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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2016. szeptember 15-én 8 óra 30 perckor megtartott rendkívüli  
              üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
 
Jelen vannak:  Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Hachbold Gábor 
 Mucsi László 
 Szabó-Mikor Éva és 
 Tabajdi Gábor képviselők 
 Vincze Jánosné jegyző 
 Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 
képviselőből 6 fő jelen van. Tóth Mátyás később érkezik. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Ferencné alpolgármestert javasolta. 

 

A képviselő-testület 6 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
 
1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való  
    csatlakozásról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

2. Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

3. Előterjesztés ASP pályázat benyújtásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

4. Előterjesztés„Fenntartható megújuló energiák Szank településen” elnevezésű pályázat  
    benyújtásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

5. Előterjesztés „Szank község közvilágításának korszerűsítése ESCO konstrukció keretében”  
    tárgyú ajánlatkérési dokumentációról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való  
    csatlakozásról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztést mindenki megkapta. Javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is 
csatlakozzon az önkormányzat a pályázathoz. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását, 
amelyben a tavalyival azonos összegű forrást biztosít az önkormányzat a pályázatokra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
85/2016.(IX.15.) ÖH. 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
 

HATÁROZAT 
 
1. Szank Községi Önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJRENDSZER  2017. évi fordulójához. 

 
2. Szank Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa  rendszerben 
rögzíti. 

 
3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az elektronikus 

adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírásával.   
 
4. A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2017. évi fordulójára Szank Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 
működési kiadások között összesen 1.000.000,-Ft összegű előirányzatot biztosít. 

 
Határidő: 2016. október 3. 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 
 
NAPIREND 
2. Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy a határozat-tervezet igazodik a ténylegesen kivett szabadsághoz és az összes 
kiírásra kerül, mint eddig is minden évben, nincs bent maradt szabadsága. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
86/2016.(IX.15.) ÖH. 
Polgármester 2016. évi szabadsága 
ütemezésének módosításáról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/C § (1)-(4) bekezdései alapján Patkós Zsolt polgármester 2016. évi 
szabadsága ütemezéséről szóló 25/2016.(III.3.) ÖH. számú határozatot az alábbiak szerint 
módosítja: 
2016. március 7-18-ig                         8 munkanap 
április 25.                                            1 munkanap 
augusztus 4-5-ig                                  2 munkanap 
augusztus 16.                                      1 munkanap 
szeptember 16.                                    1 munkanap 
szeptember 22.                                    1 munkanap 
szeptember 30.                                    1 munkanap 
október 3.                                            1 munkanap 
október 20.                                          1 munkanap 
november 28-december 30.              24 munkanap 
Összes szabadság:                           41 munkanap 
 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Vincze Jánosné - jegyző 
 
 
NAPIREND 
3. Előterjesztés ASP pályázat benyújtásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Az ASP rendszer a Magyar Államkincstár által üzemeltetett központi rendszer lesz. Általában 
azt mondják, hogy gazdálkodási rendszer, de ez nem így van, széleskörű, több területet foglal 
magába. A kormány elfogadta, kötelezően előírta, hogy minden önkormányzatnak 
csatlakoznia kell az 5 ezer fő lakosságszám alatti településeken. Egy modulhoz nem kötelező 
csatlakozni, ez az önkormányzati portál modul, ez szabadon választott. Az új rendszer 2017. 
január 1-jétől fog működni. 
Vincze Jánosné jegyző 
Ezután megszűnnek a havi, negyedéves jelentések, mindent látni fognak a rendszerből. 
 
Tóth Mátyás megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 7 fő. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem tudjuk mi lesz ezt követően, hogyan fog működni. Azt tudjuk, hogy a csatlakozás 
kötelező. A csatlakozás előkészítésére támogatásra lehet pályázni, sávosan, az 5 ezer fő alatti 
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településeken 6 millió forintra, amelyet információbiztonsági szabályzatok elkészítésére, 
informatikai rendszerek, szoftverek beszerzésére, képzésekre lehet fordítani, annak 
érdekében, hogy a technikai háttér minden településen azonos szintű legyen a csatlakozáshoz.  
Mucsi László képviselő 
Ez az intézkedés az önkormányzatok önállóságát csökkenti. Ezt az Önkormányzatok 
Szövetsége hogyan vette tudomásul?  
Patkós Zsolt polgármester 
Alkotmánybírósághoz fordult. Az intézkedés indoka az ellenőrzés, hogy ne legyen az 
önkormányzatoknak adóssága. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
87/2016.(IX.15.) ÖH. 
ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz  
pályázat benyújtásáról 
 

 
HATÁROZAT 

 
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az önkormányzat az 

önkormányzati ASP rendszerhez rendszercsatlakozással csatlakozik. Az önkormányzati 
ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeinek biztosítására Szank Községi 
Önkormányzat pályázatot nyújt be a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati 
felhívásra. 
 

2. Szank Községi Önkormányzat az ASP központ következő szakrendszereihez csatlakozik: 
- iratkezelő rendszer, 
- önkormányzati települési portál rendszer, 
- elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-

szolgáltatást, 
- gazdálkodási rendszer, 
- ingatlanvagyon-kataszteri rendszer, 
- önkormányzati adó rendszer, 
- ipar- és kereskedelmi rendszer, 
- hagyatéki leltár rendszer. 

 
3. A fejlesztés összköltsége bruttó 6 000 000 Ft, a pályázat keretében elnyerhető támogatás 

összege: 6 000 000 Ft. A támogatás mértéke az elszámolható költségek 100 %-a. 
 

4. A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra felhatalmazza a 
polgármestert.  

 
Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
4. Előterjesztés„Fenntartható megújuló energiák Szank településen” elnevezésű pályázat  
    benyújtásáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Ez a pályázati kiírás többször módosult. Először társulási szinten szerettük volna benyújtani. 
A támogatási összeg 5 millió forintra csökkent. Most a települések külön-külön pályáznak 5-5 
millió forintra, amelyből az iskolában előadások, versenyek valósulnak meg. A pályázatokat a 
Majsa Alapítvánnyal közösen állítják össze a települések, így a szakmai tartalmak 
összehangolásra kerülnek a térségben. A pályázat 100 %-os intenzitású, önerőt nem igényel, a 
benyújtási határidő október 3. 
Szabó-Mikor Éva képviselő 
Milyen keretek között valósul meg nálunk? 
Patkós Zsolt polgármester 
Elsősorban az általános iskolában előadások, kirándulások, vetélkedők valósulnak meg. A 
fiatal felnőtteket és az időseket is megszólítjuk. A klímaváltozásról lesz szó, a széndioxid 
kibocsátás csökkentéséről a mindennapi életben. Az ökológiai lábnyom csökkentése, az 
energiatudatos szemlélet kialakítása a cél. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
88/2016.(IX.15.) ÖH. 
„Fenntartható megújuló energiák Szank településen” 
elnevezésű pályázat benyújtásáról 

HATÁROZAT 
 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szank Községi 
Önkormányzat a KEHOP-5.4.1. Szemléletformálási programok „Fenntartható megújuló 
energiák Szank településen” elnevezésű pályázatot benyújtsa. A pályázati anyag 
elkészítésével megbízza a Majsa Alapítványt (6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 12/a.) 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2016. október 3. 

Felelős: Patkós Zsolt elnök 

 
 
NAPIREND 
5. Előterjesztés „Szank község közvilágításának korszerűsítése ESCO konstrukció keretében”  
    tárgyú ajánlatkérési dokumentációról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

Patkós Zsolt polgármester 
Üzleti érdekek miatt bizalmasan kell kezelni az eredményhirdetésig a közbeszerzési eljárás 
minden egyes dokumentumát, ezért kérte zárt ülés tartását. 
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Szavazásra tette fel zárt ülés tartását. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 

89/2016.(IX.15.) ÖH. 
Zárt ülés elrendeléséről 

 
HATÁROZAT 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján a „Szank község közvilágításának korszerűsítése ESCO konstrukció keretében” tárgyú 
ajánlatkérési dokumentáció módosításáról szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 
 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 9 óra 30 perckor bezárta az ülést.  

 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 

Varga Ferencné 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 


