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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2012. március 28-án 1530 órakor megtartott rendkívüli
ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök
Rácz Izabella bizottsági tag
Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla alpolgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Dobos László mb. igazgató
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Nyerges Zoltán elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı
bizottsági tagból 2 fı jelen van. Sipos-Szabó Ernıné jelezte, hogy nem tud jelen lenni az
ülésen.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.
Más javaslat nem hangzott el.
A PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés pályázatok benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat, hogy az elıterjesztést tegye meg.
Patkós Zsolt polgármester
Két pályázat benyújtására kér felhatalmazást a képviselı-testülettıl.
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyőjtemények Kollégium pályázati kiírásra a Gy. Szabó Béla
Képtár és Könyvtár szakmai eszközfejlesztésének, korszerősítésének támogatására szeretnénk
pályázni. A pályázat keretében megvalósul a könyvtár bútor cseréje, amelynek bruttó
összköltsége 2 millió forint, amelybıl az elnyerhetı támogatás 1,8 millió Ft, az
önkormányzati saját erı 206 ezer Ft. A pályázat keretében megvalósul a könyvtárban az
összes bútor, polc, asztal, számítógépes asztal, szınyeg cseréje.
A pályázat feltétele a könyvtári nyilvános szolgáltató tér alapterületének a bıvítése, ezt saját
forrásból kell megoldani. Jelenleg az utca felöli helyiség (raktár) nem tartozik bele ebbe a
területbe, ezért ezt a helyiséget is be kell vonni, a funkcióját meg kell változtatni, falakat kell
bontani. Két döntésre van szükség.
Besesek Béla alpolgármester
Szerinte akkor is megvalósul a közös szolgáltató tér, ha nagyobb, kétszárnyas ajtó kerül a
kicsi helyére. A pályázat benyújtását támogatja, a falak bontását nem. Az utca felöli kis szoba
funkciója jelenleg jobb, kutatási céllal is le lehet ott ülni.
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Rácz Izabella biz. tag
Nem érti, hogy miért kell falat bontani, a raktárhelyiség átminısítésével megvalósul a
szolgáltató tér növelése. A közmővek szerelése, tervezés, építési munkák nagyon sokba
kerülnek, nem lehet tudni, hogy mennyibe, lehet, hogy így már nem is éri meg pályázni a
bútorcserére. Elıbb tudni kell, hogy mi mennyibe kerül.
Nyerges Zoltán elnök
Meg kell fordítani a kérdést. Utána kell nézni, hogy a szolgáltató tér bıvítése mekkora
költséggel jár, ennek függvényében döntsön a képviselı-testület a pályázat benyújtásáról.
Rácz Izabella biz. tag
Annak tudatában döntsön a képviselı-testület a pályázat benyújtásáról, amennyiben a
költségek számunkra elfogadhatóak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
14/2012.(III.28.) PBH.
Gy. Szabó Béla Képtár és Könyvtár eszközfejlesztésére
pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Gy. Szabó Béla Képtár és Könyvtár eszközfejlesztésére a
pályázat benyújtásáról a szolgáltató tér területének növelés érdekében elvégzendı átalakítási
munkák költséginek függvényében döntsön.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök

Patkós Zsolt polgármester
A másik pályázat két célterületre vonatkozik, a települési térfigyelı kamerarendszer
bıvítésére és sportpálya fejlesztésére.
A közbiztonság növelése érdekében a kamerarendszer bıvítésének összköltsége bruttó 8.287
ezer forint, a pályázathoz szükséges önrész 1.657 e forint (20 %), az elnyerhetı támogatás
összege 6.630 e Ft (80 %). Több kamera kerül kihelyezésre a településen, több helyen forgó
kamerák, illetve két vagy három irányba nézık (pld: sportpálya, polgármesteri hivatal,
Küküllı-Mikszáth K. utcák keresztezıdése, Izsáki út sarka, iskola gyalogátkelıhely,
Csatorna-Petıfi utcák keresztezıdése, Gy. Szabó B.-Árpád utcák keresztezıdése, piactér).
A pályázat másik része a sportpálya fejlesztése. Ebbıl a sportpályán a lelátóra mőanyag
székek beszerzése és a tekecsarnok épületének nyílászáró (ajtók, ablakok) cseréje valósul
meg. A beruházás összköltsége bruttó 3.530 ezer forint. A pályázathoz szükséges önrész, 706
ezer forint, amely a beruházás összköltségének 20 %-a. Az elnyerhetı támogatás összege
2.824 ezer forint, mely a beruházás összköltségének 80 %-a.
A két pályázati cél bruttó összköltsége 11.800 ezer forint. A pályázathoz szükséges önrész
összege 2.363 ezer forint, amely a beruházás összköltségének 20 %-a. Az elnyerhetı
támogatás összege 9.454 ezer forint, amely a beruházás összköltségének 80 %-a.
Az önkormányzatnak a pályázathoz szükséges 2.363 ezer forintos önrészt a 2012. évi
költségvetésében biztosítani kell. Javasolta a pályázat benyújtását.
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Rácz Izabella biz. tag
Két különbözı témáról van szó, ez lehet egy pályázat?
Nagy Klára fıtanácsos
A BM rendelet meghatározta a területeket, amelyekre pályázatot lehet benyújtani, így írta ki a
pályázatot, hogy ezt a két célt egyben meg lehet pályázni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
15/2012.(III.28.) PBH.
Térfigyelı kamerarendszer bıvítésére és sportpálya fejlesztésére
pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a települési térfigyelı kamerarendszer
bıvítésére és sportpálya fejlesztésére az elıterjesztés szerint.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17 óra 15 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Nyerges Zoltán
elnök
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