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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2008. október 9-én 15 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla
Mucsi László
Rácz Izabella
Tabajdi Gábor
Timár Zsolt és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 7 fı jelen van, Dr. Folberth György, Csertı István és Nyerges Zoltán bejelentette
távolmaradását az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Mucsi László és Tabajdi Gábor 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 kiegészítéssel, hogy 6. napirendként zárt ülésen
javasolja megtárgyalásra a kitüntetések adományozásáról szóló elıterjesztést. A képviselık
egyetértettek a módosítással. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés „Bentlakásos intézmények korszerősítése” címő, a TIOP 3.4.2-08/1 kódszámú
pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés központi orvosi ügyelet létszámbıvítési igényének biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés közösségi közlekedés komplex fejlesztésére vonatkozó pályázatról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés oktatás fejlesztésére pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés általános iskolában esélyegyenlıségi programok végrehajtására pályázat
benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés kitüntetések adományozásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
1. Elıterjesztés „Bentlakásos intézmények korszerősítése” címő, a TIOP 3.4.2-08/1 kódszámú
pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Ez a pályázat arra ad lehetıséget, hogy a bentlakásos otthont fejleszteni tudjuk, külsı
szigetelést, mennyezeti szigetelést, nyílászáró cserét, főtéskorszerősítést (központi főtés
kialakítás) jelent. Kistérségi szinten nyújtanánk be a pályázatot, Szank vonatkozásában 28
millió forintot pályázhatunk le a bentlakásos otthonban lakók száma szerint (férıhelyenként 1
milliót). A 13 %-os önrész és a sikerdíj, 3-3,2 millióba kerülne összesen, amely Szank
Községi Önkormányzat költségvetését terhelné.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
126/2008.(X.09.) ÖH.
Bentlakásos intézmények korszerősítése” címő, TIOP pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy a Kiskunmajsai
Kistérségi Szociális Intézmény pályázatot nyújtson be a TIOP 3.4.2-08/1 kódszámú
pályázati felhívás szerint, a bentlakásos intézmény korszerősítésére.
2. A pályázathoz szükséges saját erıt a két tulajdonos önkormányzat biztosítja az alábbiak
szerint:
Kiskunmajsa Város Önkormányzata
6.383.000,- Ft
Szank Község Önkormányzata
1.787.220,- Ft
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kistérségi Szociális Intézmény által
benyújtandó TIOP 3.4.2-08/1. kódszámú pályázati eljárásban felmerülı egyéb költségeket
az engedélyezett férıhelyek arányában az alábbiak szerint biztosítja:
A pályázat megírásának költsége:
76.560,- Ft + ÁFA.
Nyertes pályázat esetén sikerdíj:
1.400.000,- Ft.
4. Megbízza polgármestert a pályázati eljárással összefüggı dokumentációk aláírásával.
Határidı: 2008. október 21.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
2. Elıterjesztés központi orvosi ügyelet létszámbıvítési igényének biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az indokoltság eldöntése nem a mi kompetenciánk, annak eldöntésérıl van szó, hogy a
létszámbıvítéshez szükséges pénzt tudjuk-e biztosítani vagy nem.
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Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Az ügyeleti ellátás bıvítését kérı orvosok
levele indoklást nem tartalmaz, nem javítana lényegesen az ügyeleti ellátáson. A bizottság a
bıvítést támogatja, de az ehhez szükséges anyagi fedezet nyújtását a költségvetés helyzetére
tekintettel nem javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság
javaslatát.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta:
127/2008.(X.09.) ÖH.
Központi orvosi ügyelet létszámbıvítési igényének biztosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a központi orvosi ügyeleten
dolgozók kérését, azonban az önkormányzat költségvetésének helyzetére való tekintettel a
felmerülı többletköltségeket finanszírozni nem tudja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné képviselı
Szank nem veszi olyan mértékben igénybe az ügyeletet, hogy indokolt lenne a második orvos.
A település lakóinak jelent-e hátrányt ez a döntés?
Patkós Zsolt polgármester
Nem jelenthet hátrányt. A határozat-tervezet 2. pontja arról szólt volna, hogy nem
lakosságarányosan járulnánk hozzá a második orvoshoz, hanem az igénybevétel mértéke
szerint. De ez a határozati pont is megkérdıjelezıdött. Nem tudjuk, hogy az egy fıs ellátásban
mennyi orvosi ellátásra jogosult kvóta szerint Szank, mert ez nincs meghatározva.
Településünkrıl arányaiban kevesebben veszik igénybe a központi orvosi ügyeletet. A
normatíván felül 1,3 milliót befizetünk évente a központi ügyeleti ellátásba. Több olyan
önkormányzat lesz, aki elméletileg támogatja, de gyakorlatilag nem tudja támogatni az
elıterjesztést.
NAPIREND
3. Elıterjesztés közösségi közlekedés komplex fejlesztésére vonatkozó pályázatról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Egy sikeres pályázatról van szó. Új, egységes buszvárók, és az iskolánál új buszöböl
kialakítása valósul meg. A buszöblöt az iskolánál 15 méterre az Árpád utca felé át kell
helyezni, utána valósulhat meg a zebra. Korábban képviselı-testületi ülésen szó volt a
pályázat benyújtásáról és kiválasztásra kerültek a buszvárók. A pályázatot Kiskunmajsa város
nyújtotta be, konzorciumban a kistérségi önkormányzatokkal. 940.900 Ft az összköltség. A
letelepítést mi végezzük saját embereinkkel, ahol nincs alap, azt meg kell csinálni. Az
elıterjesztés a megvalósításról szól, a határozat-tervezet 1. pontjában javítani kell a benyújtást
megvalósításra.
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Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, tekintettel arra, hogy sikeres pályázat
megvalósításáról van szó, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet a
módosítással.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
128/2008.(X.09.) ÖH.
Közösségi közlekedés komplex fejlesztésére vonatkozó
pályázat megvalósításáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Közösségi közlekedés komplex
fejlesztése Kiskunmajsa” címő pályázat megvalósítását támogatja.
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a projekt megvalósításához szükséges
940.900,-Ft önerıt biztosítja.
3. A konzorciumi együttmőködési megállapodást az elıterjesztés szerint jóváhagyja.
4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok és a konzorciumi
együttmőködési megállapodás aláírására.
Határidı: 2008. november 1.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
4. Elıterjesztés oktatás fejlesztésére pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A TÁMOP 3.1.4. pályázat határozat-tervezet módosítását kérte, a 2. és 3. pont törlését
javasolta. Csak a pályázat támogatását kérte a határozat 1. pontja szerint. A pályázat 100 %-os
támogatottságú, mértéke 15-25 millió forint lehet. Ezzel a lehetıséggel a gyermekeink
érdekében élni kell. A pedagógusok megfelelıbb gyakorlati ismereteket szerezhetnek. Az
önkormányzatnak a keretet kell biztosítani, hogy milyen tartalommal töltik meg a pályázatot,
az pedig az intézmény, pedagógusok felelıssége. Ebbıl profitálhat az intézmény. A pályázat
benyújtását javasolta. Elvi támogatást kért az 1. pont szerint.
Ehhez is és a másik pályázathoz is szükségünk van esélyegyenlıségi tervre.
Speciális a pályázat, ennek a megírására nem tudunk vállalkozni. A következı ülésre másik
árajánlatot is fog hozni.
Besesek Béla PB elnök
Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, polgármester úr javaslata alapján a határozattervezet 1. pontját a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A pályázattal határtalanul sok munka van akkor is, ha külsı pályázatíró írja meg, mert
rengeteg adatot kell szolgáltatni hozzá. Még sok munka van a már nyertes pályázattal, most
még itt van két pályázat, szüksége van az intézménynek anyagi forrásra, de ha mind nyer,
egyelıre ennél többet nem tudnak felvállalni.
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Patkós Zsolt polgármester
Nem vitatja, hogy nagy az adminisztrációs terhe a pályázatoknak. A pályázat nem egy évre
szól, a megvalósítást ütemezni kell. A pályázatot a megnyerésétıl számított két éven belül
kell megvalósítani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet a
módosítással.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
129/2008.(X.09.) ÖH.
Oktatás fejlesztésére TÁMOP pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt TÁMOP 3.1.4/08/2 kódjelő „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı
hozzáférés” címő pályázatra.
Határidı: 2009. január 15.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
5. Elıterjesztés általános iskolában esélyegyenlıségi programok végrehajtására pályázat
benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Ez a pályázat szintén egy keret. Benne van például az eszközfejlesztés, a szakos ellátottság
javítása, tanulóbarát iskolai környezet, a mobilitás támogatása. Minél inkább ki kell használni
a támogatást, amely 15-100 millió forint között lehet. A realitásokat is figyelembe kell venni,
hogy mi az az összeg, amelyre érdemes és kell pályázni. A projektmenedzsmenti költség
elszámolható a pályázatban, amely 100 %-ban támogatott. A bekerülési költség a pályázat
megírási díja. A határozat-tervezet 1. pontját javasolja elfogadásra.
Besesek Béla PB elnök
Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, polgármester úr javaslata alapján a határozattervezet 1. pontját a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
Tabajdi Gábor képviselı
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tud-e róla, véleményezte-e ezt a határozat-tervezetet?
Patkós Zsolt polgármester
Mi egy dolgot nem szeretnénk, az iskolai szegregáció csökkentését, mert nincs. Erre a részre
nem pályázunk.
Vincze Jánosné jegyzı
Az esélyegyenlıségi tervet kell majd jóváhagynia a kisebbségi önkormányzatnak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet a
módosítással.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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130/2008.(X.09.) ÖH.
Általános iskolában esélyegyenlıségi programok végrehajtására
TÁMOP pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt TÁMOP 3.3.2/08/2 kódjelő „Esélyegyenlıségi programok végrehajtása”
címő pályázatra.

Határidı: 2008. november 30.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
6. Elıterjesztés kitüntetések adományozásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16 óra 15 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Mucsi László
jkv. hitelesítı

Vincze Jánosné
jegyzı

Tabajdi Gábor
jkv. hitelesítı
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