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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 29-én 15 órakor megtartott rendkívüli  
ülésérıl. 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök 
 Rácz Izabella és 
 Sipos-Szabó Ernıné bizottsági tagok 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 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. Más 
javaslat nem hangzott el.  
 
A PB 3 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 
 
 
NAPIREND 
1. Elıterjesztés tanyák villamosítására pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
   (Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte Nagy Klára fıtanácsos asszonyt, hogy tájékoztassa a bizottságot a pályázatról. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Pályázni Szank külterületén lévı, villannyal nem rendelkezı, lakott tanyák villamosítására 
lehet. 6 db tanya mobil napelemmel történı ellátására nyújthat be pályázatot 
önkormányzatunk. A projekt összköltsége 38 millió forint, az elnyerhetı támogatás 90 %, 34 
millió forint, az önerı mértéke 10 %, 3,8 millió forint, amely összeget Szank Községi 
Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja. A mobil rendszereket az 
önkormányzat a pályázat fenntartási idejére, 5 évre 100 Ft/tanya/hó + ÁFA bérleti díjért a 
tanyatulajdonosoknak bérbe adja. Az 5 éves fenntartási idıszak után az önkormányzat 
tulajdonában lévı mobil napelemes rendszerek szabadon felhasználhatók, máshová 
telepíthetık, összekapcsolhatók, az önkormányzati épületekre is elhelyezhetık. A pályázatban 
résztvevı tanyák tulajdonosai fıleg idıs, egyedülállók. 
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Nyerges Zoltán elnök 
Szankon a megújuló energia területén eddig még nem nagy elırelépés történt. Az ott lakók 
mit szólnak hozzá? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A lakókat megkérdeztük. Nem sok tanya van, ahol még nincs villany és csak az állandó 
jelleggel lakott tanyák szerepelhetnek a pályázatban. A lakókat csak a 100 Ft/tanya/hó + ÁFA 
bérleti díj terheli. A belsı vezeték szerelését tanyánként tartalmazza a pályázat. Ez a 
legalapvetıbb, minimális szerelést jelent. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Várható, hogy lesz ilyen pályázat a közintézményekre is.  
Nyerges Zoltán elnök 
Nem nagy teljesítményt biztosítanak a napelemek, de ha nem egyszerre mőködtetnek minden 
berendezést, akkor ez jelentıs elırelépést jelent a tanyán eddig villany nélkül élık életében. 
Besesek Béla alpolgármester 
A 6 tanyatulajdonosnál több igénylı nincs? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Nincs több lakott tanya. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Villany nélkül 12 tanya van, ebbıl 6 db lakott. 
Sipos-Szabó Ernıné biz. tag 
Magas a bekerülési költség, kérdés, hogyan térül meg. Mindenhol azt hallotta, hogy a 
napelem melegvíz biztosítására alkalmas, villamos energiára nem annyira. 
Nagy Klára fıtanácsos  
Van egy mintatanya, ahol a cég elhelyezett egy mobil rendszert, meg lehet nézni, van villany, 
mőködik a szivattyú. 
Rácz Izabella biz. tag 
Ha visszakerülnek a napelemek az önkormányzathoz, mit fognak helyettesíteni? 
Varga Ferencné alpolgármester 
Az elemek összekapcsolhatók, bıvíthetık. Ha sikerülne az önkormányzatnak még további 
napelemekre pályázatot nyerni, kiválthatja az áramszükséglet jelentıs részét. 
Besesek Béla alpolgármester 
Technikailag nem elavult rendszert adnak el nekünk? 
Varga Ferencné alpolgármester 
Nem, engedélyt kaptak a kivitelezésre. 
Nyerges Zoltán elnök 
Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tett fel a határozat-
tervezetet. 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
45/2012.(VIII.29.) PBH. 
Tanyák villamosítására pályázat benyújtásáról 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megırzése és 
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” nyílt pályázati kiírásra 
nyújtson be pályázatot a határozat-tervezet szerint. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 



 5 

NAPIREND 
2. Elıterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Nyerges Zoltán elnök 
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztésre. 
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. 
Besesek Béla alpolgármester 
Az esetleges meghibásodásokból eredı javítási költség kit terhel? 
Varga Ferencné alpolgármester 
Garanciát vállalnak a termékekre. A garanciát a bérbeadó érvényesítheti. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A fenntartási idıszak 5 év, általában a garanciális idıszak legalább ennyi. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet. 
 
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2012.(VIII.29.) PBH. 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletet az elıterjesztés szerint fogadja el. 
 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 15 óra 30 perckor bezárta az ülést. 

 
 
 

K. m. f. 
  
 
 
 Nyerges Zoltán 
 elnök 


