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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2016. március 7-én 13 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Varga Ferencné alpolgármester
Hachbold Gábor
Mucsi László
Szabó-Mikor Éva
Tabajdi Gábor és
Tóth Mátyás képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Varga Ferencné alpolgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a képviselőket, hogy pályázati határidő miatt
Patkós Zsolt polgármester megbízásából hívta össze a rendkívüli ülést. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, Patkós Zsolt polgármester
igazoltan van távol.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó-Mikor Éva képviselőt javasolta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Egyetlen napirendi pont megtárgyalását javasolta
az 1956-os Büszkeségpont kialakítására pályázat benyújtásáról.
Az alpolgármester szavazásra tette fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés az 1956-os Büszkeségpont kialakításához pályázat benyújtásáról
Előadó: Varga Ferencné alpolgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Varga Ferencné alpolgármester
Elmondta, hogy lehetőség van pályázat benyújtására a „Büszkeségpontok” pályázat keretében
1956-os Büszkeségpont kialakítására. A benyújtáshoz szükséges a képviselő-testület
határozata. A pályázat megvalósításának helyszíne az önkormányzat tulajdonában lévő,
Szank, Kossuth Lajos utca 20. szám alatti ingatlan, amelyre 5 millió forint vissza nem
térítendő támogatást szeretnénk igényelni. A pályázathoz önkormányzati saját forrás, önerő
biztosítására nincs szükség, mert 100 %-ban támogatott. Javasolta a pályázat benyújtását, a
határozat-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Az alpolgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
33/2016.(III.7.) ÖH.
Büszkeségpont kialakítása
HATÁROZAT
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi
Önkormányzat pályázatot nyújtson be az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Középés Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt
KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat keretében, 1956-os Büszkeségpont
kialakítására.
2.) A pályázat keretében megvalósuló 1956-os Büszkeségpont bruttó összköltsége 5 000 000
Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a pályázat tartalmának 100%-a.
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat a Szank, Kossuth Lajos utca 20. szám (hrsz: 482.) alatti önkormányzati
ingatlanon 1956-os Büszkeségpontot alakítson ki.
4.) A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester 1310 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Varga Ferencné
alpolgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Szabó-Mikor Éva
jegyzőkönyv hitelesítő
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