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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2010. március 9-én 15 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla
Csertı István
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella és
Tabajdi Gábor képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 6 fı jelen van, Dr. Folberth György alpolgármester igazoltan van távol, Mucsi
László, Timár Zsolt és Varga Ferencné képviselık késıbb érkeznek.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Nyerges Zoltán képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés …../2010..(….) önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézményei
2009. évi költségvetésérıl szóló 6/2009.(II.27.) rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés a Református Egyházközség részére finanszírozási elıleg biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés kisebbségi szavazatszámláló bizottság megválasztásáról (zárt ülés)
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı

NAPIREND
1. Elıterjesztés …../2010..(….) önkormányzati rendeletre az önkormányzat és intézményei
2009. évi költségvetésérıl szóló 6/2009.(II.27.) rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, a feltett kérdésekre a válaszokat
megkapta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta. A módosításban a könyvelt adatok
szerepelnek, az elıirányzatokban már módosítás nem lesz. Örvendetesen módosult a
költségvetési rendelet, a bevételi oldalon lényeges növekedés látható, így a bevételek
magasabbak a kiadásoknál. Kisebb lett a hitelfelvétel a tervezettnél.
Mucsi László megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 7 fı.
Patkós Zsolt polgármester
Az iparőzési saját bevételünk nıtt jelentıs mértékben. A többletbevételek viszonylag
egyensúlyba hozták a költségvetést, de van hitelfelvétel, mert a 2009-ben megvalósult
beruházás pályázati támogatása 2010. évben érkezik meg.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta:

6/2010. rendelet csatolva.

Timár Zsolt megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 8 fı.
NAPIREND
2. Elıterjesztés a Református Egyházközség részére finanszírozási elıleg biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A költségvetési rendelet tárgyalásakor szóba került a Református Egyház LEADER
pályázatának támogatása. Múlt hét pénteken beszélt Kósa István református lelkésszel.
Elmondta, hogy kamattámogatást nem tud az önkormányzat nyújtani, de éven belül
finanszírozási elıleget igen, mint ahogy a Katolikus Egyháznak is nyújtott az önkormányzat.
A főtés már elkészült, erre a támogatást megpróbálják visszaigényelni.
Varga Ferencné megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 9 fı.
Hitelkeretet igényeltek a banktól, ezt visszamondanák. Ezért kérték az önkormányzattól a
finanszírozási elıleg biztosítását, mert így meg tudnák valósítani a felújítást. A határozattervezetben szereplı 11 millió forintos összeg a teljes felújítás összege. A finanszírozási
elıleget május 15-tıl tudnánk biztosítani, mert akkor az önkormányzat likviditása kicsit
könnyebb lesz, ezért jó lenne, ha saját bevételekbıl tudnánk ezt részükre biztosítani. Az
egyházaknak május végéig meg kell valósítaniuk az egész beruházást, mert június 1-30-ig van
lehetıség kifizetési kérelem benyújtására, és december 31-ig megjöhet a pénz.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Lehet tudni, hogy milyen felújításról van szó?
Patkós Zsolt polgármester
A pályázati anyag részleteit nem ismeri, úgy tudja, hogy a templomajtó cseréje, a plafont
szeretnék gipszkartonozni, a parókián napkollektoros melegvíz ellátó rendszert szeretnének
kiépíteni, a főtés átalakítása részben már megtörtént, a kazánt megvásárolták, az imaterem
padozatát szeretnék felújítani, a részelteket nem ismeri.
Azt mondta lelkész úr, hogy a kivitelezı szerint május végéig el tudnak készülni.
Besesek Béla képviselı
Így a visszafizetésnek talán nem lesz akadálya határidıben. Ha valami szabálytalanságot
vélnek felfedezni a kivitelezésben, és nem folyósítják a teljes összeget, akkor mi lesz?
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzat éven belüli finanszírozási elıleget biztosít, akármennyi támogatást is
kapnak, mi annyit kérünk vissza december 31-ig, amennyit odaadtunk. Az elıleg
biztosításáról szerzıdést kötünk, a szerzıdésünk független a pályázattól.
Mindkét egyháznak van pályázatírója, akik segítik a megvalósítást és a pénzügyi elszámolást.
A Katolikus Egyház kérte a segítségünket, segíteni tudunk az elszámolásban. A Református
Egyház részérıl is segítséget tudunk nyújtani, ha ezt kérik. Az önkormányzatnak már van
gyakorlata a LEADER pályázatokkal kapcsolatos elszámolásban.
Besesek Béla képviselı
A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott az is, hogy a Katolikus Egyháznak és a Református
Egyháznak is a finanszírozási elıleg biztosításával az önkormányzat tulajdonképpen jelentıs
támogatást nyújt ebben az évben, viszont a Baptista Egyház semmit nem kap, és amikor
szükségük lesz valamire, akkor az önkormányzat a jövıben nekik is nyújtson támogatást.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
18/2010.(III.09.) ÖH.
Református Egyházközség részére
finanszírozási elıleg biztosításáról
HATÁROZAT
1. A Református Egyházközség sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alaphoz, a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatás
pályázati jogcím alatt „Református templom és parókia felújítása” címen.
2. A felújítás összköltsége 11.532.608,- forint. Szank Községi Önkormányzat Képviselıtestülete vállalja, hogy a felújítás megvalósításához finanszírozási elıleget nyújt a
Református Egyházközség részére.
3. A finanszírozási elıleg biztosítása finanszírozási szerzıdés alapján történik.
A biztosításra kerülı finanszírozási elıleg 2010. május 15-én a Református Egyházközség
FÓKUSZ Takarékszövetkezetnél vezetett 51700021-10005051 számú számlájára történı
utalással biztosítandó, melynek visszafizetési határideje 2010. 12. 31.
4. A Képviselı-testület a finanszírozási elıleg biztosításával összefüggı tevékenységekre, a
finanszírozási szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidı. 2010. december 31.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

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

NAPIREND
4. Elıterjesztés kisebbségi szavazatszámláló bizottság megválasztásáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı

Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalta.

Patkós Zsolt polgármester
Kihirdette a képviselı-testület zárt ülésen hozott döntését.

Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság:
008. számú szavazókör
címe: Idısek Klubja Szank, Rákóczi u. 25.
Tagok:

Póttagok:

Kószóné Faddi Katalin Szank, Árpád u. 32.
Pál Istvánné Szank, Bem u. 2/A.
Rokolya Balázs Szank, Móra F. u. 4.
Tabajdiné Sipos Szilvia Szank, Szép u. 23.
Tarnaszentmiklósi Lilla Szank, Arany J. u. 69.
Forczek Kornélné Szank, Petıfi u. 38.
Müller Józsefné Szank, Béke u. 93.
Somogyi László Szank, Bem u. 1.

Határidı: azonnal
Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Csertı István
jkv. hitelesítı

Nyerges Zoltán
jkv. hitelesítı

