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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a képviselő-testület 2013. március 28-án 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  

 

Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 

 Varga Ferencné alpolgármester 

 Besesek Béla alpolgármester 

 Nyerges Zoltán 

 Rácz Izabella és 

 Tóth Mátyás képviselők 

Vincze Jánosné jegyző 

Nagy Klára főtanácsos 

Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 

 

Patkós Zsolt polgármester 

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 

képviselőből 5 fő jelen van. Csertő István és Mucsi László jelezte, hogy nem tud jelen lenni 

az ülésen. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Mátyás és Varga Ferencné képviselőket javasolta. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyét. 

 

Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 

javasolta. Más javaslat nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 

NAPIREND 

 

1. Előterjesztés hulladékgazdálkodási feladatok ellátására önkormányzati társulás létrehozására 

     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

2. Előterjesztés kiadvány megjelenésének támogatásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

3. Előterjesztés a KEOP-4.10.0/C/12 kódszámú „200 kW teljesítményű napelemes kiserőmű  

    létesítése Szank településen” nyílt pályázati kiírásra pályázat benyújtása (szanki 089/23  

    hrsz.) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

4. Előterjesztés a KEOP-4.10.0/C/12 kódszámú „Villamosenergia termelés napelemes          

    kiserőművel Szank községben” nyílt pályázati kiírásra pályázat benyújtása (szanki 089/24  

    hrsz.) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 

1. Előterjesztés hulladékgazdálkodási feladatok ellátására önkormányzati társulás létrehozására 

     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Kiegészítette azzal, hogy törvénymódosítás 

miatt július 1-je után vagy állami, vagy önkormányzati többségi tulajdonú szervezet láthatja el 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A Hulladékgazdálkodási Zrt. 82 település 

részvételével jött létre korábban, amelynek székhelye Csongrád. A Zrt. alvállalkozóval, a 

Hulladékgazdálkodási Kft-vel végezteti el a közszolgáltatást, amelynek már nem tagjai az 

önkormányzatok. A kft-nek át kell alakulnia. Önkormányzati társulást kell létrehozni e célra, 

és tulajdonrészt kell vásárolni a kft. vagyonából. Az a kérdés, hogy részt akarunk-e venni az 

önkormányzati társulásban. 

Varga Ferencné alpolgármester 

Mi az előnye, a hátránya, mi történik, ha nem veszünk részt a társulásban? 

Patkós Zsolt polgármester 

Nélkülünk létrejön a társulás. Ugyanúgy elszállítják tőlünk is a szemetet. Hátránya szerinte 

nincs. Előnye lehet, ha jól jövedelmez a cég. Például jelenleg évente egy lomtalanítás van, ha 

benne leszünk társulásban, többször is kérhetünk külön térítési díj nélkül.  

Varga Ferencné alpolgármester 

A 70 millió forint mekkora értéket képvisel? 

Patkós Zsolt polgármester 

Nem tudjuk, hogy mire alapozzák ezt az összeget, ezért kérünk értékbecslést. Ha az 

előterjesztés szerinti minden település belép a társulásba, akkor Szanknak lakosságszám 

arányosan 1.774 e Ft-ot kellene fizetnie azért, hogy részt vehessen a társulásban. A 70 millió 

forintot magasnak gondolja, más számítások szerint a becsült összeg ötödét kellene csak 

befizetni, ebből pedig a Szankra eső rész nem olyan nagy összeg, hogy érdemes lenne 

kihagyni a társulásban való részvételt. 

Besesek Béla alpolgármester 

Törölték az önkormányzatok adósságát és most sok millióért vásároljanak az önkormányzatok 

tulajdonrészt. 

Rácz Izabella képviselő 

A vagyonfelmérés reméljük, hogy előbb elkészül, mint a társasági szerződés. Ha úgy látjuk, 

akkor visszaléphetünk-e? 

Patkós Zsolt polgármester 

Igen. Most elfogadhat a képviselő-testület egy szándéknyilatkozatot. Az egyeztetések 

lefolytatására felhatalmazást kér. 

Besesek Béla alpolgármester 

A hulladék begyűjtése lehet, hogy nem gazdaságos, de a szelektíven begyűjtött hulladékok 

értékesítése igen, az érték. Ezt leválaszthatja-e a cég a többi tevékenységtől? 

Patkós Zsolt polgármester 

Nem választhatja le. A szelektív gyűjtést is a kft. végzi. Ugyanarra a telepre kell, hogy 

beszállításra kerüljenek az anyagok, nem vihetik máshová, csak onnan kerülhetnek 

értékesítésre. 

Tóth Mátyás képviselő 

A kft-nek létkérdés, hogy megalakuljon az önkormányzati társulás, mert csak így maradhat 

fenn. 

Patkós Zsolt polgármester 

Mindegy, hogy melyik önkormányzatok kerülnek be tulajdonostársként, a lényeg, hogy az 51 

%-os önkormányzati tulajdon meglegyen. 
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Javasolta, hogy a határozat-tervezet A variációjából az 1. és a 4. pont alkosson új határozat-

tervezetet. 

 

A képviselők egyetértettek. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet 

A variációjának 1. és 4. pontját. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

52/2013.(III.28.) ÖH. 

Hulladékgazdálkodási feladatok 

ellátására önkormányzati társulás létrehozása 

 

HATÁROZAT 

 

1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kiskunhalasi Regionális 

Hulladékkezelő Központ gyűjtőkörzetéhez tartozó település támogatja, a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvényben foglalt, a közszolgáltatási feladatellátás jogszabályi 

feltételeinek teljesítéséhez kötődő, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. többségi 

önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében szükséges önkormányzati társulás 

megalakítását.  

 

2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Patkós Zsolt 

polgármestert, a társulási megállapodás megkötéséhez és a tulajdonszerzéshez kapcsolódó 

egyeztetések és tárgyalások lefolytatására.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Patkós Zsolt - polgármester  

 

 

NAPIREND 

2. Előterjesztés kiadvány megjelenésének támogatásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

Elmondta, hogy ifjú Pál Sándor levélben kérte önkormányzatunk támogatását első 

verseskötetének megjelenéséhez. Büszkék lehetünk arra, hogy Szankról indult tehetséget a 

József Attila Kör támogatja. A határozat-tervezet szerint a képviselő-testület támogatja a 

verseskötet megjelenését. A támogatás módjáról és mértékéről további egyeztetés szükséges, 

amelyhez felhatalmazást kér a képviselő-testülettől.  

Rácz Izabella képviselő 

Pályázatot is benyújtott a megjelenéshez. Tárgyalás során derül ki, hogy milyen terjedelmű 

lesz a könyv, kb. mennyibe fog kerülni, több információra van szükség.  

Tóth Mátyás képviselő 

Támogatja a kérelmet, egy havi tiszteletdíját felajánlja e célra. 

Patkós Zsolt polgármester 

Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 
 

53/2013.(III.28.) ÖH. 

Kiadvány megjelenésének támogatásáról 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Pontozó verseskötet 

megjelenését. A támogatás módjáról és mértékéről további egyeztetés szükséges a kérelem 

benyújtójával. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések lefolytatására. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 

 

Patkós Zsolt polgármester 

A 3. és 4. napirendi pontokat javasolta, hogy a képviselő-testület együtt tárgyalja, mert a két 

napirend összefügg. 

 

A képviselők egyetértettek a javaslattal. 

 

NAPIREND 

3. Előterjesztés a KEOP-4.10.0/C/12 kódszámú „200 kW teljesítményű napelemes kiserőmű  

    létesítése Szank településen” nyílt pályázati kiírásra pályázat benyújtása (szanki 089/23  

    hrsz.) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

4. Előterjesztés a KEOP-4.10.0/C/12 kódszámú „Villamosenergia termelés napelemes          

    kiserőművel Szank községben” nyílt pályázati kiírásra pályázat benyújtása (szanki 089/24  

    hrsz.) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezetek a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

A napelemes kiserőmű létesítésére benyújtott pályázatainkra hiánypótlási felhívás érkezett. A 

képviselő-testület által korábban elfogadott határozatokban az összegek eltérnek a benyújtott 

pályázatban szereplő összegektől, ezért hozzá kell igazítani a határozatokat a pályázathoz. 

A szanki 089/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 32/2013.(II.14.) ÖH. számú önkormányzati 

határozat 3. pontjában a projekt összköltsége 180 millióról 179 millióra csökkent, az önerő 

mértéke 27 millióról 26,8 millióra csökkent a határozat-tervezet szerint. 

A szanki 089/24 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 33/2013.(II.14.) ÖH. számú önkormányzati 

határozat 3. pontjában a projekt összköltsége 180 millióról 177,8 millióra csökkent, az önerő 

mértéke 27 millióról 26,6 millióra csökkent a határozat-tervezet szerint. 

A pályázatokhoz szükséges önerőt az Önerő Alapból biztosítjuk, ha ez nem valósul meg, 

akkor hosszú távú hitelfelvételre lesz szükség. 
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Tóth Mátyás képviselő 

Az összköltségben benne van-e az ingatlanok bérleti díja? 

Patkós Zsolt polgármester 

Arról, hogy a napelemes kiserőművet hová telepíti le az önkormányzat határozatot fogadott el 

a képviselő-testület, valamint elfogadta a bérleti szerződést és előszerződést is, amelyet már 

megkötött az ingatlantulajdonosokkal, mert ez a pályázat benyújtásának feltétele volt. A 

bérleti díj nem képezi a pályázat részét. 

Varga Ferencné alpolgármester 

Ha nem nyerünk az Önerő Alap pályázaton, akkor visszaléphetünk-e a pályázat 

megvalósításától? 

Patkós Zsolt polgármester 

Az aláírt támogatási szerződés az Önerő Alap pályázat feltétele. Az önkormányzatok az uniós 

fejlesztéseket csak akkor tudják megvalósítani, ha állami segítséget kapnak. Ha nem tudjuk 

idén elkezdeni, akkor el lehet halasztani és jövőre is lehet pályázni az önerőre. 

Varga Ferencné alpolgármester 

Nem részesül hátrányban a pályázat elbírálásánál az a település, ahol az állam kifizette az 

adósságot? 

Patkós Zsolt polgármester 

Nem, erről nem volt szó. 

Varga Ferencné alpolgármester 

Az 53 millió forint hitelfelvételtől ódzkodik a képviselő-testület. 

Patkós Zsolt polgármester 

A napelemes kiserőmű létesítése jövedelmező beruházás. Az energiaszolgáltatónak át kell 

vennie a zöldenergiát. Ez a beruházás visszahozza a ráfordított költséget. 

 

A 089/23 és a 089/24 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a korábbi határozatok visszavonását 

javasolta a képviselő-testületnek, majd az előterjesztés szerinti, a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt új határozatok elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a 32/33/2013.(II.14.) 

ÖH. számú önkormányzati határozatok visszavonását. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal – tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazat mellett – egyszerű többséggel a 

következő határozatot hozták: 

 

54/2013.(III.28.) ÖH. 

32/2013.(II.14.) ÖH. sz. önkormányzati határozat visszavonásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a - KEOP-4.10.0/C kódszámú „Napelemes 

kiserőmű létesítése” nyílt pályázati kiírásra pályázat benyújtása (szanki 089/23 hrsz.) tárgyú – 

32/2013.(II.14.) ÖH. számú önkormányzati határozatot visszavonja. 

 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 
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55/2013.(III.28.) ÖH. 

33/2013.(II.14.) ÖH. sz. önkormányzati határozat visszavonásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a - KEOP-4.10.0/C kódszámú „Napelemes 

kiserőmű létesítése”nyílt pályázati kiírásra pályázat benyújtása (szanki 089/24 hrsz.) tárgyú – 

33/2013.(II.14.) ÖH. számú önkormányzati határozatot visszavonja. 

 

A polgármester szavazásra tette fel a szanki 089/23 hrsz-ra vonatkozó határozat-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 
 

56/2013.(III.28.) ÖH. 

KEOP-4.10.0/C/12 kódszámú  

„200 kW teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése Szank településen” 

nyílt pályázati kiírásra pályázat benyújtása (szanki 089/23 hrsz.) 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank 

Községi Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program 

keretében meghirdetett „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő, valamint 

biometán termelés” című, KEOP-2012-4.10.0./C/12 kódszámú pályázati kiírásra „200 kW 

teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése Szank településen” címmel  

 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy sikeres 

pályázat esetén a szank külterület 089/23 hrsz-ú, 6131 Szank, Félegyházi út 089/23 hrsz. 

című ingatlanon napelemes kiserőmű épüljön. 

 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tervezett 

beruházás teljes beruházási költsége 179.026.090,-Ft, a tervezett beruházásnak a 

támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költség) 

179.026.090.- Ft, a KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a projekt 

összköltségének 85 %-a, 152.172.176,-Ft. A pályázathoz szükséges önkormányzati saját 

erő mértéke 15 %, melynek 26.853.914,- Ft összegét a képviselő-testület Szank Községi 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésében, a felhalmozási kiadások között biztosítja.  

 

4. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt 5 éves fenntartási 

kötelezettségét vállalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 

 

 

A polgármester szavazásra tette fel a szanki 089/24 hrsz-ra vonatkozó határozat-tervezetet. 
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

57/2013.(III.28.) ÖH. 

KEOP-4.10.0/C/12 kódszámú  

„Villamosenergia termelés napelemes kiserőművel Szank községben” 

nyílt pályázati kiírásra pályázat benyújtása (szanki 089/24 hrsz.) 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank 

Községi Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program 

keretében meghirdetett „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő, valamint 

biometán termelés” című, KEOP-2012-4.10.0./C/12 kódszámú pályázati kiírásra 

„Villamosenergia termelés napelemes kiserőművel Szank községben” (szanki 089/24 

hrsz.) címmel. 

 

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy sikeres 

pályázat esetén a szank külterület 089/24 hrsz-ú, 6131 Szank, Félegyházi út 089/24 hrsz. 

című ingatlanon napelemes kiserőmű épüljön. 

 

3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tervezett 

beruházás teljes beruházási költsége 177.798.000,-Ft, a tervezett beruházásnak a 

támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költség) 

177.798.000.- Ft, a KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a projekt 

összköltségének 85 %-a, 151.128.300,-Ft. A pályázathoz szükséges önkormányzati saját 

erő mértéke 15 %, melynek 26.669.700,- Ft összegét a képviselő-testület Szank Községi 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésében, a felhalmozási kiadások között biztosítja.  

 

4. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt 5 éves fenntartási 

kötelezettségét vállalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt - polgármester  

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 órakor bezárta az ülést.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 Tóth Mátyás Varga Ferencné 

 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 


