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84/2012.(VIII.29.) ÖH. 
„Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek 
megırzése és fejlesztése érdekében a települési  
és térségi fejlesztések támogatására”  
nyílt pályázati kiírásra pályázat benyújtása 5. oldal 
 
85/2012.(VIII.29.) ÖH. 
Polgármesteri Hivatal létszámkeretérıl 7. oldal 
 
 
 
 
 
 
RENDELET: 
 
 
 
 
 
10/2012.(…...) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 6. oldal 
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én 1530 órakor megtartott rendkívüli  

ülésérıl. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Csertı István 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella 
 Tóth Mátyás 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 mind a 7 fı jelen van. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Varga Ferencné képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását 
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy 3. napirendként a Polgármesteri Hivatal 
létszámkeretének módosítást tárgyalja meg a testület. A képviselı-testület egyetértett az új 
napirendi pont felvételével. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 
 

NAPIREND 
 
 

1. Elıterjesztés tanyák villamosítására pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Elıterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
 
3. Elıterjesztés Polgármesteri Hivatal létszámkeretének módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
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NAPIREND 
1. Elıterjesztés tanyák villamosítására pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A tanyafejlesztési program keretében az önkormányzatok és a gazdálkodók is nyújthatnak be 
pályázatokat. A DÉMÁSZ-tól 2008-ban kért árajánlatok szerint 500 ezer forinttól 8-10 millió 
forintig terjed a tanyák villamosításának, hálózatfejlesztésének a bekerülési költsége. Ez nem 
elfogadható sem az önkormányzatnak, sem a tulajdonosoknak. A pályázat napelemes mobil 
rendszerekkel tanyák villamos energiájának biztosítására ad lehetıséget. Tekintettel arra, 
hogy az elkövetkezı idıben nem valószínő az, hogy tanyavillamosításra lehetıség lesz 
támogatással, javaslom, hogy az elızetes igényfelmérés alapján pályázzon önkormányzatunk 
a külterületen élık érdekében. Megvizsgáltuk a jelenleg piacon lévı cégeket, és a 
lehetıségeket figyelembe véve az egyik cég nagyon kedvezı feltételekkel kínál telepíthetı 
rendszert. Nem a bekerülési költség alacsony, hanem hosszú ideig tartó garanciát biztosít az 
eszközökre. Az akkumulátorra 8-10 év, a napelemekre 20 év garanciát vállal. Amennyiben az 
önkormányzat nyújt be pályázatot, az önkormányzat tulajdonába kerülnek a napelemes 
rendszerek, melyet bérbe kell, hogy adjunk a tanyatulajdonosoknak legalább 5 évre. Javaslom, 
hogy minimális, 100.-Ft/tanya/hó + ÁFA bérleti díjért biztosítsa mindezt az önkormányzat. A 
fenntartási idıszak, 5 év lejárta után az önkormányzat szabadon felhasználhatja a 
rendszereket, áttelepítheti, összekapcsolhatja, bıvítheti. A pályázat 90 %-os támogatást 
biztosít, 10 % az önerı. 3,8 millió forintért kaphatunk 38 millió forint értékő 6 db lakott 
tanyára kihelyezhetı mobil napelemes rendszert, amely az önkormányzat vagyonát gyarapítja. 
Véleményem szerint ez is fontos cél, azonban az sem elhanyagolható, hogy az életminıség 
javítását, a gazdálkodás körülményeinek megfelelıségéhez ezzel hozzájárul 
önkormányzatunk. Elınyösebb lenne, ha több tanyára nyújtanánk be a pályázatot, de csak 6 
lakott tanyát találtunk, amely a pályázatnak megfelel. Természetesen nem biztos, hogy 
nyertes lesz a pályázatunk, amennyiben mégis, akkor a kezdeti célt követıen, amennyiben a 
késıbbi idıben a támogatott tanyákra bevezetésre kerül az elektromos áram, rendszerünk a 
késıbbiekben az önkormányzat épületeire bármikor áttelepíthetı. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
képviselı-testületnek. 
Tóth Mátyás képviselı 
Az önkormányzat fizeti meg az önerıt, így 6 tanyatulajdonos tulajdonképpen az 
önkormányzattól több mint 600 e - 600 e Ft támogatást kap. Jogosan kérdezi meg bárki, hogy 
miért pont az a 6 ember kaphat támogatást. 
Patkós Zsolt polgármester 
Csak villannyal nem rendelkezı, lakott tanyák kerülhetnek bele a támogatott tanyák közé, ez a 
pályázat feltétele és ilyen tanya csak 6 van. Természetesen nem ezeket a tulajdonosokat 
támogatja az önkormányzat, hiszen vagyont gyarapítunk, lehetıséget teremtünk a számunkra 
természetes életminıséghez, ahhoz, hogy ahol élünk van áramforrás. 
Tóth Mátyás képviselı 
A lakók vállalják a belsı szerelés költségét? 
Patkós Zsolt polgármester 
A pályázat tartalmazza a vezetékelést, a beszerelés kalkulált költségét. 
Csertı István képviselı 
Van-e olyan hibalehetıség, ami nem garanciális? 
Patkós Zsolt polgármester 
Az eszközök közül a legrövidebb idejő garancia 8 évre vonatkozik. 
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Varga Ferencné alpolgármester 
Fıleg szociálisan rászoruló idıs emberekrıl van szó, 12 tanyában nincs villany, ebbıl 6 tanya 
lakott. A jövıben várhatóan lesz lehetıség arra, hogy az önkormányzat is pályázzon 
napelemes rendszerekre, a fenntartási idıszak lejárta után a rendszerek összekapcsolhatók 
lesznek, ez az önkormányzatnak kedvezı lehetıség biztosíthat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
84/2012.(VIII.29.) ÖH. 
„Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek 
megırzése és fejlesztése érdekében a települési  
és térségi fejlesztések támogatására”  
nyílt pályázati kiírásra pályázat benyújtása 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank 
Községi Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a 
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. Korm. 
rendelet, valamint a Tanyafejlesztési Program elıirányzat kertében nyújtott támogatás 
2012. évi igénybevételének feltételeirıl szóló 62/2012.(VI.29.) VM. rendeletben 
foglaltaknak megfelelıen Tanyafejlesztési Program pályázati kiírásra, „Az alföldi 
tanyák, valamint tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és 
térségi fejlesztések támogatására” címmel 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy sikeres 
pályázat esetén Szank község közigazgatási területén 6 db villany nélküli tanya 
villamos energia ellátása biztosításra kerüljön. Sikeres pályázat esetén a mobil 
vagyontárgyak az önkormányzat tulajdonába kerülnek, melyek 5 éves használatára, 
100 Ft/tanya/hó + ÁFA bérleti díj kikötésével az igényjogosultakkal bérleti szerzıdést 
köt. Az önkormányzat a vagyontárgyakra vagyonbiztosítási szerzıdést köt. A 
Képviselı-testület a bérleti és vagyonbiztosítási szerzıdés megkötésére felhatalmazza 
a polgármestert. 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a projekt 
összköltsége 38.027.839,-Ft, az elnyerhetı támogatás összege a projekt 
összköltségének 90 %-a, 34.225.055,-Ft. A pályázathoz szükséges önerı mértéke 10 
%, melynek 3.802.784,- Ft összegét a Képviselı-testület Szank Községi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében, a felhalmozási kiadások között biztosítja.  

4. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a projekt 5 éves fenntartási 
kötelezettségét vállalja. 

 
Határidı: 2012. augusztus 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
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NAPIREND 
2. Elıterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Rendelet-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A pályázat elıírta a rendeletalkotást. Új rendelet alkotását nem javasolta. Az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló júniusban elfogadott rendelet 18. §-ába 
építette be, hogy nyertes pályázat esetén a napenergiával mőködı elektromos ellátást biztosító 
mobil rendszerek korlátozottan forgalomképes vagyontárgyaknak minısülnek és az 
önkormányzat az igényjogosultak részére öt éves idıtartamra bérbe adja. A bérlıkkel bérleti 
szerzıdést kell kötni, amelynek szövegét a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
képviselı-testületnek a rendelet-tervezetet. 
Patkós Zsolt polgármester 
A napelemes rendszereket 5 évre adjuk bérbe, a fenntartási idıszak lejárta után máshogy is 
rendelkezhet az önkormányzat, bérbe adhatja magasabb összegért vagy önkormányzati 
ingatlanokra is felkerülhetnek esetlegesen a berendezések, amennyiben már nem szolgálják a 
tanyán lakókat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
10/2012.(…...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 
pontja alapján, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 
továbbiakban: Nvtv.) 5.§. és 18. §-ra, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 107-109. §-okban foglaltakra a következıket rendeli el: 
 

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 18. §-a a következı (4) 
bekezdéssel egészül ki: 
(4) Az önkormányzat „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megırzése és 
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” címő nyertes 
pályázat esetén a napenergiával mőködı elektromos ellátást biztosító mobil 
rendszereket korlátozottan forgalomképes vagyontárgyaknak minısíti.  
 
(2) A R. 18. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: 
(5) Az önkormányzat tulajdonában lévı mobil vagyontárgyakat az igényjogosultak 
részére öt éves idıtartamra bérbe adja. A bérlıkkel feltételes bérleti szerzıdést köt. 
 

2. § A feltételes bérleti szerzıdés szövegrészét a R. 1. számú függeléke tartalmazza. 
 

3. § E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
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NAPIREND 
3. Elıterjesztés Polgármesteri Hivatal létszámkeretének módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Kérem a tisztelt képviselıket, hogy a kiküldött határozat-tervezet szerint támogatni 
szíveskedjenek a jelenlegi köztisztviselıi létszám bıvítését, a meglévı állomány átszervezését 
az elıttünk álló feladatokra is figyelemmel. Tájékoztatom Önöket, hogy tényleges 
létszámnövekedést mindez nem jelent, mivel a munka törvénykönyve szerint alkalmazottak 
kerülnek közszolgálati jogviszonyba. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
85/2012.(VIII.29.) ÖH. 
Polgármesteri Hivatal  
létszámkeretérıl 
 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal engedélyezett 
létszámkeretén belül az alábbi módosítást hagyja jóvá: 
 

- közszolgálati jogviszony szerinti létszám: 11,5 fı 
- munkaviszony (hivatali feladatok): 1,33 fı 

 
2. Elrendeli az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének, és a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását. 
 
Határidı: 2012. szeptember 30. 
Felelıs: Vincze Jánosné – jegyzı 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16 óra 30 perckor bezárta az ülést.  

 
 

K. m. f. 
 
 

 
 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
 Csertı István Varga Ferencné 
 jkv. hitelesítı jkv. hitelesítı 


