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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2011. január 17-én 20 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház mozi terem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Csertı István
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7
képviselıbıl 6 fı jelen van. Tóth Mátyás bejelentette távolmaradását az ülésrıl.
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 társadalmi szervezetek részére finanszírozási elıleg biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Három társadalmi szervezet, a Szank Közbiztonságáért Alapítvány, a Szanki Olajbányász
Sportegyesület és a Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesület kérelmet nyújtott be a képviselıtestülethez, hogy nyertes pályázatuk sikeres megvalósításához kamatmentes finanszírozási
elıleget biztosítson. A finanszírozási elıleget a pályázatok sikeres elszámolását követıen, de
legkésıbb 2011. december 31-ig visszafizetik.
A Szank Közbiztonságáért Alapítvány a LEADER Közösségi célú fejlesztés jogcím,
Bőnmegelızés és Tanyavédelem célterületre a Kiskunok Vidékéért Egyesülettıl 960.120,-Ft
támogatást nyert. A pályázathoz 240.030,-Ft önerı szükséges, amelyet az alapítvány saját
forrásból biztosít. A pályázat keretében a polgárırök elavult ruházata kerül cserére, notebook
és multifunkciós nyomtató kerül vásárlásra, lehetıséget termet további polgárırök közötti
információcserét és bőnmegelızést elısegítı eszközök beszerzésére is.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a Szank Közbiztonságáért Alapítvány részére a pályázat
sikeres megvalósításához a 960.120,-Ft kamatmentes finanszírozási elıleget biztosítsa.
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
3/2011.(I.17.) ÖH.
Szank Közbiztonságáért Alapítványnak
finanszírozási elıleg biztosításáról
HATÁROZAT
1. A Szank Közbiztonságáért Alapítvány sikeres pályázatot nyújtott be a 122/2009. (IX:17.)
FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében Bőnmegelızés és
tanyavédelem célterületre „Szank Polgárırség Eszközbeszerzése” címen.
2. Az eszköz beszerzés összköltsége 1.200.150,- forint, amelybıl az alapítvány 240.030 Ft
saját forrással rendelkezik. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja,
hogy az eszközbeszerzés megvalósításához 960.120 Ft finanszírozási elıleget nyújt a
Szank Közbiztonságáért Alapítvány részére.
3. A finanszírozási elıleg biztosítása finanszírozási szerzıdés alapján történik.
A biztosításra kerülı finanszírozási elıleg 2011. január 20-án a Szank Közbiztonságáért
Alapítvány FÓKUSZ Takarékszövetkezetnél vezetett 51700021-10000049 számú
számlájára történı utalással biztosítandó, melynek végsı visszafizetési határideje 2011.
12. 31.
4. A Képviselı-testület a finanszírozási elıleg biztosításával összefüggı tevékenységekre, a
finanszírozási szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidı. 2011. január 20.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Patkós Zsolt polgármester
A Szanki Olajbányász Sportegyesület a LEADER Közösségi célú fejlesztés jogcím,
Sportlétesítmények kialakítása, korszerősítése célterületre a Kiskunok Vidékéért Egyesülettıl
4.667.249,-Ft támogatást nyert. A pályázat keretében a tekepálya meglévı padlóburkolatára új
padlólap kerül, valamint az öltözıben, elıtérben, zuhanyzóban a csempeburkolat cseréje
történik meg. A pályázathoz önerı nem szükséges.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a Szanki Olajbányász Sportegyesület részére a pályázat
sikeres megvalósításához a 4.667.249,-Ft kamatmentes finanszírozási elıleget biztosítsa.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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4/2011.(I.17.) ÖH.
Szanki Olajbányász Sportegyesületnek
finanszírozási elıleg biztosításáról
HATÁROZAT
1. A Szanki Olajbányász Sportegyesület sikeres pályázatot nyújtott be a 122/2009. (IX:17.)
FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében Sportlétesítmények
kialakítása, korszerősítése célterületre „Tekecsarnok burkolatának felújítása” címen.
2. A felújítás összköltsége 4.667.249,- forint. Szank Községi Önkormányzat Képviselıtestülete vállalja, hogy a felújítás megvalósításához finanszírozási elıleget nyújt a Szanki
Olajbányász Sportegyesület részére.
3. A finanszírozási elıleg biztosítása finanszírozási szerzıdés alapján történik.
A biztosításra kerülı finanszírozási elıleg 2011. január 20-án a Szanki Olajbányász
Sportegyesület FÓKUSZ Takarékszövetkezetnél vezetett 51700021-10005075 számú
számlájára történı utalással biztosítandó, melynek végsı visszafizetési határideje 2011.
12. 31.
4. A Képviselı-testület a finanszírozási elıleg biztosításával összefüggı tevékenységekre, a
finanszírozási szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidı. 2011. január 20.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Patkós Zsolt polgármester
A Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesület a LEADER Közösségi célú fejlesztés jogcím, Civil
szféra fejlesztés célterületre a Kiskunok Vidékéért Egyesülettıl 800.000,-Ft támogatást nyert.
A pályázat keretében olyan eszközök kerülnek beszerzésre, amit a citerások, furulyások
fognak használni, olyan technikai eszköz, amely speciálisan jó minıségő zenei hangfelvételre
alkalmas, valamint a Mővelıdési Ház dísztermébe digitális zongora. A pályázathoz önerı
nem szükséges.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesület részére a
pályázat sikeres megvalósításához a 800.000,-Ft kamatmentes finanszírozási elıleget
biztosítsa.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
Varga Ferencné alpolgármester
Bejelentette személyes érintettségét.
Polgármester szavazásra tette fel, hogy a képviselı-testület ne zárja ki Varga Ferencné
alpolgármestert a szavazásból.

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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5/2011.(I.17.) ÖH.
Kizárás a szavazásból
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Varga Ferencné alpolgármestert nem zárja
ki a Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesületnek finanszírozási elıleg biztosításáról szóló
szavazásból.

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
6/2011.(I.17.) ÖH.
Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesületnek
finanszírozási elıleg biztosításáról
HATÁROZAT
1. A Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesület sikeres pályázatot nyújtott be a 122/2009.
(IX:17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében Civil Szféra
fejlesztése célterületre „Egyesületünk eszközeinek beszerzése” címen.
2. Az eszköz beszerzés összköltsége 800.000,- forint, az egyesület saját forrással nem
rendelkezik. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy az
eszközbeszerzés megvalósításához 800.000 Ft finanszírozási elıleget nyújt a Szanki Ifjú
Zenebarátok Köre Egyesület részére.
3. A finanszírozási elıleg biztosítása finanszírozási szerzıdés alapján történik.
A biztosításra kerülı finanszírozási elıleg 2011. január 20-án a Szanki Ifjú Zenebarátok
Köre Egyesület FÓKUSZ Takarékszövetkezetnél vezetett 51700021-11054852 számú
számlájára történı utalással biztosítandó, melynek végsı visszafizetési határideje 2011.
12. 31.
4. A Képviselı-testület a finanszírozási elıleg biztosításával összefüggı tevékenységekre, a
finanszírozási szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidı. 2011. január 20.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 20 óra 15 perckor bezárta az ülést.
K. m. f.
Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Csertı István
jkv. hitelesítı

Nyerges Zoltán
jkv. hitelesítı
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