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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. március 29-én 1500 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 
 Rácz Izabella 
 Sipos-Szabó Ernıné bizottsági tag 
 Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Vincze Jánosné jegyzı 
 Nagy Klára fıtanácsos 
 Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 
Nyerges Zoltán elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı 
bizottsági tagból mind a 3 fı jelen van. 
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság, azzal a 
módosítással, hogy a 3. napirend helyett az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztésének, felújításának támogatásáról szóló elıterjesztést tárgyalja meg a bizottság. A 
bizottság egyetértett a napirendekkel, más javaslat nem hangzott el. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 

NAPIREND 
 
1. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
2. Elıterjesztés önkormányzati ingatlan értékesítésérıl (szóbeli) 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
3. Elıterjesztés az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának  
    támogatásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
4. Elıterjesztés a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási 
    megállapodásának módosításáról és pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Az SZMSZ-t mindenki írásban megkapta. Felkérte jegyzı asszonyt, hogy ismertesse a 
módosításokat. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az SZMSZ-t választás után hat hónapon belül felül kell vizsgálni. Októberben már 
módosította a képviselı-testület, de azóta a jogszabályok is változtak, a jogalkotásról szóló 
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törvény és a jogszabályszerkesztésrıl szóló IRM rendelet értelmében szinte teljesen új 
SZMSZ-t kellett alkotni. A Belügyminisztérium módszertani ajánlása szerint állította össze a 
fejezeteket a régi SZMSZ-bıl. Törvényi szöveget nem lehet beemelni, csak utalás lehet 
benne.  
Ismertette az SZMSZ-t az elıterjesztés szerint.  
Az elıterjesztéshez képest javasolta az alábbi módosításokat: 

- 4. oldalon 10. § (2) bekezdés szerint az önkormányzati képviselık névsorát az SZMSZ 
1. számú függeléke tartalmazza. Az 1. sz. függelék kiegészítését javasolta: Patkós 
Zsolt polgármester, Varga Ferencné alpolgármester, Besesek Béla nem képviselı 
alpolgármester és utána következzen a képviselık felsorolása. 

- 6. oldalon 17. § (4) bekezdés szerint az ülésen tanácskozási joga van: a) jegyzı, utána 
b) pontban nem képviselı alpolgármester következzen, majd a felsorolás folytatódik 
és a felsorolás betőjele értelemszerően nı. 

- 8. oldalon a 24. § 3. bekezdésében pótolni kell egy és szót: Az elıadóhoz a képviselı-
testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek. 

- 8. oldalon a 25. §-ban pótolni kell a több szót: A tárgyalt napirend során, amikor a 
képviselı-testület tagjainak a témához nincs több kérdése, észrevétele, a polgármester 
a jelenlevı állampolgároknak maximum két perces szólási lehetıséget biztosít a 
határozathozatal elıtt. 

- 11. oldalon a 34. § (6) bekezdése a rendelet kihirdetésérıl szól, az utolsó mondatot ki 
kell egészíteni a következık szerint: A kifüggesztésrıl a helyi sajtó útján is fel lehet 
hívni a lakosság figyelmét, a rendeletet az önkormányzat www.szankinfo.hu 
honlapjára fel kell tenni. 

- 12. oldalon 38. § (1) bekezdés a) pontjában javítani kell: a települési képviselık ¼-e (2 
fı). 

- 14. oldalon 50. § (2) bekezdésében javítani kell, hogy tilos népszavazással kapcsolatos 
kampányt folytatni a népszavazás napján 0 órától, mert módosították a választási 
törvényt. 

- 18. oldalon 63. §-t ki kell egészíteni, mert nem szerepel a Kiskunmajsai Többcélú 
Kistérségi Társulás. Feladatait a társulási megállapodás alapján látja el. 

Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta a 63. § átfogalmazását a következık szerint: 

(1)  Változatlan marad. 
(2) A képviselı-testület döntése alapján Szank Községi Önkormányzat az alábbi 

önkormányzati társulásoknak tagja: 
a) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  

(székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) 
b) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 
c) „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 

(3) Feladatait a társulási megállapodások alapján látja el. 
Nyerges Zoltán elnök 
Letelt a 6 hónap és azért kell az SZMSZ-t felülvizsgálni. Viszont az alkotmányozás 
folyamatban van, és a törvény egy hónapon belül megváltozik. 
Patkós Zsolt polgármester 
December végéig még hatályos lesz az alkotmány. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Majd ha szükséges lesz, akkor a képviselı-testület módosítja az SZMSZ-t. 
Patkós Zsolt polgármester 
Feladat és hatáskörök tekintetében sok változás lesz az önkormányzati törvényben is.  
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Nyerges Zoltán elnök 
Az elsı oldalon a 3. §-ban a német testvértelepülés még nincs a felsorolásban benne. 
Patkós Zsolt polgármester 
Még nem hivatalos a döntés. 
Nyerges Zoltán elnök 
Megértette a változtatásokat, több kérdése nem volt. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jegyzı asszony elmondta, hogy jogszabály szövegét nem lehet idézni az önkormányzati 
rendeletben, tehát az a törekvés, hogy közérthetıvé tegyük a rendeleteinket, nem mőködhet. 
Minden helyi önkormányzati rendeletet át kell dolgozni a jogalkotásról szóló törvény 
következtében. 
Nyerges Zoltán elnök 
Képviselıként napra készen nem tudják követni a jogszabályváltozásokat, ez a jegyzı dolga. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
10/2011.(III.29.) PBH. 
Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 

 
HATÁROZAT 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát az alábbi módosításokkal együtt az elıterjesztés szerint fogadja el: 

- 4. oldalon 10. § (2) bekezdés szerint az önkormányzati képviselık névsorát az SZMSZ 
1. számú függeléke tartalmazza. Az 1. sz. függeléket ki kell egészíteni: Patkós Zsolt 
polgármester, Varga Ferencné alpolgármester, Besesek Béla nem képviselı 
alpolgármester és utána következzen a képviselık felsorolása. 

- 6. oldalon 17. § (4) bekezdés szerint az ülésen tanácskozási joga van: a) jegyzı, utána 
b) pontban nem képviselı alpolgármester következzen, majd a felsorolás folytatódik 
és a felsorolás betőjele értelemszerően nı. 

- 8. oldalon a 24. § 3. bekezdésében pótolni kell egy és szót: Az elıadóhoz a képviselı-
testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek. 

- 8. oldalon a 25. §-ban pótolni kell a több szót: A tárgyalt napirend során, amikor a 
képviselı-testület tagjainak a témához nincs több kérdése, észrevétele, a polgármester 
a jelenlevı állampolgároknak maximum két perces szólási lehetıséget biztosít a 
határozathozatal elıtt. 

- 11. oldalon a 34. § (6) bekezdésében az utolsó mondatot ki kell egészíteni a 
következık szerint: A kifüggesztésrıl a helyi sajtó útján is fel lehet hívni a lakosság 
figyelmét, a rendeletet az önkormányzat www.szankinfo.hu honlapjára fel kell tenni. 

- 12. oldalon 38. § (1) bekezdés a) pontjában javítani kell: a települési képviselık ¼-e (2 
fı). 

- 14. oldalon 50. § (2) bekezdésében javítani kell, hogy tilos népszavazással kapcsolatos 
kampányt folytatni a népszavazás napján 0 órától. 

- 18. oldalon a 63. § a következık szerint módosuljon:  
(1)  Változatlan marad. 
(2) A képviselı-testület döntése alapján Szank Községi Önkormányzat az alábbi 

önkormányzati társulásoknak tagja: 
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a) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
(székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) 

b) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 
c) „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 

(3) Feladatait a társulási megállapodások alapján látja el. 
 

Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
Varga Ferencné alpolgármester és Ványik Zoltánné megérkeztek az ülésre. 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés önkormányzati ingatlan értékesítésérıl (szóbeli) 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte jegyzı asszonyt, hogy ismertesse a napirendet. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A képviselı-testület a február 23-i ülésén úgy döntött, hogy elvi hozzájárulást adott Ványik 
Zoltán és Ványik Zoltánné Móra F. u. 9. szám alatti lakosok részére az ingatlanuk melletti 
önkormányzati ingatlanból 573 m2 földterület megvásárlásához. A határozat alapján az 
ingatlantulajdonosok a földmérıtıl megrendelték a változási vázrajzot és a földmérı szakmai 
véleménye alapján ezt az út ingatlant megosztani nem célszerő, mert a Földhivatalnak kell a 
megosztási vázrajzot jóváhagyni, és nem fogják engedélyezni azt, hogy az útból 573 m2  
levételre kerüljön. Azt javasolja a földmérı, hogy az egész, 958 m2 önkormányzati területet a 
csatornapartig adja el az önkormányzat, mert csak így lehet hozzácsatolni Ványik Zoltánék 
ingatlanához.  
Nyerges Zoltán elnök 
Megkérdezte Ványik Zoltánnét, hogy részükre ez elfogadható-e. 
Ványik Zoltánné Móra F. u. 9. 
Igen, elfogadható, a fölmérı azt mondta, hogy így célszerő a területet megvásárolni. Az 
önkormányzat területe sehová nem vezet, így a legegyszerőbb. 
Nyerges Zoltán elnök 
Járt a helyszínen, látta a területet, javasolta, hogy az önkormányzati ingatlan értékesítésre 
kerüljön, a korábbi döntésnek megfelelı feltételekkel. Felkérte jegyzı asszonyt, hogy 
ismertesse a feltételeket. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az önkormányzat az elızetes költségeket nem vállalja. Az önkormányzat hivatalos 
értékbecslıvel az ingatlant értékelteti. Vevık vállalják, hogy az ingatlanbecslı által 
meghatározott vételárat megfizetik. 
Sipos-Szabó Ernıné biz. tag 
A csatorna a vízügyé, nekik ez ellen nem lehet kifogásuk? 
Ványik Zoltánné Móra F. u. 9. 
A csatorna mellett megmarad 6 méter, ami nem az önkormányzat tulajdona, eddig sem volt 
átjárható az a rész, mert a sportpályának nincs ott bejárata. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az értékbecslésnek pénzügyi kihatása van, felhatalmazást kért arra, hogy az ingatlan 
értékesítésével kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
11/2011.(III.29.) PBH. 
Ványik Zoltán és Ványik Zoltánné részére önkormányzati ingatlan  
értékesítésérıl szóló határozat módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzati ingatlan értékesítésérıl Ványik Zoltán és 
Ványik Zoltánné részére címő 19/2011.(II.23.) ÖH. számú önkormányzati határozatát az 
alábbiak szerint módosítsa: 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete adjon elvi hozzájárulást Ványik Zoltán 

és Ványik Zoltánné Szank, Móra Ferenc u. 9. szám alatti lakosok részére az ingatlanuk 
melletti 958 m2 nagyságú önkormányzati ingatlan megvásárlásához.  

2. Az önkormányzat az elızetes költségeket ne vállalja fel. Az önkormányzat hivatalos 
értékbecslıvel az ingatlant értékeltesse. Vevık vállalják, hogy az ingatlanbecslı által 
meghatározott vételárat megfizetik. 

3. Hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának  
    támogatásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte a polgármestert, hogy tájékoztassa a bizottságot. 
Patkós Zsolt polgármester 
A pályázatot márciusban írták ki, a beadási határidı április 1-je, hazai forrásról van szó. A 
tekepályán az öltözık belülrıl megújultak, azonban a sporttelepen a több funkció biztosítására 
(teke, tenisz, futás, foci vonatkozásában) többletlehetıségeket nem tartalmazott a korábbi 
pályázat. Ez a pályázat lehetıséget teremtene arra, hogy a sportpályán a nagykapun belül 
aszfaltos mozgáskorlátozott parkoló legyen kialakítva, tekepályára vezetı korlát, 
mozgássérült pihenıvel. A jelenlegi kézilabda pályán kialakításra kerülne gördeszka, 
görkorcsolya, BMX-es pálya a gyermekeknek. Leaszfaltozásra kerülne a kézilabdapálya 
másik része, ami jelen pillanatban nincs leaszfaltozva. A teniszpálya mellett kialakításra 
kerülne egy teniszadogató fal, aki egyedül megy ki teniszezni, ott gyakorolhat, sportolhat. 
Felújításra kerülne a teniszpályán a salakburkolat, a focipálya körül a futópályán teljesen új 
salakburkolat kerülne kialakításra 8 cm vastagságban. Megvalósulna a futballpálya és a 
kézilabda pálya teljes megvilágítása a többlet energiakapacitással együtt. Ezt tartalmazza a 17 
millió forintos fejlesztés, valamint közel 500 ezer forintos eszközfejlesztést, amely kézilabda, 
teniszütık, teniszlabda, kosárlabda, háló beszerzésére fordítható. A pályázat 20 %-os önrészt 
igényel. Javasolta a pályázat benyújtását, többletlehetıséget jelent a sportolni, kikapcsolódni 
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vágyóknak. Amennyiben sikeres lesz a pályázat, akkor el kell gondolkodni a megvalósításon, 
nem ezt a gazdasági évet terhelné. 
Rácz Izabella biz. tag 
Támogatta a pályázat benyújtását. Március elején volt sport közgyőlés, ott örömmel hallotta, 
hogy a sportegyesület taglétszáma jelentısen nıtt, 100 fın felüli, amely várhatóan nıni fog. 
Ha felújul a futópálya, kézilabda pálya, akkor lehetıséget kell biztosítani arra is, hogy a 
jelenlegi testnevelési dupla órákat a tanárnı a sportpályán tartsa. Ha szép lesz a környezet, 
akkor a gyerekek délután is szívesen kimennek, és a csellengık ott hasznosabban eltölthetik 
az idejüket. 
Nyerges Zoltán elnök 
Örül a lehetıségnek, a külsı vécé felújítása is szükséges. 
Patkós Zsolt polgármester 
A felújítása meg fog történni. 
Nyerges Zoltán elnök 
A gördeszka, BMX pálya balesetveszélyes is lehet, ha este ér baleset valakit, hogyan lehet 
megoldani a segítségkérést, felügyeletet? 
Patkós Zsolt polgármester 
Jelen pillanatban a fiatalok készítettek maguknak akadálypályát, ha kialakítunk egy 
szabványos pályát, amelynek a burkolata megfelelı, csökkentjük a balesetveszélyt. Arról is 
szó lehet, hogy este 10 órakor bezárjuk a pályát. A fiatalok egymásról gondoskodnak, 
szabálykövetık. A fiatalok együtt tudnak lenni, olyan helyen vannak, ami mégiscsak védett és 
nem a közterületi bútorokat rongálják, ez jó hely lesz számukra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
12/2011.(III.29.) PBH. 
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének,  
felújításának támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, 
felújításának támogatására pályázat benyújtásáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés 
szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási 
    megállapodásának módosításáról és pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte polgármester urat a napirend elıterjesztésére. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A határozat-tervezetben szereplı számok megdöbbentıek, és lehet, hogy nem is igazak. Az 
önrésznek nem tudjuk, hogy mennyi a saját forrás igénye és mennyi az önerı alapos 
támogatása, mert ez a rendelet még nem jelent meg, bár február 25-ig kellett volna a 
kormánynak megalkotnia. Szank vonatkozásában a fejlesztés 30 millió forint önrészt 
igényelne, 18 millió forintos önerı támogatással és 12 millió forint saját forrással. A részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban (amely több mint 400 oldal) egyértelmő, hogy melyik 
évben hány forinttal terhelné a költségvetést. Az üzemeltetınk vállalta volna a 12 millió 
forintos önrésznek az 50 %-át, tehát 6 millió forintba került volna ez a fejlesztés.  
Most jutott arra az álláspontra a társulás, hogy be kell adni április végén a pályázatot, de sok 
tisztázatlan kérdés van. Az is kérdés, hogy ennél sokkal olcsóbban létezik-e technológia, 
amellyel az ivóvízminıség-javítás megoldható lenne. A társulás kényszerpályán van, a 
pályázatot kötelezı beadni, akkor a KEOP-os pályázat elsı körében megfogalmazottaknak 
eleget tesz. Kétfordulós pályázat volt, az elsı fordulóban támogatást nyert a több mint 200 
dél-alföldi település, amely magában foglalja a pályázat elıkészítését, a megvalósíthatósági 
tanulmányok, a pályázati dokumentációkat elkészíttetését, a pályázatok benyújtását.  
Egy kistelepülésen sem örülnek a pályázat beadásának, mert nagyon magas vízdíjemelést 
jelentene a pályázat megvalósítása.  
Javasolta, hogy az elıterjesztés szerinti három szabvány határozat elfogadását támogassa a 
bizottság, azonban ezek mellett egy negyedik határozat is fogadjon el a biztonság érdekében. 
A támogatási szerzıdés megkötése elıtt a képviselı-testületnek fel kell hatalmaznia a 
polgármestert az aláírásra. Elıtte lássa a képviselı-testület teljes mértékben a feltételeket, az 
önrész mértékét. 
Nyerges Zoltán elnök 
Lehet-e azt tudni részletesen, hogy Szankon mi valósul meg? 
Patkós Zsolt polgármester 
A részletes megvalósíthatósági tanulmány 460 oldalas, CD-n rendelkezésre áll, minden 
képviselınek és bizottsági tagnak kérésre CD-re lemásoltatja, át lehet tanulmányozni. 
Tételesen tartalmazza azt, hogy Szankon milyen vízmő fejlesztés szükséges, ez mennyibe 
kerül, milyen ütemezéssel, milyen költséggel járna a lakosság felé a vízdíj növekmény, az 
amortizáció. Azt is elıírja, hogy a meglévı vízmővek tekintetében is be kell építeni a 
vízdíjakba amortizációs költséget, tekintettel arra, hogy a meglévı vízmőveket, ha elavulnak, 
korszerősíteni, cserélni kell. Eddig nem képeztünk olyan amortizációs költséget, amelybıl 
mindezt meg lehetne valósítani. Ahol 200-300 forintos vízdíjak vannak, ott képzıdik olyan 
amortizációs költség, amelybıl a felújításokat, állagmegóvásokat biztosítani lehet. 
Most be kell nyújtani a pályázatot, mert ha egy település nemet mond, akkor nincs pályázat. 
Viszont nem fogjuk tudni megvalósítani a pályázatot, mert egy önkormányzat sem fog 10 
éven belül dupla vízdíjat fizettetni a lakosságával.  
Most próbálnak ki két településen egy japán technológiát, amely alkalmas lehet arra, hogy a 
vas, mangán, arzén, ammónium anyagokat közömbösíteni tudja és a határértékeknek 
megfelelı minıségő ivóvíz biztosítható, ez töredék költségbe kerülne, a vízdíj növekmény is 
alacsony lenne. 
Nyerges Zoltán elnök 
A Kárpát-medencében a legjobb a vízminıség. Jelentıs különbség lehet Nyugat-Európa és a 
Kárpát medence vízminısége között. 
Patkós Zsolt polgármester 
Országonként egyéni vállalások történtek, a kormány vállalta bizonyos határértékek 
biztosítását. A saját vállalásunknak nem tudtunk eleget tenni. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozat-
tervezeteket. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
13/2011.(III.29.) PBH. 
„Tiszta Víz” Ivóvízm ıség-javító Önkormányzati Társulás  
társulási megállapodásának módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
14/2011.(III.29.) PBH. 
„Tiszta Víz” Ivóvízmin ıség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminıség-javítás 
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázathoz benyújtandó Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázathoz benyújtandó Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmányról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja 
el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
15/2011.(III.29.) PBH. 
„Tiszta Víz” Ivóvízmin ıség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminıség-javítás 
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtásáról és a beruházás finanszírozásáról 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtásáról és a beruházás 
finanszírozásáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
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PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
16/2011.(III.29.) PBH. 
„Tiszta Víz” Ivóvízmin ıség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminıség-javítás 
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat megvalósításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a „Tiszta Víz” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
KEOP 1.3.0 pályázatának sikeres elbírálása esetén az alábbi feltételeket írja elı: 
 

a) A támogatási szerzıdés aláírása elıtt a képviselı-testület ismételt tájékoztatást kér.  
b) A tájékoztató térjen ki a pályázat tényleges, valós tartalmára, és a pályázati önrész 

mértékére. 
c) A részletes tájékoztatás után hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerzıdés 

aláírására. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
NAPIREND 
5. Egyéb kérdések 
Nem volt. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 16 óra 30 perckor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Nyerges Zoltán 
 elnök 


