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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2009. január 8-án 15 órakor megtartott rendkívüli  ülésérıl. 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 
                        Mucsi László 

Rácz Izabella 
                        Tabajdi Gábor 
                        Varga Ferencné képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Karó Zoltánné jegyzıkönyvvezetı 
Szabó-Mikor Éva képtárvezetı- napirendhez meghívott 

 
Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 6 fı jelen van. Csertı István jelezte késését, Dr. Folberth György, Nyerges 
Zoltán  és Tímár Zsolt elıre jelezte távolmaradását.   
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Besesek Béla  és Varga Ferencné  képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Újabb napirendi pont felvételét javasolta LEADER 
pályázatok címszóval, mivel a pályázatok benyújtási határideje január 10. Az elıterjesztések 
kiosztásra kerültek a képviselık részére.  
Szavazásra bocsátotta a módosított napirend elfogadását. 
  
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N A P I R E N D 
 
1. Elıterjesztés a Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére vonatkozó pályázat 
    önrészének biztosításáról  
    Elıadó:  Patkós Zsolt polgármester           
2. Elıterjesztés a TIOP 1.2.2.múzeumok iskolabarát fejlesztésére vonatkozó pályázat  
    benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    Szabó Mikor Éva 
3. Elıterjesztés a biogáz üzem megvalósíthatósági tanulmányáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Elıterjesztés a  vásárok és piacok tartásáról szóló 3/1999. (II.15.) ÖR. számú  
    önkormányzati rendelet módosítására 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
5. Elıterjesztés LEADER pályázatok benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
1. Elıterjesztés a Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére vonatkozó pályázat 
    önrészének biztosításáról  
    Elıadó:  Patkós Zsolt polgármester           
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester  
Tájékoztatta a képviselıket, hogy hiánypótló levél érkezett a Vörösmarty utca szilárd 
burkolatának kiépítésére benyújtott pályázattal kapcsolatosan. Kérték a pontos összeget és 
százalékot a határozatban meghatározni. Errıl szól a határozat-tervezet.  Valószínő, hogy a 
Bem utca szilárd burkolatának kiépítése a pályázat keretében nem lesz támogatva, mert nem 
győjtı út a rendszerben.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1/2009.(I.8.) ÖH. 
Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítésére 
pályázat benyújtásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a DAOP-2008-
3.1.1/V Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak 
fejlesztése címő pályázatra a Vörösmarty Mihály utca és Bem utca szilárd burkolatú 
közutak kiépítésére. 

 
2. A pályázathoz szükséges önrész, 29.590.382 forint, amely a beruházás összköltségének 

35%-a. A beruházás összköltsége 84.543.946 forint. Az elnyerhetı támogatás összege 
54.953.564 forint, mely a beruházás összköltségének 65%-a. 

  Sikeres pályázat esetén a beruházás megvalósulása után Szank Községi Önkormányzat a 
fenntartást legalább 5 évig vállalja. 

 
3. A pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a polgármestert.  
 
Határidı. 2009. január 8. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés a TIOP 1.2.2.múzeumok iskolabarát fejlesztésére vonatkozó pályázat  
    benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    Szabó Mikor Éva  
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester  
Felkérte Szabó-Mikor Éva képtárvezetıt, röviden foglalja össze, mirıl szól és milyen önrészt 
igényel a pályázat. 
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Szabó-Mikor Éva képtárvezetı 
Önrész nincs, 100 %-ban támogatott a pályázat. Az oktató-múzeum arra lenne hívatott, hogy  
az oktatást és a múzeumot közelebb hozza egymáshoz. Háttér is van, mivel az iskola neve is 
Gy. Szabó Béla, a névadó azonos. Az iskolának a kerettantervében szerepelnie kell a névadó 
hagyatékának, életének. A pályázat arról szólna, hogy szeretnék azt elérni, hogy a gyerekek 
eljöjjenek a képtárba. Eddig eszközök hiányában nem tudtuk ıket foglalkoztatni. Az oktató-
múzeumnak az lenne a  lényege, hogy kialakítanánk egy oktató teret és itt ez az a pénzösszeg, 
amit megkapnánk, mert nem kell  önrésszel beszállni. Meg tudnánk venni a szükséges 
eszközöket, digitális táblát, amire az összes hagyatékot fel tudnánk vinni vetíthetı formában. 
Alkotótábor szervezése esetén a táborosok ott tudnának dolgozni. Raktárt szeretnénk még 
kialakítani, amit most már látványtérnek hívnak. Oda azok az anyagok is bekerülhetnek, 
amelyek nem kerültek tárlatra, ott megtekinthetıek.  Szükség van a képtár felújítására. Van 
egy bizonyos hagyománya a képzımővészeteknek, ezen a téren az iskolában vállalja az 
együttmőködést.  
 
Megjött Csertı István képviselı, így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A képtárban is és a könyvtárban is megoldatlan a mellékhelyiség kérdése, illetve a 
mozgássérültek számára történı bejutás is. Ennek a pályázatnak a keretében  ez is 
megvalósításra kerülhetne. Ha a teljes beruházás megvalósítására nincs lehetıség, akkor is 
kell egy olyan tervnek lenni, amelyben a közintézményeinket akadály mentesítjük.  Ennek az 
engedélyezési tervben szerepelnie kell. Ez hozzáépítéssel vagy belsı átalakítással valósítható 
meg. Magyarázta ennek a lehetıségeit a képviselıknek. 
Mucsi László képviselı 
Megkérdezte, mekkora a megpályázható összeg? 
Patkós Zsolt polgármester 
5-30 millió forint. 
Mucsi László képviselı 
Ebbe a pénzbe nem sok gondolat fér bele. Bátrabban kellene pályázni, ha úgy látjuk, van 
esély. Korábbi elképzelés volt a mővész terem, oktató terem és kupola rész, ahova a 
csillagvizsgálót helyeznénk el.   
Patkós Zsolt polgármester 
Magyarázta a megvalósítási lehetıségeket. A régi terveket átnézve a kupolás tér kiépítésére 
semmilyen utalást nem találtak, így Szálas Péternek sem tudtak segítséget nyújtani.  
Besesek Béla képviselı 
Véleménye szerint nem szabad más tervezınek odaadni az épület átalakítását, az eredeti 
tervezıt kellene megkeresni az áttervezéssel. Ezzel kapcsolatban Falk Miklósékat javasolta 
felkeresni, ık biztosan tudnának segítséget nyújtani.  
Szabó-Mikor Éva képtárvezetı 
Torony volt tervezve, de a Kerényi tervezı ebbe nem ment bele. Nem ı maga vezette az 
építkezést, hanem a Szálas Péter vezényelte le, aki az elkészült tervek alapján kivitelezte. 
Csertı István képviselı 
Úgy emlékszik, hogy minden épület elıtt van egy látszati kép, amire az építész azt mondja, 
ilyen lesz, és utána kezdi el tervezni. A látszati kép után levették ezt a tornyot, mert sok lesz a 
költsége,  ezért nem szerepel a kivitelezési terveken a torony.  
Mucsi László képviselı 
ÉNy-i sarka annak a résznek, a torony nem annyira széles. Napfényt nem igazán venne el, 
mővészetileg meg kiteljesedne. 
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Csertı István képviselı 
Kerényi meg is tudja ítélni, hogy szép vagy jó lenne-e oda. 
Patkós Zsolt polgármester 
A pályázatban benne szerepel, hogy a fejlesztés a mozgássérültek számára használható 
tereknek a bıvítését jelentheti. Ha ez a pályázatunk nem sikerül, akkor akadálymentesítésre 
tudunk legközelebb benyújtani, amit emeletes épülettel nem tudnánk megvalósítani.  A másik 
lehetıség a DAOP-os pályázat, amely hasonló kiírással kerül az idén is. 10 millió forinton 
belüli költségvetéssel tudunk indulni. Ha ott nem, akkor itt tudjuk ezt beépíteni. 
Mucsi László képviselı 
Egy kupolatetı kialakítása mővészileg is komoly, új hely lenne az alkotásra.  Nem két 
szintben kellene gondolni, csak a tetı kiemelésével.  
Patkós Zsolt polgármester 
Hozzáépítési tér az a mozgássérültek számára nıi-férfi WC és kis raktár kiépítését teszi 
lehetıvé. Oktató tér létrehozását már nem. 
Szabó Mikor Éva képtárvezetı 
Nagyon kicsi a képtár m2-re, nagyon kicsi a kiállító tér. Magyarázta  a lehetıségeket. 
Problémák is vannak, mert az emberek ingyen is adnának értékes anyagokat kiállításra és 
megırzésre,  de nem tudjuk hol megoldani. Az épület állaga, a tetı is problémás. 
Patkós Zsolt polgármester 
Biztosan jobb lenne, ha a Kerényi tervezı úr tervezne egy olyan épületrészt, ami pénzben 
mindegy mennyi lenne, de a pályázatok tekintetében a pénzösszeg bekorlátozott és a funkció 
is. Azért gondoltuk, hogy aki az építkezésben részt vett, az képes látványában, jellegében az 
egész dologra. İ is azt gondolja, hogy lehetıségben minél többet tegyünk bele. 
Mucsi László képviselı 
A tetı állagát említve, amely hódfarkú cserép, abban azért van minıségi is. Ez valószínő rossz 
minıségő volt abban az idıben. A Kerényi urat mindenképpen megkérdezné, nagy mővésze a 
szakmának, Szálas Péter nem mővész, ı mester ember.  
Patkós Zsolt polgármester 
Visszatérünk a LEADER pályázatnál, ott van lehetıség bádogos munkára és tetıfelújításra is. 
Fogunk Kerényi úrral beszélni, az ı elképzelését fogjuk ötvözni a Szálas tervével. 
Besesek Béla képviselı 
Megkérdezte, hogy a torony nélküli bıvítés tervei költségben lefedik a 30 milliós összeget. 
Nem lehetne belevenni az épület ilyen jellegő átalakítását is. Az oktatótér kialakítása nem 
témája a pályázatnak, csak a mozgáskorlátozottaknak a kiszolgáló helyiségei. 
Szabó-Mikor Éva képtárvezetı 
Belsı tér átalakításával, belsı építészeti átalakítással lehetne.  
Besesek Béla képviselı 
A toronyépítést is lehetne ennek nevezni, ott ki lehetne egy oktató helyiséget kialakítani. Amit 
lehet azért próbáljuk meg. Egyetért Mucsi László képviselıvel. Az eredeti terv készítıjének 
véleményét javasolja kikérni. A tervezési díj változni fog, ha a tervezı vállal valamit. 
Kérdése, ez belevehetı-e a pályázandó összegbe? 
Patkós Zsolt polgármester 
Mindenféleképpen ki fogjuk kérni a tervezı véleményét. Bizonyos százalékában elszámolható 
az elıkészítés költsége. Ha T.I.O.P. 1.2.2 pályázat sikeres, akkor elszámolható a tervezıi díj. 
Ha nem nyer és akadálymentesítésre nyújtjuk be akkor biztos, hogy nem. Magyarázta a 
lehetıségeket. 
Varga Ferencné képviselı 
Jó az ötlet, csak a határidı, a január 31.  rövid. A pályázatot nem tudjuk addig elkészíteni a 
tervek miatt.  
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Patkós Zsolt polgármester 
A tervezıvel fel lehet venni a kapcsolatot. Szálas Péternek volt egy elképzelése ezzel 
kapcsolatosan. Vissza fogja hozni a témát a testület elé. Az elhangzottak alapján javasolja a 2. 
pont kivételét, amely a tervek megrendelésérıl szól. 
 
Több kérdés,  hozzászólás  nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezet 1. 
és 3. pontját.  
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2009.(I.8.) ÖH. 
Múzeumok iskolabarát fejlesztése pályázat 
benyújtásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a TIOP 1.2.2.  
    Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális  
    fejlesztése megnevezéső pályázatra. 
2. A Képviselı-testület a pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a  
    polgármestert. 
 
Határidı: 2009. január 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
Szabó-Mikor Éva távozott az ülésrıl. 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés a biogáz üzem megvalósíthatósági tanulmányáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy  telefonon beszélgetést folytatott Orbán László úrral, a Vital Energy Bt. 
képviselıjével, a beszélgetés lényegérıl röviden tájékoztatta a képviselıket. Javaslatot tett 
Orbán úrnak  a   költségek 50 %-ban történı megbontására. Az elsı felét a megvalósíthatósági 
tanulmányterv elkészítésekor fizetnénk ki, a második felét akkor kapná meg, amikor 
befektetıt hoz. Gondolkodási idıt kért Orbán úr, másnap visszahívta és elmondta, hogy 
felmerülı költségei vannak a tanulmány elkészítését illetıen és ezt elı kell finanszíroznia, 
ezért az ajánlatából a  30 % elıleget kikötötte. A tanulmány elkészítésekor a testületi döntést 
követıen további 30 % díjra jogosult. A fennmaradó rész pedig az általa közvetített 
vállalkozó befektetési szándéknyilatkozatát követıen kerülne kifizetésre. Ez van a képviselı-
testületi határozatban is megfogalmazva. 
Besesek Béla képviselı 
Megkérdezte, a tanulmánytervnek tárgya-e az, hogy felmérje a környezetünkben lévı 
lehetıségeket arra vonatkozóan, hogy lesz alapanyagunk pár évig. Minden jól mehet és a 
végén kiderül, hogy nincs mibıl készíteni biogázt. Azt szeretné biztosítottnak látni, hogyha 
elkészül a tanulmányterv, lesz állami támogatás és lesz vállalkozó aki pénzét adja hozzá és  
lesz alapanyag, lesz forrás is  és meg tudjuk valósítani. Ebben is bizonytalanságot lát. A 
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tanulmányterv készítıje mindezeknek utána jár és úgy teszi le a tanulmánytervet, hogy 
vállalja pl. 10 évre a mőködését, akkor egyetért. Ha kiderül, hogy ez mennyire gazdaságos 
Szanknak, akkor a környezı települések sem biztos, hogy ide szállítják az alapanyagot, hanem 
ık is létrehoznak egy üzemet.  
Patkós Zsolt polgármester 
A megvalósíthatósági tanulmánynak része az, hogy feltérképezze milyen alapanyagok 
kerülnek beszállításra, milyen mennyiségben és honnan. A képviselı úr által említett 
szándéknyilatkozattal hiába kötelezné el magát akármelyik cég, nem kötelezı erıvel bíró 
megegyezés. Akkor van ennek relevanciája, ha a  megvalósulás elıtt leszerzıdik az 
önkormányzat, vagy a vállalkozó az alapanyag biztosítására és onnantól jogi kötelezettségek 
terhelik a feleket. Most egy adott helyzetet tud feltárni a tanulmány készítıje.  
Mucsi László képviselı 
Elmondta, hogy bizottsági szinten egyöntető támogatást kapott, mivel Szank szerves 
anyagban szegény terület. A tanulmány készítıje is úgy határozta meg, hogy 80 % szennyvíz, 
kommunális iszap és 20 % adalék. Úgy gondolja, hogy olcsóbb Kiskunhalasról ideszállítani 
az alapanyagot, mintsem ott elhelyezni.  Ha a feldolgozás során rendszeresen itt maradó 
ártalmatlanított hasznos szerves anyag keletkezik, mint melléktermék, akkor ezzel már nagyot 
nyertünk.  Hosszú távon ez elınyös és kifizetıdı lehet. Fel kell vállalni a kockázatot. A 
helybeli állattartó telepeknek megoldaná a szerves trágya kezelését is. 
Patkós Zsolt polgármester 
A tanulmány készítıjének a felelıssége és érdeke  feltérképezni, hogy a környezı települések 
hova helyezik a keletkezett szennyvíziszapot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt,  polgármester szavazásra tette fel a  határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2009.(I.8.) ÖH. sz. hat. 
Biogáz kiserımő megvalósíthatósági 
tanulmány megrendelésérıl szóló 
határozat módosításáról 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a biogáz kiserımő megvalósíthatósági 
tanulmány megrendelésérıl szóló 157/2008.(XII.9.) ÖH. számú határozatának 3. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
3. Képviselı-testület a megvalósíthatósági tanulmányt az alábbi fizetési feltétel mellett rendeli  
    meg:  
 
    - a Vital Energy Bt. (2094 Nagykovácsi, Csendes utca 24.) a szerzıdés megkötésekor 30 %  
       elılegre jogosult. 

- a megbízott a tanulmány elkészítésekor - a képviselı-testület döntését követıen - további  
   30 % díjra jogosult. 
- a díj fennmaradó része a tanulmányt készítı által közvetített vállalkozó befektetési  
   szándéknyilatkozatát követıen kerül kifizetésre. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 



 11 

NAPIREND 
4. Elıterjesztés a  vásárok és piacok tartásáról szóló 3/1999. (II.15.) ÖR. számú  
    önkormányzati rendelet módosítására 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A képviselı-testület a decemberi ülésén módosította a vásárok és piacok tartásáról szóló 
rendeletének 1. sz. mellékletét a helypénzekrıl. A rendelet január elsején életbe is lépett, 
ennek megfelelıen megtörtént a kitáblázás is.  Az asztalok is átrendezésre kerültek az 
árusításnak megfelelıen. Számításokat végeztünk az éves bérleti díjakat illetıen és ezek 
nagyon magasnak tőntek. Az üzlethelyiség minden napos bérletéért nem fizet annyit a 
vállalkozó, mint az az árus aki  heti két napon árul a piacon. Arra kéri a képviselı-testületet, 
hogy január 10-tıl az I.  hely helypénzét csökkentse le 200 Ft-ról 150 Ft-ra, a II. helyét        
100 Ft-ról pedig 70 Ft-ra. Így is magas összegek jönnek ki, ezért az éves díj esetén 50 %-os  
bérleti díj  kedvezményt javasol a 20 % helyett. Ha nem módosítjuk le a bérleti díjakat, akkor 
nem fog Szankon senki sem árulni.   
Mucsi László képviselı 
Tájékozódott a hétvégén a piacon és panaszáradat érte a magas helypénzek miatt. Egyetért az 
elhangzott javaslattal. Aki rendszeresen árul az kapja meg a kedvezményt. Javaslata, hogy az 
elsı helyre kerüljön asztal, mert így nagyon kopár a tér. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az I. helyen nincs asztal, ott eddig sem volt, a vállalkozó a saját asztaláról árult. Ha kér, 
kaphat kettıt is. Meg fogjuk oldani a helyzetet.    
Patkós Zsolt polgármester 
A cél az volt, hogy azokat az embereket, akik árulni mennek, azokat korlátozzuk, hogy ne 
nagyon nagy területre terjeszkedjenek, csak amennyire szükségük van. A másik dolog pedig 
az, hogy a kiépített, fedett helyet vegyék igénybe az árusok.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt,  polgármester szavazásra tette fel a  rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület  7  igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:  
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
1/2009.(….) rendelete 

a vásárok és piacok tartásáról szóló  
3/1999.(II.15.) ÖR. számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vásárok és piacok 
tartásáról szóló 3/1999.(II.15.) ÖR. számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az 
alábbiak szerint módosítja:  

1. § 
(1) A R. 1. számú mellékletének vásári, piaci kirakó árusítás helypénze címszó alatti 
szövegrészének e helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Vásári, piaci kirakó árusítás helypénze 
 
  I. hely                                150,- Ft/m2/nap 
 II. hely                                  70,- Ft/m2/nap 
III. hely                                  50,- Ft/m2/nap, minimum 100, Ft/nap 
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(2) A R. 1 számú mellékletének kiépített asztalok bérlete címszó helyébe az alábbi címszó 
lép: 
 
Vásári, piaci kirakó árusítás bérlete 
 
(3) A R. kiépített asztalok bérlete címszó alatti szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

- éves díj esetén a bérleti díj 50 %-ával csökkentett összeg  
 
Értelmezı rendelkezés az árusító helyek jelöléséhez: 

I. hely: A piactér bejáratától jobbra esı 8 m2 alapterülető rész 
II.  hely: A piactér bejáratáról jobbra esı, a sövény elıtti és mögötti rész. Beleértve a 

kiépített asztalokat, és a sövény elıtti és mögötti szabad területet is. 
III.  hely: a piac épület fedett részében kiépített asztalok    
 

2. § 
 

E rendelet 2009. január 10-én lép hatályba. Ezzel egy idıben hatályát veszti a 
27/2008.(XII.30.) számú rendelet. 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés LEADER pályázatok benyújtásáról 
    a) A szanki Közösségi Ház Gy. Szabó Képtárának fejlesztése, helytörténeti kiállítással  
        való bıvítése  
        Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
        (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselıket, hogy a beruházás összköltsége 7.690.296,-Ft, a pályázathoz 
szükséges önrész 1.281.717,-Ft. Erre vonatkozóan kellene kötelezettséget vállalni a 
testületnek. Ebbıl a pályázatból szeretnénk megvalósítani a közösségi ház bejáratának rakott 
kıvel történı burkolását, a képek megvilágítását, az elektromos hálózat felújítását, a külsı 
megvilágítást, a tetı javítását, bádogos és ács munkát. Közel 1 millió forint. Vidéki örökség 
megırzése címszó alatt kerül benyújtásra ez a pályázat. Nagyon sok pályázatot nyújtanak be a 
kistérségen belül. Magyarázta a kistérségek problémáját a pályázatok tekintetében. 
Tartalmában próbáljuk a felújításokat az örökségvédelem témakörben a közösségi ház 
tekintetében megvalósítani.   
 
Tabajdi Gábor távozott az ülésrıl, így a jelenlévı képviselık száma: 6 fı. 
 
Besesek Béla képviselı 
Ez a 7,5 millió Ft amire  itt pályázatot nyújtunk be ez azon felül a 30 millión felül van, amit 
az elıbb eldöntöttünk.  
Patkós Zsolt polgármester 
Ez nem azt tartalmazza. 
Besesek Béla képviselı 
De ugyanarra az épületre vonatkozik, annak az épületnek a fejlesztésére, használhatóbbá 
tételére, szebbé tételére. Az elızıekben elhangzottak alapján nagyon kevésnek tartja ehhez az 
összeghez képest. Fontosabbnak tartaná azt, ha ebbıl a pénzbıl pl. a tetıt cserélnénk le, mivel 
az elıbb hallottuk, hogy az épület beázik.    
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Patkós Zsolt polgármester 
Amikor terveket készítettünk arra vonatkozóan, hogy mi az amit örökségvédelembe 
szeretnénk megvalósítani, az elsı a  képtár volt. Nem mi találtuk ki a felújítási tartalmat. 
Szakember már megnézte a tetıt, hogyan lehet kijavítani. Errıl van egy tervezıi 
költségbecslés is, amely része az  egésznek. A képtár dolgozó által  javasolt és kért 
fejlesztések vannak itt, ami vidéki örökség címén megjelenik. Ide tartozik még egy millió 
forint értékben tárlóknak a megvétele, ami  idıszakos kiállításra tesz lehetıséget, zárható 
vitrinek lennének.  
Mucsi László képviselı 
Minden évben jöttek elı problémák a képtárnál. Úgy gondolja, annyira nem öreg a cserép, 
hogy az egészet le kelljen cserélni. Javítással valószínő helyrehozható a dolog.  
Rácz Izabella képviselı 
A hátsó résznél valószínő, hogy meg vannak a cserepek csúszva, vagy a lécezés minısége 
nem megfelelı.  
Patkós Zsolt polgármester 
1 millió forint van tervezve tetıfelújításra, ebbe bele kell férnie. 
 
 Több kérdés, hozzászólás nem volt,  polgármester szavazásra tette fel a  határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2009.(I.8.) ÖH. sz. hat. 
A szanki Közösségi Ház Gy. Szabó Béla Képtárának fejlesztése, 
helytörténeti kiállítással való bıvítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az Európai 
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megırzéséhez 
igénybe vehetı támogatás pályázati jogcím alatt „ A szanki Közösségi Ház Gy. Szabó 
Béla Képtárának fejlesztése, helytörténeti kiállítással való bıvítése” címen. 

 
2. A beruházás összköltsége 7.690.296 forint. A pályázathoz szükséges önrész 1.281.717 

forint, melyet az önkormányzat a 2009. évi költségvetésében elkülönítetten biztosít. Az 
elnyerhetı támogatás összege 6.408.579 forint. 

  Sikeres pályázat esetén, a beruházás megvalósulása után Szank Községi Önkormányzat a 
mőködtetést a fenntartási idıszak végéig vállalja. 

 
3. A Képviselı-testület a pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a  

polgármestert.  
 
Határidı. 2009. január 8. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
b) Játszó- és pihenıpark kialakítása, a helyi piac fejlesztése 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
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Patkós Zsolt polgármester 
Röviden felvázolta azokat a dolgokat, amelyek a pályázatban szerepelnek, játszótér, szökıkút 
és a pihenı térrésznek a kialakítása. Elképzelhetı, hogy ott a sportpálya kialakítása is belefér. 
Ennek a térrésznek a védelmét szükségesnek ítélték meg. A piac felújítása kapcsán ebbe a 
pályázatba belefér egy traktor vásárlása is. Kommunális feladatokat látna el, a piacról a 
kirakodást-berakodást segítené az emberek számára. Errıl szól a pályázat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt,  polgármester szavazásra tette fel a  határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2009.(I.8.) ÖH. sz. hat. 
Játszó- és pihenıpark kialakítása, a helyi piac fejlesztése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az Európai 
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a falumegújításra és – fejlesztésre 
igénybe vehetı támogatások pályázati jogcím alatt „Játszó- és pihenıpark kialakítása, a 
helyi piac fejlesztése” címen. A Képviselı-testület a pályázat benyújtását támogatja. 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Játszó- és pihenıpark kialakítása, a 
helyi piac fejlesztése” címő beruházás megvalósulása esetén bekövetkezı 
szolgáltatásfejlesztést szükségesnek tartja.  

3. A beruházás bruttó összköltsége 41.453.209 forint, nettó összköltsége 34.544.341 forint. 
A pályázathoz szükséges önrész 8.035.068 forint, melyet az önkormányzat a 2009. évi 
költségvetésében elkülönítetten biztosít. Az elnyerhetı támogatás összege 33.418.141 
forint. 

  Sikeres pályázat esetén, a beruházás megvalósulása után Szank Községi Önkormányzat a 
mőködtetést a fenntartási idıszak végéig vállalja. 

4. A Képviselı-testület a pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a  
polgármestert.  

 
Határidı. 2009. január 8. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
c) A Szanki Római Katolikus Plébánia részére finanszírozási elıleg biztosítása 
   Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
  (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselıket az elızményekrıl. Elmondta, hogy a plébános úr decemberben 
jelezte, hogy az érsekséggel ı tárgyalt, és a LEADER pályázat esetében a jászszentlászlói 
plébánia  felújítására vállaltak kötelezettséget 10 millió forint értékben. Azt a problémát látja, 
hogy valószínőleg nem marad pénz a szanki templomra vagy a plébániára. Továbbá nincsen 
pénze arra sem, hogy pályázatírót alkalmazzon. Kérte a segítségünket a tervezıi  
költségbecsléseknek a beszerzésében. Szereztek egy pályázatírót, aki ingyen megírta a 
pályázatot, szereztünk egy tervezıt, aki ingyen elvégezte a költségbecslést. Tegnapelıtt hívták 
az érseki hivatalból, hogy a pályázatot megkapták, a plébános úrral elızetesen beszéltek és a 
pályázatot csak úgy tudják támogatni, ha az önkormányzat szerepet vállalna. Mondta a 
plébános úrnak, hogy véleménye szerint fejlesztés azért nem maradhat el Szankon, hogy 
pillanatnyilag nincs pénze az egyháznak, tekintettel arra is, hogy 100 %-ban támogatott a 
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pályázat, minden költség vissza fog jönni. Ha nem használjuk ki az örökségvédelemben lévı 
pénzünket, akkor lehetıségeket herdálunk el. Azt gondolja, hogy ami fejlesztés itt Szankon 
megvalósul, az itt is marad, fıként infrastruktúrában. Mindezeket elızetesen mondta a 
plébános úrnak. Tegnapelıtt jött az érseki hivatalból a telefon, hogy szeretnék kérni a 
képviselı-testületnek ezt a kötelezettségvállalását. Utánanéztek, hogy milyen formában 
lehetséges ez. Nem támogatásként, hanem finanszírozási elılegként tudnánk biztosítani. Ez 
azt jelenti, hogy a pénzügyi teljesítés után 4-5 hónapig nem számíthatnánk a  pénzünkre. A 
határozatban az is szerepel, hogy december 31-ig nyújtanánk ezt az összeget. Ha sikeres lesz a 
pályázat, azon lesz, hogy mielıbb meg tudjon valósulni és az elszámolást a pályázatíró cég 
mielıbb tegye meg. Kéri a képviselı-testülettıl, hogy ezt a kötelezettséget vállaljuk. A  
finanszírozási szerzıdésbe kerüljön bele az, hogy amennyiben nem tud elszámolni a 
pályázatával a pályázó, az ı hibájából a pályázat  nem úgy valósul meg, emiatt ne járjunk 
rosszul, kapjuk vissza ezt a pénzt. Errıl szól a határozat-tervezet. 
Besesek Béla képviselı 
A karácsonykor tartott év végi beszámolón a plébános úr már kihirdette ezt, hogy a 
polgármester úr biztosítja az egyházközség számára a pályázathoz szükséges 
elıfinanszírozást.  Szeretné elıbb látni a 2009. évi költségvetést. Az elızı hónapokat már 30 
milliós hitellel éltük át azért, hogy a fizetési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni. A 
pályázatokat is elı kellett finanszírozni. Nem tudjuk a 2009-es évet, a hírek szerint a feltételek 
is rosszabbak lesznek, alacsonyabb lesz az állami finanszírozás minden normatívát illetıen. 
Ezek szerint még rosszabb lesz a pénzügyi helyzetünk is. Így kötelezettséget vállalni azt 
jelenti, hogy nekünk nagyobb hitelt kell felvenni. Ezt kell megfontolnia a testületnek. Nem 
tudja nyugodt szívvel azt mondani, hogy igen, amikor nem látja a 2009-es éves, a felvállalt 
kötelezettségeket is hogyan tudjuk kifizetni. Eddig is vannak hiteleink, ezt még tetézzük újabb 
hitelek felvételével, hova fog ez vezetni. Ebben a pillanatban ilyen kötelezettséget vállalni 
nem tartja jónak, évközben teljesen más lenne a helyzet.  
Patkós Zsolt polgármester 
Véleménye szerint olyan lehetıség, ami nem sok esetben jön el egy önkormányzat életében. 
Arról van szó, hogy kiáll az önkormányzat, helytáll az egyház helyett úgy, hogy azt a pénzt 
idılegesen adja oda. Nem arról szól a dolog, hogy adunk pénzt és nem látjuk viszont, késıbb 
ezt visszakapjuk. Az önkormányzat mindig is a településen lévı egyházi ingatlanok 
fejlesztésében érdekelt volt. Minél szebb, használhatóbb legyen az egyházi ingatlan Szankon, 
ezért adott támogatást az egyházaknak,  2007-ben több mint 1 millió forintot. Az 
önkormányzat kötelezettséget vállal át egy idıre, de utána ez biztosan megtérül. Ez egy 
átmeneti segítség, amelyet úgy gondol, bármelyik egyháznak meg kell hogy adjunk.  Ez az 
érték amit fejlesztenek itt marad a településen és ezt teljes egészében pályázati pénzbıl 
finanszírozzák.  
Varga Ferencné képviselı 
Tavasszal kapunk vissza pénzt pályázatokból. Ha sok pályázaton nyerünk, akkor hitelt kell 
felvenni a pályázati önrészekhez. Megállapodást javasol kötni az egyházzal arra vonatkozóan, 
hogy amennyiben az önkormányzat hitel felvételére kényszerül a pályázati önrészhez, 
biztosítjuk ugyan az összeget az egyháznak de a kamatot fizessék ki.   
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzat nem pénzintézet, ezért ezt nem tudjuk megvalósítani, hitelezéssel nem 
foglalkozhatunk, kamatot nem kérhetünk. Finanszírozási elıleget biztosítunk. Ez az a jogi 
forma, amit a könyvvizsgáló ismer. 
Varga Ferencné képviselı 
Megkérdezte, mekkora ennek az összegnek a kamata december 31-ig.  
Patkós Zsolt polgármester 
210 eFt.  
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Varga Ferencné képviselı 
Akkor mondhatjuk azt, hogy  ennyivel megtámogattuk az egyházat. 
Mucsi László képviselı 
A bevezetıben nem tetszik az, hogy azért nincs pénze a katolikus egyháznak, mert 
Jászszenlászlón elköltötte. Ez jött le az egészbıl. 
Patkós Zsolt polgármester 
Beszéljél a Salánki atyával. 
Mucsi László képviselı 
Az alapállás nem tetszik. Ingyen kapnak valamit, se pénz nem fizetnek, de még a pénzt is 
adjuk oda. Az effajta hozzáállás nem tetszik neki. Nem a polgármesternek szánta a 
megjegyzést. 
Besesek Béla képviselı 
Kérdés, az érsekség hogy foglalt állást. Ha neki a Jászszentlászló a fontosabb, mert az a 
székhelye, az van rosszabb állapotban és ı azt kéri támogatni,  akkor az érsekség azt fogja 
támogatni. Az a székhelye, Szankot oldallagosan  látja el, „fília” vagyunk.  
Patkós Zsolt polgármester 
Plébánia épületét újítják fel, komplett tetıcsere, eresz deszkázása, bádogos munka, templom 
lábazatának szigetelése. Valószínő ebben az évben sem lesz egyházi támogatás. 
  
Több kérdés, hozzászólás nem volt,  polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2009.(I.8.) ÖH. 
A Szanki Római Katolikus Plébánia részére 
finanszírozási elıleg biztosítása 

H A T Á R O Z A T  
1. A Szanki Római Katolikus Plébánia pályázatot nyújt be az Európai Mezıgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı 
támogatás pályázati jogcím alatt „ A Szanki Katolikus Templom és Plébánia felújítása” 
címen.  

2. A felújítás összköltsége 7.032.464 forint. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-
testülete vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a felújítás megvalósításához 7.032.464 
forint, finanszírozási elıleget nyújt, a Szanki Római Katolikus Plébánia részére.  

3. A finanszírozási elıleg biztosítása finanszírozási szerzıdés alapján történik. 
A biztosításra kerülı finanszírozási elıleg visszafizetésének határideje 2009. dec. 31.  

4. A Képviselı-testület a finanszírozási elıleg biztosításával összefüggı tevékenységekre, a 
finanszírozási szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

Határidı. 2009. január 8. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16,40 órakor bezárta a rendkívüli ülést. 
 

K. m. f. 
          Patkós Zsolt                                                                        Vincze Jánosné 
         polgármester                                                                               jegyzı 
 
 
         Besesek Béla                                                                        Varga Ferencné 
         jkv.hitelesítı                                                                           jkv.hitelesítı 


