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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2008. október 27-én 15 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Dr. Folberth György alpolgármester
Besesek Béla
Mucsi László
Rácz Izabella
Timár Zsolt és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 7 fı jelen van, Tabajdi Gábor késıbb érkezik, Csertı István és Nyerges Zoltán
bejelentette távolmaradását az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Dr. Folberth György és Timár Zsolt 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
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés TÁMOP 3.1.4. és TÁMOP 3.3.2. pályázatok megírásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Tabajdi Gábor megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 8 fı.
Patkós Zsolt polgármester
Két ajánlat érkezett a pályázatok megírására, az M27 Absolvo Consulting és Jótanácsadó Kft.
cégektıl.
Az M27Absolvo Consulting az egyik pályázatra 255 e Ft, a másik pályázatra pedig 235 e Ft
összegő ajánlatot tett, és a közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervre nettó 95 e Ft, ill. a
lektorálására 35 e Ft az ajánlata. Abban az esetben, ha velük íratjuk mindkét pályázatunkat,
akkor 10 % kedvezményt adnak.
A Jótanácsadó Kft. mindkét pályázat komplett pályázati anyagának 600 e Ft + ÁFA összegért
történı megírását vállalja, valamint a támogatási összeg 5 %+ÁFA sikerdíját kéri. Nagyon jó
referenciái vannak a környékrıl is.
A sikerdíj tekintetében ugyanaz a helyzet mindkét cég esetében.
Amennyiben az M27 Absolvo Consultinggal íratjuk a pályázatot, és sikeres lesz, akkor
sikerdíj helyett projektmenedzsmenti költségként fogják elszámolni a sikerdíjat, ami
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vélhetıen fél százalékkal több, mint az 5 %, viszont ezért teljes körő projekt lebonyolítást,
azaz a támogatási szerzıdés megkötésétıl a projekt zárásáig történı pénzügyi elszámolást
vállalna. Ez teljesebb körő szolgáltatás. A projekt menedzsment elszámolható költsége a
pályázatnak, míg a sikerdíj az nem. Azért van szükség mielıbbi döntésre rendkívüli ülésen,
mert hosszú idıt vesz igénybe a közoktatási esélyegyenlıségi terv elkészítése, és a pályázat
benyújtási határideje november 30.
Besesek Béla képviselı
Mit remélünk ezektıl a pályázatoktól? Különösen a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére
benyújtandó pályázat. Mire tudunk pályázni és mennyi pénzt remélünk ezekbıl a
pályázatokból?
Patkós Zsolt polgármester
Az elızı ülésen döntött a képviselı-testület a pályázatok benyújtásáról. Arról volt szó,
hogyha a keretet megadja a képviselı-testület, akkor az intézmény eldönti, hogy mivel tudja
feltölteni, kiválasztja a pályázandó területek közül, amelyek a leginkább fontosak az
intézmény, a gyerekek számára és a pályázatból finanszírozzuk. December 31-ig az
önkormányzatnak rendelkeznie kell közoktatási esélyegyenlıségi tervvel, mert a normatívák
igénylésének is feltétele. A pályázat 100 %-os támogatottságú, nagyobb az esély, ha az alsó
határ környékén vagy középszinten lesz a pályázandó összeg.
Varga Ferencné képviselı
A hátrányos helyzető és sajátos nevelési igényő gyerekek felzárkóztatására, szakember
biztosítására, eszközfejlesztésre lehetne pályázni. Jónak tartja a pályázatot.
A kompetencia alapú oktatás pályázatnak azért nagy a jelentısége, mert lehetıséget biztosít a
kötelezı továbbképzésen túli képzésekre. A tantestület jelentıs része már túl van a 35. évén,
elöregedıben van a szanki nevelıtestület. Szükség van rá.
Besesek Béla képviselı
Hitelbıl fedezzük ezt a 600 e Ft-ot is, ha fontos, hasznunk van belıle, azt támogatja. Kérdés,
hogy van-e fontosabb.
Patkós Zsolt polgármester
Nem feltétlenül szükséges, ez többletlehetıség. Az a kérdés, hogy ez a fajta új ismeret
mennyiben segíti az iskolát, a gyerekeket, megújulhat-e szellemileg ezáltal az iskola,
mennyivel lesz jobb az iskola. Ha azon gondolkodunk, hogy mitıl lesz egyedi, mitıl lesz jó
ez az iskola, miért írassák a szülık a gyerekeiket, akkor elmondhatjuk, ha sikeres a pályázat,
tettünk azért, hogy a feltételrendszert megteremtsük. Utána ezt a lehetıséget a pedagógusok
tudják kibıvíteni. Ezekre az oktatási pályázatokra kiadott pénz az nem kidobott pénz.
Lehetıség, amit meg kell pályázni. Azokra a pályázatokra, amelyet el tudtunk készíteni, nem
kértünk pénzt, volt az iskolapályázat, most ez a két pályázat és még lesz egy utas pályázat,
amelyeket nem leszünk képesek megírni.
Mucsi László képviselı
A veszélyeztetett és hátrányos helyzető gyerekekkel történı foglalkozás nagy feladat, látszik,
hogy egyre kevésbé vagyunk erre fölkészülve, kivéve az ilyen diplomával rendelkezı
pedagógusokat. Mindenképpen hasznos a pályázat. Egyre több a különbözı okok miatt vagy
sérült, vagy hátrányos helyzető gyerek és nagyon nehéz velük. Támogatja a pályázatokat.
Patkós Zsolt polgármester
Ha egy közösség kap egy ilyen lehetıséget, az közösségépítı erıként is funkcionál, mert van
egy közös projekt, amit meg kell oldani, ez egységet is teremthet a nevelıtestületben.
Dr. Folberth György alpolgármester
Nem biztos, hogy nyerni fog a pályázat, és akkor elveszik a pályázatírásra fordított pénz.
Patkós Zsolt polgármester
600 e Ft+ÁFA fog elveszni, mert a 120 e Ft+ÁFA egyébként is költségünk lenne, mert a
közoktatási esélyegyenlıségi tervet mindenképpen el kell készíttetni, azt valakivel meg kell
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íratni, mert nem vagyunk képesek rá, hogy megírjuk. Ezek a projektek (TIOP, TÁMOP) kéthárom évente megújulnak, kicsit más, de hasonló tartalommal fognak kijönni. Ha mi már
rendelkezünk egy jó tartalommal, akkor a továbbiakban kisebb költséggel megoldhatók.
Ezeknek a pályázatoknak kitolták a benyújtási határidejét november 30-ra, ebbıl arra lehet
következtetni, hogy kevés pályázat érkezett be. Nagyon munkásak ezek a pályázatok, nem
csak a megírása, hanem a megvalósítása is, nagy az adminisztrációs terhe, de a megújulást
hordozza. Kistelepüléseknek fontos a közoktatás, ezért ne vegetáljon, hanem serkentsük és
segítsük.
Besesek Béla képviselı
Az Absolvo Consulting készítette a nyertes testvérvárosi pályázatunkat?
Patkós Zsolt polgármester
Igen.
Besesek Béla képviselı
Az Absolvo Consulting ajánlatát tartja jobbnak és olcsóbbnak, ajánlatuk elfogadását javasolja.
A közoktatási intézkedési tervet elkészítik 95 ezerért, és lektorálják is 35 ezerért.
Patkós Zsolt polgármester
Közoktatási szakértınek kell lennie annak is, aki elkészíti, és a lektornak is, muszáj
lektoráltatni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet az
M27 Absolvo Consulting ajánlatával, 571 e Ft+ÁFA összegért.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
133/2008.(X.27.) ÖH.
TÁMOP 3.1.4. és TÁMOP 3.3.2. pályázatok megírásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza az M27 Absolvo Consulting
céget, hogy ajánlata szerint 571.000,- Ft + ÁFA összegért a TÁMOP 3.1.4. és TÁMOP 3.3.2.
pályázatokat írja meg.
2. A képviselı-testület a pályázatok megírásához szükséges forrást folyószámlahitelbıl
biztosítja.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületet felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával összefüggésben a szükséges intézkedések végrehajtására és a
szerzıdés megkötésére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 15 óra 45 perckor bezárta az ülést.
K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Dr. Folberth György
jkv. hitelesítı

Vincze Jánosné
jegyzı

Timár Zsolt
jkv. hitelesítı
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