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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2009. március 31-én 16.30 órakor megtartott ülésérıl. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Dr. Folberth György alpolgármester 
 Besesek Béla 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella 
 Tabajdi Gábor 
 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 8 fı jelen van, Csertı István és Mucsi László igazoltan van távol. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Dr. Folberth György és Varga Ferencné képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 8 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 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 
 

NAPIREND 
 
 

1. Elıterjesztés az Önkormányzati Minisztérium által kiírt „Bölcsıdék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése” címő pályázat benyújtásáról 

      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Elıterjesztés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány által kiírt 

„Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi 
szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” címő pályázat benyújtásáról 

     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
1. Elıterjesztés az Önkormányzati Minisztérium által kiírt „Bölcsıdék és közoktatási 

intézmények infrastrukturális fejlesztése” címő pályázat benyújtásáról 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
      (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A pályázat lehetıséget ad az általános iskolában az akadálymentesítés részbeni 
megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy kialakításra kerülne a parkolótól kezdve vezetısávval 
ellátott út az iskola felsı tagozatos bejáratához, ahol mozgáskorlátozott rámpa feljáró 
készülne, a földszinten és az emeleten is burkolatcsere lenne, az új burkolat vezetısávval lesz 
kialakítva. A felsı tagozatosok bejárója mellett jobbra kialakításra kerülne egy akadálymentes 
mosdó, ott egyébként is van egy vizesblokk. A teljes épületben cserélésre kerülnének a 
radiátorok szelepekkel és csövekkel. Az öntöttvas radiátorok helyére lapradiátorok kerülnének 
szabályozható szeleppel.  
Ez a pályázati tartalom 20.532.154,-Ft-ba kerül, amelyhez 20 % önrész biztosítására lenne 
szükség, azaz 4.106.431,-Ft-ra.  
Egy másik, KEOP-os pályázat lehetıséget biztosítana majd az iskola és a tornacsarnok külsı 
hıszigetelésére, nyílászáró cseréjére és a tornacsarnokra alacsony dılésszögő tetı 
megvalósítására. 
Így megvalósulna nagyrészt az a fejlesztés, amelyet szerettünk volna. 
Tabajdi Gábor képviselı 
A kazánfelújítás nem fér bele? 
Patkós Zsolt polgármester 
Sajnos nem. Több mint 3 és fél millióba kerülne még a 3 db kazán cseréje. Ha a következı 
évben a hıt oda tudnánk vezetni, akkor kedvezıbb lenne a főtés. 
Besesek Béla képviselı 
A pályázatírás költsége nincs benne. 
Patkós Zsolt polgármester 
Mindkét pályázatot mi írjuk. Itt nincs elszámolható költség, csak az építési beruházás költsége 
számolható el. 
Besesek Béla képviselı 
Az összeget picit magasnak tartja. Ezt meg kell pályáztatni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Tervezıi költségbecsléssel jött ki ez az összeg. A négyzetméterek alapján, a szükséges 
anyagok mennyisége, minısége költségvetési programban vannak benne, úgy határozzák meg 
az összeget. Április 1-jétıl a 15 millió fölötti beruházásokat új egyszerő közbeszerzésen kell 
megpályáztatni. Meg kell jelentetni a Közbeszerzési Értesítıben. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Megoldható-e, hogy szanki vállalkozó kapja a megbízást alvállalkozóként? 
Patkós Zsolt polgármester 
A közbeszerzést nem lehet befolyásolni, nem lehet elınyként megjelölni azt, ha a kivitelezı 
alvállalkozóként szanki vállalkozót alkalmaz, erre nincs mód. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra kérte a képviselıket. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
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27/2009.(III.31.) ÖH. 
Bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése  
címő pályázat benyújtásáról 
 

HATÁROZAT  
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az Önkormányzati 
Minisztérium által kiírt, „Bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése” címő pályázatra.  

 
2. A beruházás bruttó összköltsége 20.532.154,-Ft. A pályázathoz szükséges 20 % önrész 

4.106.431,-Ft, melyet az önkormányzat a fejlesztési célú hitel felvételébıl biztosít.  
 

  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. április 3. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 

 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány által kiírt 

„Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi 
szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” címő pályázat benyújtásáról 

     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
     (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A pályázat a Rákóczi u. 25. szám alatti Idısek Klubja épületének akadálymentesítésérıl szól. 
A rehabilitációs szakmérnök olyan dolgokat ír elı, amelyek tavaly még nem kellettek, 2009-
tıl azonban kötelezıek.  
A fejlesztés tartalmazza a hátsó épületrészen (régi KISZ Klub) tetı felemelését, a bejárat 
teljes cseréjét, az ajtó mellett jobbra akadálymentes vécét, balra pedig akadálymentes 
zuhanyzót vécével, az udvarban mozgáskorlátozott parkoló kialakítását. Ezek a nappali ellátás 
tekintetében kötelezı akadálymentesítési elemek. A két egybenyitott helyiség között 15 cm 
szintkülönbség van, a beruházás tartalmazza még a két rész egy szintre hozását, parkettával 
történı leburkolását, a jobb oldalon lévı pihenıszobába akadálymentes ágy, 3 db ergonómiai 
szék és 2 db asztal beszerzését. Kialakításra kerülne a hátsó részben az akadálymentes vécénél 
és tusolónál főtési rendszer. Késıbb majd rá tudjuk kötni a főtésre. A nagyothalló embereknek 
beépített indukciós vevıkészüléket kell a falra telepíteni, ez is elıírás.  
A beruházás teljes bekerülési költsége 16.168.906,-Ft, amelyhez 12 %-os, 1.940.269,-Ft 
önrésszel számolunk. Az önrész minimálisan 10 % lenne, de szükséges megemelni az önrészt 
2 %-kal annak érdekében, hogy a pályázat elbírálásakor több pontot szerezzünk. 
Ha az önkormányzat ebben az épületben mőködı szolgáltatást, mint alapszolgáltatást a 
jövıben esetleg nem tudná fenntartani, akkor is érdemes pályázni és közintézményt pályázati 
pénzbıl felújítani.  
Dr. Folberth György alpolgármester 
Az akadálymentesítés végrehajtására van határidı szabva? 
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Vincze Jánosné jegyzı 
A már meghosszabbított határidı 2009. december 31. 
Patkós Zsolt polgármester 
Minden közintézménynek akadálymentesnek kellene lennie, ezért elı is kellene készíteni 
valamennyi intézményre az akadálymentesítés terveit. Ilyen a könyvár, képtár, mővelıdési 
ház, polgármesteri hivatal és ha esetleg nem nyerünk a pályázaton, akkor az iskola is. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Az idısek klubja milyen kötelezettségeket ró ránk. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kialakítjuk a pályázati tartalom szerint, elszámolunk róla és 5 éves fenntartási 
kötelezettségünk van. Ha az intézmény bármilyen változáson megy át - mint például a konyha 
beruházás -, akkor a szerzıdést módosítani szükséges, a konyha bérbeadásához is 
hozzájárultak. Nekünk szándékunkban áll ezt az intézményt üzemeltetni, fenntartani. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot 
hozta: 
 
28/2009.(III.31.) ÖH. 
Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi 
szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése címő pályázat benyújtásáról 
 

HATÁROZAT  
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány által kiírt „Szociális alap- és szakosított 
ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 
közintézmények akadálymentesítése” címő pályázatra.  

 
2. A beruházás bruttó összköltsége 16.168.906,-Ft. A pályázathoz szükséges önrész 

1.940.269,-Ft, melyet az önkormányzat a fejlesztési célú hitel felvételébıl biztosít.  
 

  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. április 5. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 órakor bezárta az ülést. 

 
K. m. f. 

        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
 
 
 Dr. Folberth György          Varga Ferencné 
         jkv. hitelesítı     jkv. hitelesítı 


