szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatására pályázatot nyújtson be. A pályázatban szereplı fejlesztés bruttó 
összege 2.285.714 Ft, melybıl a beruházás nettó összeg 1.904.762 Ft, a vissza nem térítendı 
Áfa összege 380.952 Ft. A maximálisan elnyerhetı támogatás összege a fejlesztés 70 %-a, 
azaz 1.600.000 Ft. 
 
2.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a benyújtásra kerülı 
céljellegő decentralizált feladatainak támogatására szolgáló önkormányzati fejlesztések 
pályázathoz szükséges 685.714 Ft saját erı összege a 2008. évi költségvetésben bevételi 
többlet elıirányzat terhére kerüljön biztosításra.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A TEKI pályázatra ugyanaz vonatkozik, mint a CÉDE pályázatra. A község központjában a 
Szent István tér világháborús emlékmő körülötti részét újítanánk meg és a mellette lévı 
járdákat cserélnénk le térkıre. A képviselı-testület korábbi döntésének megfelelıen a négy 
évvel ezelıtti tervek alapján felújításra és kiszélesítésre kerülne a Rákóczi utca Béke és Petıfi 
utca közötti szakasza. A világháborús emlékmő térrész felıl leállósáv kerülne kialakításra 
parkolóhelyeknek. Ennek a költsége akkor több mint 2 millió forint lett volna. Most 8.400 e 
Ft-ból tervezzük az egészet megvalósítani. Az elnyerhetı támogatás 70 %-os, 7.100 e Ft, saját 
erı 3.043 e Ft. 
Mucsi László TMB elnök 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra 
javasolja. 
A járdafelújítás megtörténik-e? 
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Patkós Zsolt polgármester 
Csak a tér vonalában a Béke utcán és a Rákóczi utcán is, vagy egy picit tovább, a könyvtárig, 
ameddig belefér. 
Mucsi László képviselı 
A Rákóczi utcának a világháborús emlékmő felöli tér oldalán rossz minıségő a járda. 
Rácz Izabella képviselı 
Annál sokkal rosszabb minıségő járdák is vannak a faluban. 
Mucsi László képviselı 
Nyilvánvaló, hogy addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér, ami belefér. 
Tabajdi Gábor PB tag 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a határozat-tervezetet és elfogadásra javasolja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
66/2008.(V.13.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat által területi kiegyenlítést szolgáló pályázat benyújtása, a 
pályázathoz szükséges saját erı biztosítása 
 

 
HATÁROZAT 

 
1.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szank Községi 
Önkormányzat a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság Állampénztári 
Irodához területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására pályázatot 
nyújtson be. A pályázatban szereplı fejlesztés bruttó összege 10.143.000 Ft, melybıl a 
beruházás nettó összeg 8.452.500 Ft, a vissza nem térítendı Áfa összege 1.690.500 Ft. A 
maximálisan elnyerhetı támogatás összege a fejlesztés 70 %-a, azaz 7.100.000 Ft. 
 
2.) Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli, hogy a benyújtásra kerülı 
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására pályázathoz szükséges 
3.043.000 Ft saját erı összege  a 2008. évi költségvetésben bevételi többlet elıirányzat terhére 
kerüljön biztosításra.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 

 
Patkós Zsolt polgármester 
A TEUT pályázat annyiban módosult a TMB-n is megtárgyaltakhoz képest, hogy bruttó 6.300 
e Ft-ba kerülne az Arany János utca Halasi utcától az Irinyi utcáig terjedı felújítása. Csak 
egybefüggı útszakaszra lehet pályázni. Az elnyerhetı támogatás 50 %, 3.150 e Ft, saját erı 
3.150 e Ft. 
Mucsi László TMB elnök 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja. 
Tabajdi Gábor PB tag 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
67/2008.(V.13.) ÖH. 
„Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
 közút, Arany János utca útburkolatának felújítása” 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szank Községi 
Önkormányzat a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 
Állampénztári Irodához a decentralizált „Települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat felújítására” irányuló pályázatot nyújtson be. A pályázatban 
szereplı fejlesztés bruttó összege 6.300.000 forint, melybıl a beruházás nettó összege 
5.250.000 forint, a vissza nem térítendı ÁFA 1.050.000 forint. A maximálisan 
elnyerhetı támogatás összege a fejlesztés 50 %-a, azaz 3.150.000 forint. 

 
2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a decentralizált 

„Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” 
pályázathoz szükséges 3.150.000 forint saját erı összege a 2008. évi költségvetésben 
bevételi többlet elıirányzat terhére kerüljön biztosításra. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A következı pályázat szintén módosult a TMB által elızetesen megtárgyalthoz képest, mert a 
tervezıi költségbecslést megkaptuk és az elızetes információkhoz képest magasabb az 
összeg. 600 e Ft-ba kerülne a FÓKUSZ Takarékszövetkezet és a Hunyadi utca közötti 
járdaszakasz felújítása, amelyhez 400 e Ft-ot lehet nyerni. Csak akkor valósítjuk meg, ha 
nyerünk a pályázaton. Felvetıdött Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy próbáljunk támogatást 
szerezni ehhez, ha a pályázat sikeres lesz. 
 
Mucsi László TMB elnök 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra 
javasolja. 
 
Tabajdi Gábor PB tag 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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68/2008.(V.13.) ÖH. 
Falufelújítási és Mőemlék Alapítvány pályázat 
 

H A T Á R O Z A T  
 

3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szank Községi 
Önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Mőemléki alapítványhoz „ Az 
épített örökség védelmére és új érték teremtésre” pályázatot nyújtson be. A pályázatban 
szereplı fejlesztés bruttó összege 600.005 forint, melybıl a beruházás nettó összege 
500.004 forint, a vissza nem térítendı ÁFA 100.001 forint. A maximálisan elnyerhetı 
támogatás összege 400.000 forint. 

 
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a benyújtásra kerülı 

Falufelújítási és Mőemléki Alapítvány pályázathoz szükséges 200.005 forint saját erı 
összege a 2008. évi költségvetésben bevételi többlet elıirányzat terhére kerüljön 
biztosításra. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 14 óra 30 perckor bezárta az ülést. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Csertı István           Varga Ferencné 
       jkv. hitelesítı     jkv. hitelesítı 
 
 
 
 
 


