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29/2017.(III.16.) ÖH. 

DÉMÁSZ Zrt-vel fennálló szerződésben foglaltak teljesítéséről 4. oldal 

 

30/2017.(III.16.) ÖH. 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára,  

energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtásáról 5. oldal 

 

31/2017.(III.16.) ÖH. 

Tekepálya bővítés építési engedély jogutódlásáról 6. oldal 
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a képviselő-testület 2017. március 16-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  

Jelen vannak:  Patkós Zsolt polgármester 

 Varga Ferencné alpolgármester 

 Hachbold Gábor 

 Tabajdi Gábor és 

 Szabó-Mikor Éva képviselők 

 Vincze Jánosné jegyző 

 Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 

Patkós Zsolt polgármester 

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 

képviselőből 5 fő jelen van. Mucsi László és Tóth Mátyás képviselők igazoltan vannak távol. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Ferencné alpolgármestert javasolta. 

 

A képviselő-testület 5 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 

NAPIREND 

 

1. Előterjesztés a DÉMÁSZ Zrt-vel fennálló szerződésben foglaltak teljesítéséről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

2. Előterjesztés településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, energetikai 

    korszerűsítésére pályázat benyújtásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

3. Előterjesztés a tekepálya bővítés építési engedély jogutódlásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

 

NAPIREND 

1. Előterjesztés a DÉMÁSZ Zrt-vel fennálló szerződésben foglaltak teljesítéséről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

Patkós Zsolt polgármester 

Az elmúlt hónapokban a közvilágítás korszerűsítése kapcsán nagyon sok levélváltás történt a 

DÉMÁSZ Zrt. és önkormányzatunk között. Két alkalommal személyes tárgyalásra is sor 

került. A közvilágítás korszerűsítésére közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, amelynek 

határidejét 2017. március 31-ig meghosszabbítottuk. Nem tudják megkezdeni a kivitelezést, 

ameddig a DÉMÁSZ nem adja ki a munkavállalási engedélyt. A DÉMÁSZ pedig különböző 

összegeket követel tőlünk. Más települések is így jártak, van ahol bíróságra járnak, és van 
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olyan település, ahol kifizették a kért összeget. A tárgyalások folyamán az az álláspont alakult 

ki, hogy hajlandóak megengedni a munkálatok elkezdését akkor, ha a 2002-ben kötött 

szerződést továbbra is fenntartjuk, az abban foglalt fizetési kötelezettségünket annak lejártáig, 

2017. szeptember 30-ig teljesítjük. Továbbá önkormányzatunk lemond a 2019. december 31-

ig képződő és fel nem használt, külön megállapodásban rögzített, hálózatfejlesztési keretének 

igénybevételéről. Egyébként ezt úgysem tudjuk igénybe venni. Április végére talán 

megvalósulhat a korszerűsítés, négy-öt hónapra duplán fizetünk, mert fizetjük a régi díjat és 

az újat is.  

Tabajdi Gábor képviselő 

Mekkora összegről van szó? 

Patkós Zsolt polgármester 

Közel 1 millió. 

Tabajdi Gábor képviselő 

A felkerülő új lámpatestek kinek a tulajdonában lesznek? 

Patkós Zsolt polgármester 

A szolgáltató tulajdona lesz 14 évig, utána átkerül az önkormányzat tulajdonába, akkorra 

nullára leírják az értékét.Erre külön megállapodást kötünk. 

Tabajdi Gábor képviselő 

Az átmeneti időszakban az új lámpatestekhez a DÉMÁSZ már nem nyúlhat? 

Patkós Zsolt polgármester 

De igen. Megnézték a lámpatesteket, jónak találták. 

Hachbold Gábor képviselő 

Az oszlophálózat kinek a tulajdona? 

Patkós Zsolt polgármester 

Állami tulajdon, a DÉMÁSZ a kezelő, csak a lámpatestek lehetnek az önkormányzat 

tulajdonában. 

Javasolta, hogy a 2002-ben kötött szerződést továbbra is tartsuk fenn, az abban foglalt fizetési 

kötelezettségünket annak lejártáig, 2017. szeptember 30-ig teljesítsük. Továbbá 

önkormányzatunk mondjon le a 2019. december 31-ig képződő és fel nem használt, külön 

megállapodásban rögzített, hálózatfejlesztési keretének igénybevételéről. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra kérte fel a képviselőket. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők5 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

29/2017.(III.16.) ÖH. 

DÉMÁSZ Zrt-vel fennálló szerződésben foglaltak teljesítéséről 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is vállalja az önkormányzat és a 

DÉMÁSZ Zrt. között 2002-ben kötött szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését 

annak lejártáig, 2017. szeptember 30-ig. Továbbá az önkormányzat lemond a 2019. december 

31-ig képződő és fel nem használt, külön megállapodásban rögzített, hálózatfejlesztési 

keretének igénybevételéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 

2. Előterjesztés településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, energetikai 

    korszerűsítésére pályázat benyújtásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

Hiánypótlásra szólítottak fel, mert nem volt elég az energia megtakarítás ahhoz, amit a 

pályázat megkövetel, ezért módosítani kellett a műszaki tartalmat. A pályázat öt 

önkormányzati épületet érint, ezekből a tájház és az Idősek Klubja vonatkozásában nőttek a 

költségek. Erről szól az eredeti határozat módosítása. Kérte a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők5 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

30/2017.(III.16.) ÖH. 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára,  

energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településképet meghatározó épületek 

külső rekonstrukciójára, energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtásáról szóló 

46/2016.(IV.6.) ÖH. számú határozatának 4) és 5) pontját módosítja, és helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

1. A beruházás összköltsége 102.682.915,-Ft, a támogatás szempontjából elszámolható 

költség 98 460 733 Ft. Az igényelt támogatás összege 88 003 662 Ft. 

A beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő összege 14.679.253,-Ft.  

2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerő 

összegét 14.679.253,-Ft-ot saját forrásból a 2017. évi költségvetésben a felhalmozási 

kiadások között biztosítja, és kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás 

elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 

 

NAPIREND 

3. Előterjesztés a tekepálya bővítés építési engedély jogutódlásáról 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

A beruházás megvalósítója a sportegyesület lesz, ezért szükséges a határozat-tervezet 

elfogadása. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők5 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 

határozatot hozták: 

 

31/2017.(III.16.) ÖH. 

Tekepálya bővítés építési engedély 

jogutódlásáról 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szank 

Községi Önkormányzat tulajdonát képező szanki 86 hrsz-ú ingatlanon a Szanki 

Olajbányász Sportegyesület (6131 Szank, Halasi u. 26.) tekepálya bővítés építést 

végezzen.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építési engedélyezési eljárás 

lebonyolítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 órakor bezárta az ülést.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Varga Ferencné 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


