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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2016. április 6-án 1415 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Hachbold Gábor és
Szabó-Mikor Éva 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 4 fő jelen van, Mucsi László, Tabajdi Gábor és Tóth Mátyás igazoltan van távol.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Ferencné képviselőt javasolta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívó szerinti napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendet.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, energetikai
korszerűsítésére pályázat benyújtásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A határozat-tervezet egy pályázat két célterületre történő benyújtásáról szól. A beruházás
összköltsége maximum 111 millió forint lehet, amely 90 %-ban támogatott, 10 % az önerő.
A pályázat egyik része a Halasi u. 25. szám alatti Európa Ház felújításáról szól. Megvalósul
az épület energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrás használata, napelemek
felszerelése, amely az épület teljes fűtés-hűtés költségét biztosítja, a tető héjazat cseréje,
tetőszigetelés, homlokzatszigetelés, külső nyílászáró csere, mozgáskorlátozott bejáró.
Álmennyezet készül, abban kap helyet a gépészet.
A pályázat másik részéből további négy önkormányzati ingatlanon valósulna meg külső
rekonstrukció és energetikai korszerűsítés.
A Polgármesteri Hivatal épületén ablakcsere, tetőcsere és tetőszigetelés.
Az Idősek Klubján külső szigetelés, tetőcsere és tetőszigetelés.
Az orvosi rendelőn tetőcsere, tetőszigetelés, homlokzatszigetelés, nyílászárócsere. Az orvosi
rendelőben két orvosi rendelő kerül kialakításra egy közös váróval. A pályázatot csak
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középületre lehet benyújtani, lakásra nem. Ha sikeres lesz a pályázat, akkor a lakó
elhelyezéséről gondoskodunk. Ezért egy ingatlan vásárlásának előkészületei folyamatban
vannak.
Az Arany János utcai Tájház, Helytörténeti Kiállító Tér ingatlanon a nádtető cseréje és
tetőszigetelés, valamint az ajtók és ablakok korhű, régies típusúra történő cseréje valósulna
meg a pályázatból.
Hachbold Gábor képviselő
A Polgármesteri Hivatalnál és az Idősek Klubjánál a tető meg lesz bontva, a külső vakolattal
nem lesz probléma?
Patkós Zsolt polgármester
A Polgármesteri Hivatalnál nem lesz probléma, jól áll a fal, az Idősek Klubjánál külső
hőszigetelést kap a fal.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
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:
46/2016.(IV.6.) ÖH.
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára,
energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani „A vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” tárgyú,
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú
pályázati kiírásra.
2) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat pályázatot nyújtson be a pályázati felhívás 1. célterületének keretében az
Európa Ház (6131 Szank, Halasi utca 25.; 58. hrsz) önkormányzati tulajdonú ingatlan
energetikai korszerűsítésére, illetve megújuló energiaforrás használatára.
3) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat pályázatot nyújtson be a pályázati felhívás 2. célterületének keretében az
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja (6131 Szank, Rákóczi
F. u. 25.; 554. hrsz), Orvosi Rendelő (6131 Szank, Béke utca 40.; 532/1 hrsz) a
Községháza (6131 Szank, Béke utca 33.; 1. hrsz) Helytörténeti Kiállító Tér (6131 Szank,
Arany János utca 93.; 132 hrsz) önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső
rekonstrukciójára és energetikai korszerűsítésére.
4) A beruházás összköltsége 98 460 733 Ft, a támogatás szempontjából elszámolható költség
98 460 733 Ft. Az igényelt támogatás összege 88 003 662 Ft.
A beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő összege 10 457 071 Ft.
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5) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerő összegét
10 457 071 Ft-ot saját forrásból a 2016. évi többletbevételek terhére biztosítja, és
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.
6) A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

Patkós Zsolt polgármester
Elmondta, hogy április végén, május elején és júniusban további pályázatok benyújtására
kerül sor.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 1430 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Varga Ferencné
jegyzőkönyv hitelesítő
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