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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2014. május 8-án 1630 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Nyerges Zoltán és
Rácz Izabella képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből 4 fő jelen van. Csertő István, Mucsi László és Tóth Mátyás képviselők jelezték
távolmaradásukat az ülésről.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rácz Izabella és Varga Ferencné képviselőket javasolta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés a Méz- és Meggyfesztivál megrendezéséhez pályázat benyújtásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés önkormányzat lakás bérleti szerződés megkötéséről.
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Előterjesztés a Méz- és Meggyfesztivál megrendezéséhez pályázat benyújtásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy lehetőség nyílik a Nemzeti Kulturális Alap Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes
Kollégiumához pályázat benyújtására a fesztivál támogatására. A pályázat keretében
megvalósuló rendezvény bruttó összköltsége 5.030.000,-Ft, amelyből az elnyerhető támogatás
összege 3.516.000,-Ft. Az önrész 10 %-át az önkormányzat a 2014. évi költségvetésében
biztosítja. A rendezvény költségvetésének minimum 20 %-át szponzorációs bevételből
biztosítja. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
A képviselők egyetértettek a pályázat benyújtásával. A polgármester szavazásra tette fel a
határozat-tervezetet.
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
29/2014.(V.08.) ÖH.
VI. Méz- és Meggyfesztivál megrendezéséhez pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi
Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális Alap Turisztikai Fesztiválok
Ideiglenes Kollégiuma pályázati kiírás 7707. altéma keretében, a VI. Szanki Méz- és
Meggyfesztivál megrendezésének támogatására.
2.) A pályázat keretében megvalósuló rendezvény bruttó összköltsége 5.030.000 Ft, amelyből
az elnyerhető támogatás összege 3.516.000 Ft, az önkormányzati sajáterő összege
1.514.000 Ft.
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázathoz szükséges
minimum 10 %-os önrészt, 505 000 Ft összeget Szank Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenység feladat dologi kiadások előirányzata terhére biztosítja.
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a rendezvény
költségvetésének minimum 20 %-át, 1.009.000 forintot a rendezvény szponzorációs
bevételéből biztosítja.
5.) A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
2. Előterjesztés önkormányzat lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Szank, Kossuth L. u. 20/a. szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének a lakásbérleti
szerződése május 31-én lejár. Szabó Enikő bérlő április 15-én írásban kérelemmel fordult a
képviselő-testülethez, hogy továbbra is engedélyezze, hogy a lakást bérelje.
Varga Ferencné alpolgármester
Támogatja, hogy továbbra is maradhasson a lakásban, azonban, ha az önkormányzatnak
szüksége lesz a lakásra, akkor azt át kell adnia.
Patkós Zsolt polgármester
Egy évre javasolja a bérleti szerződés megkötését.
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A képviselők egyetértettek a javaslattal. A polgármester szavazásra tette fel, hogy a Szank,
Kossuth L. u. 20/a. szám alatti önkormányzati lakást továbbra is adja bérbe az önkormányzat
Szabó Enikő részére egy évre.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 4 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
30/2014.(V.08.) ÖH.
Szabó Enikő Szank, Kossuth L. u. 20/a. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozó
bérleti szerződés megkötéséről
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet
18. § (1) bekezdésében biztosított jogomnál fogva Szabó Enikő szanki lakos
részére a Szank, Kossuth L. utca 20/A. szám alatti 40 m2 alapterületű komfortos
önkormányzati lakást 2014. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig határozott
időtartamra bérbe adja.
2. A bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő köteles saját költségén a lakhatásáról
gondoskodni, a bérbeadót cserelakás biztosítási kötelezettség nem terheli. A
bérbeadó a lakásbérleti jog folytatását kizárja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16 óra 30 perckor bezárta az ülést.
K. m. f.
Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Rácz Izabella
jkv. hitelesítő

Varga Ferencné
jkv. hitelesítő
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