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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2015. november 19-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Hachbold Gábor
Mucsi László és
Tabajdi Gábor 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. Szabó-Mikor Éva és Tóth Mátyás képviselők bejelentették
távolmaradásukat az ülésről.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mucsi László képviselőt javasolta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a Vízközmű Kft-ben lévő üzletrész értékesítésével
kapcsolatban is döntsön a testület. A képviselők egyetértettek a napirend felvételével. Más
javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra tette fel a kiegészített napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés „Tanoda programok támogatása” EFOP-3.3.1-15 kódszámú pályázat
benyújtásához
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés Vízközmű Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Előterjesztés „Tanoda programok támogatása” EFOP-3.3.1-15 kódszámú pályázat
benyújtásához
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A „Tanoda programok támogatására” az önkormányzat nem pályázhat. Az Együtt Szankért
Egyesület nyújt be pályázatot. Az önkormányzat részéről pénzügyi kötelezettségvállalással
nem jár, együttműködési megállapodást kell kötni, erről szól a határozat-tervezet.
Mucsi László képviselő
Részletesebb tájékoztatást kért a programokról.
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Patkós Zsolt polgármester
A program a hátrányos helyzetű, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek
felzárkóztatását szolgálja. A nyolc általános elvégzése utáni továbbtanulást segíti elő. A
Tanoda programoknak évekre visszamenőleg gyakorlata van, csak más volt a pályázat kiírója.
Interneten is utána lehet nézni a részleteknek.
Nagy Klára főtanácsos
A pályázat 24 hónapig tart, utána az eszközöket kell fenntartani.
Tabajdi Gábor képviselő
Igényfelmérés készült-e? Csak szankiak számára lesz elérhető, vagy kistérségi szinten
igénybe vehető?
Patkós Zsolt polgármester
A program kapcsán együtt kell működni oktatási intézménnyel, legalább 30 főnek részt kell
venni a programokon, amelyet igazolni kell. Készült felmérés, a szanki általános iskolában
van ennyi, a programokra jogosult gyerek.
Varga Ferencné alpolgármester
A jövőben ez kötelező is lesz, hogy a településen valamelyik szervezet ilyen programokra
pályázzon. Valószínűleg 2017-től kötelező lesz a bölcsődei ellátást is helyben megvalósítani.
Mucsi László képviselő
Jó képességű roma gyerekek otthagyták az iskolát, nem fejezték be a szakma tanulását.
Megkérdezte tőlük, hogy miért, az volt a válasz, hogy nem bírták a bezártságot, a
kollégiumot. Kiléptek az Arany János Programból is. A szülői háttér sajnos ezt a magatartást
támogatja. Valóban szükség van erre a programra, hogy ne morzsolódjanak le a gyerekek a
középiskolából. Nehéz lesz változást elérni.
Nagy Klára főtanácsos
Nagyon fontos a pályázatban, hogy egyénileg mentorálják a gyerekeket, 1 mentorra kb. 5
gyerek jut, személyesen figyelemmel tudják kísérni őket.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A képviselők 5 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
76/2015.(XI.19.) ÖH.
Együttműködési szándéknyilatkozat
„Tanoda programok támogatása” EFOP-3.3.1-15 kódszámú pályázat benyújtásához

1.

2.

3.

HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Együtt
Szankért Egyesület (6131 Szank, Rákóczi u. 22.) pályázatot nyújtson be az EFOP-3-3-115 kódszámú „Tanoda programok támogatása” című pályázati kiírásra.
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
sikeres pályázat esetén az Együtt Szankért Egyesület kedvezményezettel az EFOP-3-3-115 kódszámú „Tanoda programok támogatása” című pályázat programjainak
megvalósításában együttműködik.
A
képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
az
Együttműködési
Szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő:azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
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NAPIREND
2. Előterjesztés Vízközmű Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Csólyospálos Község Önkormányzata döntött a Vízközmű Kft-ben lévő üzletrészük
értékesítéséről. Kérte önkormányzatunk nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az üzletrészt
meg kívánjuk-e vásárolni. Javasolta, hogy ne vásárolja nem önkormányzatunk az üzletrészt,
tekintettel arra, hogy mi is megvételre kínáljuk a saját üzletrészünket.
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A képviselők 5 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
77/2015.(XI.19.) ÖH.
VÍZKÖZMŰ KFT-ben lévő üzletrész értékesítéséről
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csólyospálos Község Önkormányzatának a
VÍZKÖZMŰ KFT-ben lévő 100.000,-Ft törzsbetétének megfelelő üzletrészét nem kívánja
megvásárolni.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 1730 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Mucsi László
jegyzőkönyv hitelesítő
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