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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2008. június 9-én 11 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Dr. Folberth György alpolgármester
Csertı István
Rácz Izabella
Tabajdi Gábor és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára vezetı tanácsos
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés összehívása telefonon történt, megköszönte a
képviselıknek, hogy gyorsan bejöttek. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 6 fı jelen van, Besesek Béla, Mucsi László és Nyerges Zoltán bejelentette
távolmaradását az ülésrıl, Zaka László késni fog.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Tabajdi Gábor 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 tanyagondnoki szolgálat
mőködéséhez szükséges gépjármő beszerzését tárgyalja meg a testület. Korábbi ülésen
lekerült napirendrıl, a pályázati határidı most pedig már sürgeti a döntést. Más javaslat nem
hangzott el.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés tanyagondnoki szolgálat mőködéséhez szükséges gépjármő beszerzésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Zaka László megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 7 fı.
Patkós Zsolt polgármester
Egy új kisbusz beszerzését indítványozza, ez a pályázat lehetıséget biztosít arra, hogy
maximum 40.000 eurós támogatással ezt az eszközt, ami nettó 7.372.000 Nissan Primastar
nevezető gépjármő beszerzését meg tudjuk valósítani. Más gépjármőveket is megnéztünk,
ebben a kategóriában felszereltségben ez tőnt a legjobbnak. Az önkormányzatnak saját forrást
nem kell hozzá biztosítani. A határozat-tervezetet kiosztottuk, az 1. pontja arról szól, hogy az
önkormányzat benyújtja ezt a pályázatot, a 2. pont, hogy a tanyagondnoki szolgálat
programját ki kívánjuk egészíteni, a 3. pont tartalmazza a gépjármő adatait és árát.
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Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
85/2008.(VI.09.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálatának
mőködéséhez új gépjármő beszerzése
HATÁROZAT
1.)

2.)

3.)

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére, új
gépjármő beszerzésére pályázatot nyújt be.
Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete szükségesnek tartja a tanyagondnoki
szolgáltatás fejlesztését. A Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programja tartalmazza az
ellátott feladatokat, valamint a biztosított szolgáltatásokat, melyekkel Szank Községi
Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért.
Szank Községi Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul, hogy Szank Községi
Önkormányzat a Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalhoz új tanyagondnoki
gépjármő, Nissan Primastar (Gépazonosító: 7111 0186) mikrobusz beszerzésre
pályázatot nyújtson be. A pályázatban szereplı fejlesztés nettó összege 7.372.000 forint
melybıl, 6.629.000 forint a gépjármő nettó ára 743.000 forint a regisztrációs díj.

Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 11 óra 10 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Tabajdi Gábor
jkv. hitelesítı

Vincze Jánosné
jegyzı

Varga Ferencné
jkv. hitelesítı
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