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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2012. június 11-én 16 30 órakor megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Csertı István 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán képviselık 
 Vincze Jánosné jegyzı 
 Nagy Klára fıtanácsos 
 Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı 
képviselıbıl 5 fı jelen van. Rácz Izabella és Tóth Mátyás képviselık jelezték 
távolmaradásukat. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Mucsi László képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását 
javasolta. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Elıterjesztés ellátási szerzıdések módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
2. Elıterjesztés közbeszerzési terv módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
3. Elıterjesztés ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés ellátási szerzıdések módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elıterjesztés elsı része a Magyarországi Református Egyház és Szank Község 
Önkormányzata közötti ellátási szerzıdés III. sz. módosításáról szól és megállapodásról.  
A második rész a Magyarországi Református Egyház és a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás közötti ellátási szerzıdés III. sz. módosításáról és a megállapodásról szól. 
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Az ellátási szerzıdésekbıl kikerülnek a tanyagondnoki szolgálatokra vonatkozó 
rendelkezések és errıl külön megállapodást kötünk. A módosításokra azért van szükség, mert 
a tanyagondnoki buszra támogatást vettünk igénybe az MVH-tól. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A feladatot együttmőködési megállapodás keretében az egyház látja el. Támogatást az 
önkormányzat kaphatott, az egyház a pályázati kiírás szerint nem lehetett kedvezményezett. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Református Egyházzal a módosításokat leegyeztettük. 
Besesek Béla alpolgármester 
A tanyagondnoki ellátást szolgáló kisbusz a miénk marad? 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, a busz eddig is a miénk volt, nem tudjuk átadni az egyháznak 5 évig, a vállalt fenntartási 
idıszak végéig. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az ellátási szerzıdés 
II. sz. módosítását és a megállapodást. 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
65/2012.(VI.11.) ÖH. 
Szociális alapellátási feladatokról szóló  
szerzıdés módosításáról 

HATÁROZAT 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális alapellátási feladatok 

nyújtásáról szóló ellátási szerzıdés III. sz. módosítását az elıterjesztés szerinti 
tartalommal egységes szerkezetben jóváhagyja. 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a tanyagondnoki szolgáltatás 
feladatellátásról szóló megállapodást az elıterjesztés szerint jóváhagyja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerzıdés és a megállapodás aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
A polgármester szavazásra tette fel az ellátási szerzıdés III. sz. módosítását és a 
megállapodást. 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
66/2012.(VI.11.) ÖH. 
Szociális szolgáltatásokról szóló  
szerzıdés módosításáról 

HATÁROZAT 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális szolgáltatásokról szóló 

ellátási szerzıdés III. sz. módosítását az elıterjesztés szerinti tartalommal egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a tanyagondnoki szolgálat 
feladatellátásról szóló megállapodást az elıterjesztés szerint jóváhagyja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerzıdés és a megállapodás aláírására. 
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
2. Elıterjesztés közbeszerzési terv módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı-testület márciusban elfogadta a közbeszerzési tervet, amelyben már szerepelt a 
nyertes KEOP pályázat megvalósítása, az iskola energetikai korszerősítése. A közbeszerzési 
eljárás várható idejét szükséges módosítani április hónapról, június hónapra. Ezt tartalmazza a 
határozat-tervezet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a közbeszerzési terv 
módosítását. 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
67/2012.(VI.11.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat 
2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 27/2012.(III.29.) ÖH. számú határozattal 
elfogadott Szank Községi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
ÉPÍTÉSI BEUHÁZÁS 
 

Sorszám A közbeszerzés tárgya Eljárás fajtája Az eljárás indításának 
várható ideje 

2. 

Szank Községi 
Önkormányzat; Általános 
Mővelıdési Központ Gy. 

Szabó Béla Általános 
Iskolaenergetikai 

korszerősítése 
(KEOP-5.3.0/A/09) 

Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás a 

Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) pontja 

alapján 

2012. 06. hó 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Az iskola energetikai korszerősítésére sürgısen el kell indítani a közbeszerzési eljárást. A 
pályázat megvalósítása bontásra került, külön szerepel a nyílászárók cseréje és külsı 
hıszigetelés és külön a főtéskorszerősítés.  
A bonyolító megbízásáról a képviselı-testület áprilisi ülésén már döntött. Piegelné Dr. Csényi 
Magdolna ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó márciusban benyújtott ajánlatában a KEOP 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körő lebonyolítását is vállalta.  
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A közbeszerzési szabályzat értelmében minden alkalommal legalább 3 tagú Közbeszerzési 
Bírálóbizottságot kell létrehozni, a bizottság tagjait a polgármester jelöli ki. A bizottság tagjai 
között a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel 
rendelkezı személyeknek kell lenniük. A bizottság tagjai Besesek Béla, Nagy Klára, Vincze 
Jánosné és Piegelné Dr. Csényi Magdolna lesznek.  
Az ajánlattételi felhívást a képviselı-testület hagyja jóvá, a három ajánlattevı személyérıl a 
bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. A közbeszerzést lezáró döntést a bizottság 
javaslata alapján a polgármester hozza meg.  
A képviselı-testületnek és a Bíráló Bizottságnak összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell 
tennie. 
Nagyon kevés az idı, mert a jogszabályban meghatározott határidıket be kell tartani, kb. 40-
45 nap kell a szerzıdéskötésig.  
A tornacsarnok esetében módosítani kellett a korábbi terven, mert jogszabályi változás miatt a 
tőzoltóság nem engedélyezte volna.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel az ajánlati felhívást. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
68/2012.(VI.11.) ÖH. 
Ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0105 azonosító 
számú Szank Községi Önkormányzat Általános Mővelıdési Központ Gy. Szabó Béla 
Általános Iskola energetikai korszerősítése – tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívást az 
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 órakor bezárta az ülést.  

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
 Csertı István Mucsi László 
 jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 


