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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2012. március 29-én 15 órakor megtartott rendkívüli  ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak: Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán és 
 Tóth Mátyás képviselık 
 Vincze Jánosné jegyzı 
 Nagy Klára fıtanácsos 
 Dobos László mb. igazgató 
 Karó Zoltánné jegyzıkönyvvezetı 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Polgármester úr jelezte, hogy késni fog, és kérte, hogy kezdjük 
el az ülést. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı képviselıbıl 4 fı jelen 
van, Csertı István és Rácz Izabella képviselık jelezték, hogy nem tudnak jelen lenni az 
ülésen. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Nyerges Zoltán és Tóth Mátyás képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását 
javasolta több módosítással és kiegészítéssel. Polgármester úr távolléte miatt a napirendek 
sorrendjét a következık szerint javasolta változtatni: 1. napirend a meghívó szerinti 2. pont, 2-
es napirend a 4. pont, 3-as napirend az 5-ös pont, 4-es napirend a 6. pont, 5-ös napirend az 1. 
pont, 6. napirend a 3. pont legyen. A napirendi pontok kiegészülnek három új ponttal. 7. 
napirendként javasolta megtárgyalásra az iskolai és óvoda beiratkozás idıpontjának 
meghatározását, 8. napirendi pontként szándéknyilatkozat megtárgyalását az oktatás 
egyháznak történı átadásáról, 9. napirendi pontként az alapítványok támogatását. A 
képviselık egyetértettek a módosításokkal és az új napirendi pontok felvételével. Más javaslat 
nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Elıterjesztés a munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról 
   Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
    módosítására 
   Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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4. Elıterjesztés a KEOP 1.1.1./2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
    fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képezı új  
    üzemeltetési koncepció elfogadásáról 
   Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
5. Elıterjesztés az általános iskolában engedélyezett túlórák számának módosításáról 
   Elıadó: Dobos László mb. igazgató 
6. Elıterjesztés pályázatok benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
7. Elıterjesztés az általános iskolai és az óvodai beiratkozás idıpontjának meghatározásáról 
    Elıadó: Dobos László mb. igazgató 
8. Elıterjesztés az oktatási intézmény egyháznak történı átadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
9. Elıterjesztés alapítványok támogatásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés a munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Varga Ferencné alpolgármester 
A megállapodás a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda intézmény önállóan mőködı 
költségvetési szerv, valamint a Szank Községi Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv között jött létre.  
Átadta a szót jegyzı asszonynak. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal 
látja el. A megállapodásba foglalt feladatokat eddig az intézmény alapító okiratának 1. sz. 
melléklete tartalmazta, most az új Áht. végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint ezt 
külön munkamegosztási megállapodásban kell rögzíteni, és a fenntartónak jóvá kell hagynia.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester szavazásra tette fel a határozat-
tervezetet. 
 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
26/2012.(III.29.) ÖH. 
Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat irányítása alatt álló Gy. Szabó Béla önállóan mőködı 
költségvetési szerv és a Szank Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szerv között létrejött munkamegosztási megállapodást az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján 
jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dobos László mb. igazgató 
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Patkós Zsolt polgármester megérkezett, így a jelenlévı képviselık száma 5 fı. 
Varga Ferencné alpolgármester átadta az ülés vezetését Patkós Zsolt polgármesternek. 
 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervére 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzatnak március végéig jóvá kell hagyni a tárgy évre vonatkozó közbeszerzési 
tervét. A tegnapi összevont bizottsági megbeszélést követıen konszenzus alakult ki, így a terv 
két építési beruházást tartalmaz, a mővelıdési ház felújítására és az iskola energetikai 
korszerősítésére vonatkozó korábban megnyert pályázatok megvalósítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
27/2012.(III.29.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat 
2012. évi közbeszerzési tervérıl 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2011.évi 
CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a Szank Községi Önkormányzat – mint 
ajánlatkérı - 2012. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. A képviselı-testület elrendeli a közbeszerzési terv nyilvánosságra hozatalát a szanki 

honlapon történı közzététellel. 
 
Határidı: 2012. március 31. 
Felelıs: Vincze Jánosné - jegyzı 
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 1. sz. melléklet 
SZANK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2012. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 
 
AZ AJÁNLATKÉR İ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME 

Hivatalos név: Szank Községi Önkormányzat 

Postai cím: Béke utca 33. 

Város/Község: Szank Postai irányítószám: 6131 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Patkós Zsolt 
polgármester 

Telefon: 06/77/495-020 

E-mail: szankpolgarmester@t-
online.hu Fax: 06/77/495-020 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.szank.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 
 
ÁRUBESZERZÉS 
 

sorszám A közbeszerzés tárgya Eljárás fajtája Az eljárás indításának 
várható ideje 

1. - - - 

 
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 
 

sorszám A közbeszerzés tárgya Eljárás fajtája Az eljárás indításának 
várható ideje 

1. 
Integrált közösségi és 

szolgáltató tér kialakítása 

Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás a 

Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) pontja 

alapján 

2012. 04. hó 

2. 

Szank Községi 
Önkormányzat; Általános 
Mővelıdési Központ Gy. 

Szabó Béla Általános 
Iskola energetikai 

korszerősítése  
(KEOP-5.3.0/A/09) 

Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás a 

Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) pontja 

alapján 

2012. 04. hó 

 
SZOLGÁLTATÁS 
 

sorszám A közbeszerzés tárgya Eljárás fajtája Az eljárás indításának 
várható ideje 

1. - - - 



 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
    módosítására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A megállapodás módosítását egyrészt a jogszabályi változások indokolják, valamint a 
kistérségi szociális intézmény a helyettes szülıi hálózatot nem tudja a továbbiakban ellátni, 
erre vonatkozó részek kerülnek törlésre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
28/2012.(III.29.) ÖH. 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Megállapodásának módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az elıterjesztés mellékletében foglalt 
tartalommal minısített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja. 
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés a KEOP 1.1.1./2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
    fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képezı új  
    üzemeltetési koncepció elfogadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Mind a 82 településnek azonos elıterjesztése és határozat-tervezete van, a pályázat benyújtása 
egyben történik, már tárgyalt errıl korábban a képviselı-testület. 
Besesek Béla alpolgármester 
Nagy összegrıl van szó, az kiderül az elıterjesztésbıl, hogy az önkormányzatnak nem kell az 
önerıhöz hozzájárulni, de az nincs benne, hogy mit jelent ez majd a szemétdíjban a 
lakosságnak? 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı-testület korábban tárgyalta a társulási megállapodást, annak volt a pénzügyekre 
vonatkozó része is, hogy a rendszer kiépítés milyen többletköltséggel jár, a hulladékszállítás 
díjában milyen költséget jelent, abban az anyagban ez az összeg 30 fillér. A mai döntés is 
errıl szól.  
Mivel állami vagy 100 %-ban önkormányzati tulajdonú lehet a hulladékbegyőjtés 2013. 
január 1-jétıl, ezért ez az egész változni fog. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
29/2012.(III.29.) ÖH. 
KEOP 1.1.1./2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képezı  
új üzemeltetési koncepció elfogadásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a KEOP-1.1.1./2F/09-11 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott 
pályázathoz szükséges RMT részét képezı új, átdolgozott, üzemeltetési koncepciót és az 
alábbi döntést hozza: 
1. A Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés 2. 
mellékletét és a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 pályázati konstrukció keretében benyújtott 
„Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer 
kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” címő 
pályázati anyaghoz készített, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány részét képezı, 
egységes szerkezetbe foglalt új üzemeltetési koncepciót azzal, hogy egyidejőleg, illetve a 
tagönkormányzatok általi elfogadást követıen a korábbi üzemeltetési koncepció hatályát 
veszti. 
2. Az új üzemeltetési koncepció valamennyi tagönkormányzat elfogadó határozatával 
hatályosul. 
3. Jelen döntésével – az 1. pont szerint – a képviselı-testület módosítja a korábbi, 
137/2011.(XII.07.) ÖH. számú önkormányzati határozatának üzemeltetési koncepcióra 
vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a határozat jelent módosítással nem érintett egyéb 
rendelkezései változatlan formában fennállnak. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Jelezte, hogy a kiskunhalasi Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-t a lakosság nem tudja 
elérni, nem veszik fel a telefont és nem hívják vissza. Kérte ebben polgármester úr segítségét. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jelezni fogja a problémát. 
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés az általános iskolában engedélyezett túlórák számának módosításáról 
    Elıadó: Dobos László mb. igazgató 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Igazgató úr elıterjesztésében kérte, hogy március 1-jétıl 1 órával szeretné megemelni a 
túlórák számát, ehhez kéri a képviselı-testület engedélyét. Változás van a szakszervezet és a 
Közalkalmazotti Tanács összetételében, az órakedvezmények miatt van szükség a túlórák 
számának emelésére. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az engedélyezett túlórák 
számának emelését. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
30/2012.(III.29.) ÖH. 
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 
túlóra keretének módosításáról 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 83/2011.(VII.11.) ÖH. számú 
határozatának 5. pontjában engedélyezett túlóra keretet módosítja, az intézményben 2012. 
március 1-jétıl heti 27 túlórát engedélyez.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dobos László mb. igazgató 
 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés pályázatok benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
    (Határozat-tervezetek a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Két pályázat benyújtásáról van szó. 
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.  
A megyei könyvtár igazgatója szakmailag támogatja az átlátható tér kialakítását, pályázat 
benyújtását.  
A tereket önerıbıl kell megnyitni, az áthidaló költsége a költségvetésbe beépítésre kerülhet, 
jelentısebb bontásokat nem tervezünk, nem az egész falat szeretnénk megnyitni, de a bútorok 
elhelyezését az igazgatónı elképzelése szerint meg kívánjuk valósítani.  
Ez a pályázat hosszú távon egy szép beruházással gazdagítaná a könyvtárat, az 
odalátogatókat. A pályázat benyújtását javasolta. Két döntésre van szükség, a pályázat 
benyújtásáról, és a szolgáltató tér bıvítésérıl. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Felmerült a kérdés, hogy az átalakítás 
szükséges-e és milyen mértékben. A bizottság javasolta, hogy az átalakítás költségének 
ismeretében döntsön a képviselı-testület a pályázat benyújtásáról. 
Polgármester úr most elmondta, hogy nem olyan nagy költségő átalakításról van szó, ezért 
támogatja a pályázat benyújtását. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A Polgármesteri Hivatal dologi költségei között kell megoldani az átalakítás költségeit, amely 
nem lehet magas. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-
tervezeteket. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
31/2012.(III.29.) ÖH. 
Gy. Szabó Béla Könyvtár NKA Közgyőjtemények Kollégium 
szakmai eszközfejlesztés, korszerősítés támogatása pályázat 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi 

Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyőjtemények 
Kollégium pályázati kiírás 3505. altéma keretében, a Gy. Szabó Béla Képtár és Könyvtár 
szakmai eszközfejlesztésének, korszerősítésének támogatására.  

 
2.) A pályázat keretében megvalósuló könyvtár bútor eszközfejlesztés bruttó összköltsége 

2.066.526 Ft, amelybıl az elnyerhetı támogatás összege 1.859.873 Ft, az önkormányzati 
sajáterı összege 206.653 Ft. 

 
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 

10 %-os önrész, 206.653 Ft összegét Szank Községi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében, a felhalmozási kiadások között, az általános tartalék terhére biztosítja. 

 
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete biztosítja, hogy a pályázat keretében 

beszerzésre kerülı bútorok, kiegészítı berendezések a község könyvtárában kerülnek 
elhelyezésre. 

 
5.) A Képviselı-testület a pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a 

polgármestert.   
 
Határidı: 2012. április 13. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
32/2012.(III.29.) ÖH. 
Gy. Szabó Béla Képtár és Könyvtár épület-felújítás,  
könyvtári nyilvános szolgáltató tér bıvítés 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a Nemzeti Kulturális 

Alap Közgyőjtemények Kollégium 3505. altéma kódszámú Szakmai eszközfejlesztés, 
korszerősítés támogatása elnevezéső pályázathoz a szükséges épület-felújítás, könyvtári 
nyilvános szolgáltató tér bıvítés kerüljön elvégzésre a 2012. évben.  
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2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a Gy. Szabó Béla Képtár 

és Könyvtár könyvtári nyilvános szolgáltató tér bıvítését elvégzi, a könyvtár nyilvános 
szolgálati területét 82 m2-rel növeli.  

 
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a Szakmai 

eszközfejlesztés, korszerősítés támogatása elnevezéső pályázathoz szükséges Gy. Szabó 
Béla Képtár és Könyvtár épület-felújításhoz, könyvtári nyilvános szolgáltató tér 
bıvítéshez szükséges pénzügyi forrást, melynek összege 439.176,-Ft, Szank Községi 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között, a többlet 
mőködési bevételek terhére biztosítja. 

 
4.) A Képviselı-testület az könyvtár épület-felújítással, könyvtári nyilvános szolgáltató tér 

bıvítéssel összefüggı tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a polgármestert.   
 
Határidı: 2012. április 13. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A következı pályázathoz is két döntésre van szükség. Az egyik határozat-tervezet a sporttal 
kapcsolatos feladatok, kötelezettségek ellátásáról a másik pedig a települési térfigyelı 
kamerarendszer bıvítésérıl és sportpálya fejlesztésérıl szól. E pályázatot tavaly is 
benyújtottuk, ebbıl fejlesztettük a sportpályát. Idén is vannak kiemelt célok, az egyik a 
térfigyelı kamerarendszer bıvítése, amelyre a költségvetés 2 millió forint elıirányzatot már 
tartalmaz. A pályázat lehetıvé teszi, hogy a közbiztonság és a sportpálya fejlesztése egy 
pályázat keretében megvalósulhasson. 
A közbiztonság növelés 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 %).  
A pályázat másik része a sportpálya fejlesztése. Ebbıl a sportpályán a lelátóra mőanyag 
székek beszerzése és a tekecsarnok épületének nyílászáró (ajtók, ablakok) cseréje, valamint a 
tavaly épített sátorváz fedése 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. Ebbıl 2 millió forint rendelkezésre áll a térfigyelı 
kamerarendszer bıvítésére, a fennmaradó részt pedig a többletbevételek terhére biztosítjuk. 
Javasolta a pályázat benyújtását. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
képviselı-testületnek. 
Tóth Mátyás képviselı 
Célirányos a pályázat, meg van határozva, hogy mire lehet pályázni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen. 
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Tóth Mátyás képviselı 
Indokolatlannak tartja a székek felszerelését, amikor nincs nézı. A pálya felújítása is idıszerő 
lenne. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megpróbáljuk karbantartani a pályát minden évben. A székek önrésze kb. 100 e Ft, ennyi 
pénzért lesz a lelátón 150 szék. Építésre, infrastruktúra fejlesztésére adják a támogatást. A 
focipálya karbantartása az a mi dolgunk lenne. Mőtrágyázzuk, öntözzük, az igaz, hogy ráférne 
a gyeptéglázás. A nyáron ezt meg kell csinálni. Ezt nem tudjuk a pályázatból finanszírozni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-
tervezeteket. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
33/2012.(III.29.) ÖH. 
Sporttal kapcsolatos feladatok,  
kötelezettségek ellátásáról 
 

HATÁROZAT  
 
1. Szank Községi Önkormányzat a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat, 

kötelezettségeteket az alábbiak szerint fogalmazza meg:  
 

a) Az önkormányzat anyagi lehetıségei függvényében támogatja a települési 
sporttevékenységet. 

b) Együttmőködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel. 
c) Az önkormányzat a tulajdonát képezı sportlétesítményt fenntartja, mőködteti.  
d) A település költségvetési lehetıségeitıl, valamint egyéb támogatási forrásoktól 

függıen törekszik az önkormányzati sportlétesítmények, a közterületeken lévı 
sportpálya és tekecsarnok karbantartására, infrastrukturális fejlesztésére, 
eszközbeszerzésre. 

e) Az esélyegyenlıség megteremtése érdekében törekszik a sportlétesítmények 
akadálymentessé tételére. 

f) A sportturizmus fejlesztése érdekében lehetıség szerint hagyományteremtı 
sporteseményeket szervez. 

 
2. A sporttevékenység részterületei között az önkormányzat az alábbi szempontokat emeli 

ki: 
 

a) A lakosság egészségmegırzése érdekében hosszú távon a sporttevékenységek 
középpontjába a gyermek- és ifjúsági sportot – ezen belül az iskolai testnevelést, 
mint kötelezıen ellátandó sportfeladatot -, valamint a szabadidısportot állítja. A 
lakosság széles rétege számára kell biztosítani az alapvetı (szabadidıs) sportolási 
és rekreációs lehetıségeket. Ez elsısorban megfelelı programok, illetve 
létesítmény biztosításával történhet meg. 

b) Figyelemmel az esélyegyenlıségre, segíteni kell a fogyatékkal élık és a hátrányos 
helyzető társadalmi csoportok sporttevékenységét. 

c) A gyermek- és ifjúsági sport támogatása a kulcsfontosságú feladatok közé kell 
hogy tartozzon. A korosztály sportegyesületen belüli tevékenysége az utánpótlás-
nevelés keretein belül történik. 



 13 

d) A sportról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatai között konkréten nem 
említi a versenysport-élsport támogatását, de nem is tiltja azt. Az országos és a 
nemzetközi versenyeken elért sikerek növelhetik a községünkben élı emberek 
kötıdését lakóhelyükhöz, s húzóhatást jelenthetnek a gyermek- és ifjúsági sport 
(az iskolai testnevelés, a diáksport, az utánpótlás-nevelés) és a szabadidısport 
számára. 

 
3. Szank Községi Önkormányzat az Önkormányzat és intézményei 2012. évi 

költségvetésérıl szóló 3/2012 (II. 23.) rendeletében Sportlétesítmények mőködtetésére 
és fejlesztésére 7.362.951 forintot biztosít. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
34/2012.(III.29.) ÖH. 
Települési térfigyelı kamerarendszer bıvítése és sportpálya fejlesztése 
 

HATÁROZAT 
 

1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi 
Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatóságához az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl 
szóló 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a pályázat 
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések pályázati célterületre és Iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázati célterületre kerüljön benyújtásra. 

 
2.) A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések pályázati cél keretében települési 

térfigyelı kamerarendszer bıvítése valósul meg. A beruházás összköltsége bruttó 
8.287.639 forint. A pályázathoz szükséges önrész, 1.657.528 forint, amely a beruházás 
összköltségének 20 %-a. Az elnyerhetı támogatás összege 6.630.111 forint, mely a 
beruházás összköltségének 80 %-a.  

 
3.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázati cél keretében a 

települési Sportpályán a lelátóra mőanyag székek beszerzése és a Tekecsarnok épületének 
nyílászáró (ajtók, ablakok) cseréje valósul meg. A beruházás összköltsége bruttó 
3.530.951 forint. A pályázathoz szükséges önrész, 706.191 forint, amely a beruházás 
összköltségének 20 %-a. Az elnyerhetı támogatás összege 2.824.760 forint, mely a 
beruházás összköltségének 80 %-a.  

  
4.) A települési térfigyelı kamerarendszer bıvítése és sportpálya fejlesztése címő pályázat 

bruttó összköltsége 11.818.590 forint. A pályázathoz szükséges önrész összege 2.363.719 
forint, amely a beruházás összköltségének 20 %-a. Az elnyerhetı támogatás összege 
9.454.871 forint, amely a beruházás összköltségének 80 %-a. 

 
5.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 

2.363.719 forint önrészt Szank Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében, a 
felhalmozási kiadások között, a többlet mőködési bevételek terhére biztosítja.  
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6.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a támogatásból 

megvalósuló beruházás megvalósítása során az elnyerhetı támogatási összeg 5 %-ának 
mértékéig határozott idejő közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottakat 
alkalmaz.  

 
7.) A Képviselı-testület a pályázattal összefüggı tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a 

polgármestert.  
 
Határidı: 2012. április 2. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
NAPIREND 
7. Elıterjesztés az általános iskolai és az óvodai beiratkozás idıpontjának meghatározásáról 
    Elıadó: Dobos László mb. igazgató 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Felkérte igazgató urat az elıterjesztésre. 
 
Dobos László mb. igazgató 
Javasolta, hogy a az általános iskolai és óvodai beiratkozás idıpontját a képviselı-testület a 
következık szerint fogadja el: 
2012. április 23-án (hétfın) 8-17 óráig 
2012. április 24-én (kedden) 8-12 óráig. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beiratkozások idıpontját. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
35/2012.(III.29.) ÖH. 
Általános iskolai és óvodai  
beiratkozás idıpontjáról 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az általános iskolai és az óvodai 
beiratkozás idıpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2012. április 23-án (hétfın) 8-17 óráig 
2012. április 24-én (kedden) 8-12 óráig 
 
Határidı: 2012. április 24. 
Felelıs: Dobos László mb. igazgató 
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NAPIREND 
8. Elıterjesztés az oktatási intézmény egyháznak történı átadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A tegnapi összevont bizottsági megbeszélésen és az óvodai nagycsoportos értekezleten 
tájékoztatást adott arról, hogy az oktatási intézmény egyházi átadása ügyében folytatott 
tárgyalások úgy tőnik, hogy eredményre vezettek. A következı tanévtıl kezdve a Kalocsa-
Kecskeméti Fıegyházmegye fenntartásában mőködhet tovább a közoktatási intézményünk. 
Ezután kezdıdnek el a tárgyalások a részletszabályokról. A képviselı-testületnek ezzel 
kapcsolatban már több állásfoglalása született, elıször 2010. év végén, majd 2011. évben név 
szerinti szavazással is támogatta az oktatási intézmény egyházi fenntartásba adását. Most 
javasolta újabb határozat meghozatalát arról, hogy a Szank Községi Önkormányzat 
Képviselı-testülete a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda intézményt 2012. szeptember 
1-jétıl egyházi fenntartásba adja. A fenntartásba adással kapcsolatos elıkészítı 
megbeszélésekre, aláírásra felhatalmazza a polgármestert. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
36/2012.(III.29.) ÖH. 
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda  
egyházi fenntartásba adásáról 
 

HATÁROZAT  
 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gy. Szabó Béla Általános Iskola és 

Óvoda intézményt 2012. szeptember 1-jétıl egyházi fenntartásba adja. 
 
2. A Képviselı-testület az intézmény egyházi fenntartásba adással összefüggı 

tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a polgármestert.  
 
Határidı: 2012. augusztus 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
 
 
NAPIREND 
9. Elıterjesztés alapítványok támogatásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezetek a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Kérte, hogy két alapítvány támogatásáról döntsön a képviselı-testület. Az egyik a Talentum 
Alapítvány, a másik pedig a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány. Az elızményeket a 
képviselık ismerik. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezeteket. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
37/2012.(III.29.) ÖH. 
Talentum Alapítvány támogatása 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi 

Önkormányzat a Talentum Alapítvány részére 231.310 Ft összegő támogatást nyújtson. A 
támogatás összege az iskolai gyermek néptánccsoport kiadásaira használható fel.  

 
2.) A támogatás kiadási elıirányzata a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésébıl, 

(önkormányzati jogalkotás feladat személyi juttatás elıirányzatából) kerüljön 
átcsoportosításra a Szank Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe 
(államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás feladat, mőködési célú pénzeszköz 
átadás nonprofit szervezet részére elıirányzatok közé). 

 
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Talentum Alapítvánnyal Támogatási Szerzıdést kössön. 
 
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a 231.310 Ft támogatás 

a Talentum Alapítvány (székhely: 6131 Szank, Béke utca 73. adószám: 18347566-1-03) 
51700021-10005934 számú bankszámlájára kerüljön átutalásra 2012. április 30-ig.  

 
Határidı: 2012. április 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
38/2012.(III.29.) ÖH. 
Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támogatása 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi 

Önkormányzat a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány részére 727.435 Ft összegő 
támogatást nyújtson. A támogatás összege a kárpát-medencei magyar kulturális és 
természeti örökségek népszerősítésének kiadásaira használható fel.  

 
2.) A támogatás kiadási elıirányzata a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésébıl, 

(önkormányzati jogalkotás feladat személyi juttatás elıirányzatából) kerüljön 
átcsoportosításra a Szank Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe 
(államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás feladat, mőködési célú pénzeszköz 
átadás nonprofit szervezet részére elıirányzatok közé). 
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3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Kárpátikum Közhasznú Alapítvánnyal Támogatási Szerzıdést kössön. 

 
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a 727.435 Ft támogatás 

a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány (székhely: 3300 Eger, Kolozsvári utca 34. adószám: 
18590070-1-10) 62800307-11032333 számú bankszámlájára kerüljön átutalásra 2012. 
június 30-ig.  

 
Határidı: 2012. június 30. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16 óra 30 perckor bezárta az ülést.  

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 Nyerges Zoltán Tóth Mátyás 
 jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 
 
 


