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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2009. február 26-án 13 órakor megtartott ülésérıl 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
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 Mucsi László 

                         Nyerges Zoltán                         
                         Rácz Izabella                          
                         Tabajdi Gábor 
  Timár Zsolt  

 Varga Ferencné képviselık 
 Vincze Jánosné jegyzı 
 Nagy Klára fıtanácsos  
 Karó Zoltánné jegyzıkönyvvezetı 

 
Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 8 fı jelen van. Csertı István és Dr. Folberth György  késıbb érkezik az ülésre. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Nyerges Zoltán  és  Tabajdi Gábor  képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A 6.,7.,8. napirendi pontok levételét javasolta, 
mivel más formában fog megvalósulni a jelzırendszeres házi segítségnyújtás. Az egyéb 
kérdéseknél tájékoztatást fog adni. A módosított napirendet szavazásra bocsátotta. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N A P I R E N D 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 

történt fontosabb eseményekrıl 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének …/2009.(…) 

rendeletére az Önkormányzat és intézményei 200.9 évi költségvetésérıl szóló rendeletre 
      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Elıterjesztés Gy. Szabó Béla Általános Iskola pedagógiai programjának módosítására  
      Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
4. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének …./2009.(….) 

rendeletére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.) 
rendelet módosítására 

      Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
5. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének …../2009.(…) 

rendeletére a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
10/2000.(IV.26.) rendelet módosítására 

      Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 



6. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális 
Együttmőködés konzorcionális szerzıdés módosítására 

      Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
7.   Egyéb kérdések 
 
Besesek Béla PB elnök 
A napirend tárgyalása elıtt bejelentette, hogy a vagyonnyilatkozataikat a jelenlévı képviselık 
leadták.  Csertı István nem adta még le, ı nem szavazhat. 
 
NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között  
    történt fontosabb eseményekrıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester  
A beszámolót írásban mindenki megkapta, nem kívánta kiegészíteni. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
18/2009.(II.26.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatokról  
szóló beszámolóról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 159//2008.(X.09.), az 
1/2/4/5/6/2009.(I.08.), a 11/12/13/14/2009.(I.20.), ÖH. számú lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint  elfogadja.  
 
Tájékoztató  két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
A legfontosabb  megbeszélés sorozat  a Közút KHT vezetıivel, illetve a Szank-Bócsai 
összekötı út tekintetében volt. A Kht. Igazgatójának támogatását és szakmai segítségét 
kérték. Személyes megbeszélést kezdeményeztünk a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium 
államtitkáránál, aki már ismerte a tervet, a szakmai indokolását, részt vett ezeknek a 
terveknek a kidolgozásában. Régión belül szükséges támogatókat keresni. Ezügyben tett 
lépésekrıl nyújtott tájékoztatást a képviselıknek. Körzetünk országgyőlési képviselı 
asszonyával a holnapi nap folyamán fog egyeztetni. Az ı telefonos beszélgetése eddig a 
támogatásáról számolt be.  Reméli, tudjuk segíteni a megvalósítást. 
A következı nagyobb jelentıségő esemény a LEADER pályázatok kapcsán január 28-án 
történt elnökségi ülés. A Szanki Önkormányzat által benyújtott pályázatok jó helyen állnak. A 
helyi fejlesztésekbıl még ebben az évben döntés és pénz is lehet.  
Január 29-én voltak jelen nálunk a Kontroll Zrt. szakemberei  és vezérigazgatója, akik a 
döntést követıen az átvilágítást megkezdték, a szükséges anyagokat a rendelkezésükre 
bocsátottuk.  
Február 9-én volt a közmeghallgatás. A felmerült problémákra, kérdésekre próbáltak választ 
adni a lakosságnak. A kérdések  elsısorban a szemétszállítás körébıl érkeztek. 
Február 16-án Többcélú Kistérségi Társulási ülés volt Kiskunmajsán, ahol elfogadták a  2009. 
évre vonatkozó költségvetést.    
Az orvosi ügyelet  kérdésében a Kiskunmajsai önkormányzat többségének nem tetszett a  
kistelepülések által meghozott döntés,  hogy igénybevétel arányosan fizessünk. Errıl volt egy 



külön megbeszélés is, ahol részletesen kifejtették az indokaikat ezzel kapcsolatosan. Nincs 
tudomása arról, hogyan döntött végül is a Kiskunmajsai testület. 
A megbeszélésen az Agrikon vezérigazgatója is jelen volt, aki bejelentette, hogy csoportos 
létszámleépítésre készülnek. Néhány számadatot ismertetett visszamenıleg. A külföldi 
megrendeléseket sorra mondják vissza a megrendelık, ezért kénytelenek kevesebb 
létszámmal biztosítani a hatékony termelést. A Munkaügyi Központ vezetıje is részt vett a 
megbeszélésen, aki elmondta, hogy tájékoztatást fognak adni arról, milyen lehetıségek 
lesznek a foglalkoztatás irányában. Megváltozott az önkormányzatoknál történı 
foglalkoztatás rendje is, nincs közhasznú csak közcélú foglalkoztatás. Súlyosnak érzi a 
kialakult helyzetet.  
Az elmúlt héten egészségügyi kerekasztal megbeszélés volt. Célja az volt, hogy megbeszéljék 
az egészségügyben érintettekkel azokat a kérdéseket, problémákat, amiket a helyi 
egészségügy kapcsán érzékelnek. Milyen prevenciós programok lehetségesek. Hamarosan 
pályázati lehetıség lesz ezzel kapcsolatosan, ahol egy egészségügyi helyzetképpel kell 
rendelkezni Szank egészségügyi  állapotáról. Szakmailag megalapozottan el kell készíteni, ki 
kell jelölni milyen prevenciós programokat akarunk megvalósítani. Nem önrésszel járó 
pályázat.  
Mucsi László képviselı 
Az Agrikonnál történı létszámcsökkentéssel kapcsolatosan elmondta, hogy a még ott dolgozó 
emberek több ember helyett dolgoznak, nem lehet tudni, kit mikor küldenek el. Úgy érzi, a 
vezetık kihasználják az ott maradó munkaerıket. Ezek az emberek családokat tartanak el. Az 
érdekvédelem náluk sem túl erıs. Ezekre az emberekre oda kell figyelni és adott helyen szóvá 
kell tenni ezeket a dolgokat. 
 
Több  hozzászólás nem volt, a képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
NAPIREND 
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének .…/2009.(.…)  
    rendeletére az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló rendeletre 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Néhány szóban megemlítette, a költségvetést úgy lehetett talpra állítani, hogy  a testület a 
koncepció kapcsán megfogalmazta határozatban, hogy mőködési hiánya nem lehet az 
önkormányzatnak, a fejlesztéseket fejlesztési hitelbıl vagy fejlesztési célú kötvény 
kibocsátásából kívánja megvalósítani. A mőködés biztosítása az elsırendő feladat. Takarékos 
gazdálkodás eredménye, hogy ilyen költségvetés született. A racionális létszámproblémákat 
figyelembe veszi a költségvetés. Biztosítjuk azt, hogy a szociális intézményrendszeri ellátás 
bıvüljön. Jelzırendszeres házi segítségnyújtásban tudjuk részesíteni azokat, akiknek ez 
létbiztonsági kérdés. Biztosítjuk azt, hogy a mezııri  szolgálatot felállítjuk. Lehetıség van 
arra ebben az évben, hogy a normatív támogatások a tényleges költségek felét finanszírozzák.   
Biztosítjuk még egy második tanyagondnoki szolgálat felállítását. A költségvetési egyensúlyt 
a mőködés tekintetében próbáljuk megırizni. Méltányossági ápolási díjat megszüntetjük 
augusztustól, új ellátás már nem kerül megállapításra.  A törvénybıl adódó normatív  
ellátásokat továbbra is biztosítjuk. A közoktatás és a szociális ellátás területén biztosítani 
próbáljuk azt, hogy helyhiány miatt ne kelljen elutasítani senkit. A költségvetési 
lehetıségeinket megpróbáltuk úgy tervezni, hogy az intézményi érdekeket figyelembe 
vegyük, a szanki emberek problémáit figyelembe vegyük és mégis biztosítsuk az elvárt 
feltételeket. A normatív támogatás  a közoktatás területén 10 millióval lett  kevesebb. 
Biztosítjuk május 1-tıl a 6000 Ft-os étkezési jegyet és az évenkénti 30 eFt-os üdülési csekket 



személyenként a pedagógusok részére is. Megmaradt a 3x6 eFt  értékő szociális juttatási 
forma, amelyet utalványban adtunk ki. A legfontosabb lényegi elemeket emelte ki. Kérte a 
bizottságok véleményét. 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, 1 igen, 1 tartózkodás és                           
1 ellenszavazattal nem szavazta meg.  A fontosabb változtatási javaslatokat ismertette. 
Mucsi László TMB elnök 
A  bizottság észrevételezte, hogy a település fejlıdése szempontjából nem került költségelésre 
a leendı ipari park területe. Adott esetben sikeres pályázatnál be kell indítani, akkor a 
költségvetésnél vissza fogunk térni, a forrást meg fogjuk rá keresni. Fenntartjuk azt a 
jogunkat, hogy minden nyertes pályázatnál döntsünk arról, tudunk-e vele élni vagy nem. A mi 
költségvetésünk helyzete is ettıl függ. A tanyagondnoki szolgálat bıvítését és a mezııri 
szolgálat felállítását figyelembe véve a bizottság a rendelet-tervezetet 2 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Nyerges Zoltán SzB elnök 
A bizottság a 2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezetet tárgyalta és 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Varga Ferencné OMSB elnök 
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
Kiegészítési javaslata lesz.  
Patkós Zsolt polgármester 
Kérte a jegyzı asszonyt, ismertesse a véleményezı testületek döntését is.  
Vincze Jánosné jegyzı 
Az ÁMK Pedagógus Szakszervezete véleményezte, elfogadásra javasolja. Az ÁMK  
nevelıtestülete is  egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Összdolgozói 
értekezleten döntöttek.  A kamarák véleményét nem kaptuk meg. 
Patkós Zsolt polgármester 
Kérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok javaslatait a rendelettel kapcsolatosan. 
Besesek Béla PB elnök 
A társadalmi szervezetek támogatásánál a rendırség 80 eFt-os támogatása levél melléklettel 
történjen, amennyiben nem változik a rendırség vezetıségének hozzáállása a körzeti 
megbízott szanki jelenlétével kapcsolatban, akkor ezt tekintsék az utolsó támogatásnak.  Úgy 
érezzük, hogy a közbiztonság fokozatosan romlik. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha nem szövegszerően ragaszkodik a javaslathoz a bizottság, akkor ı felvállalja ezt a levelet. 
A közbiztonság javítása érdekében a rendıri jelenlétet fokozottan kérjük és ehhez kötjük a 
támogatásunkat. 
Besesek Béla PB elnök 
A polgármester hivatkozhat a Pénzügyi Bizottságra.  A következı módosítási javaslat, hogy a 
támogatások tartaléka legyen 300 eFt.  Az utolsó sorban a Református Egyház támogatása 
kerüljön törlésre. Mőködési támogatást a korábbi határozatunk értelmében nem biztosítunk.  
A többi egyházak sem részesülnek támogatásban. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Micimackó Alapítvány 150 eFt támogatást kér a gyermekek úszására. Módosítási javaslata, 
a támogatások tartalékát 300 eFt-ról 150 eFt-ra csökkenteni, ha a képviselı-testület egyetért a 
Micimackó Alapítvány támogatásával. 
Besesek Béla PB elnök 
A méltányossági ápolási díj teljes mértékő megszüntetésével a bizottság egy tagja nem ért 
egyet. Javasolja, hogy személyenként történjen a felülvizsgálat és az alapján történjen a 
testületi döntés.  A szociális törvény szerint 2 évente felül kell vizsgálni az ápolási díjakat. 



A rendelet-tervezet 9. §-ának elsı mondatának második részére javaslat: „mint”  a helyi 
önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési „szerv vezetıje” módosíthatja egyes kiemelt 
elıirányzatain belüli részelıirányzatait figyelemmel az Áht. 93. §-ban foglaltakra. „A 
költségvetési szerv vezetıje a módosítás végrehajtásáról köteles tájékoztatást adni.  
A 16. § törlését javasolja a bizottság, mert ez megegyezik a 9. §-sal. 
A 10. §-t újra tárgyalta a bizottság és úgy döntött, hogy maradjon és a képviselı-testület 
tárgyalja meg. 
A 11. § második mondatát úgy javasolja módosítani a bizottság, kerüljön bele a „kell” szó. A 
polgármesternek a képviselı-testületet tájékoztatni kell az önkormányzat átmenetileg szabad 
pénzeszközeinek befektetésérıl.  
A 21. §-t az alábbiak szerint javasolja  módosítani: 
A korábbi Képviselı-testületi döntéseken alapuló 2009. évi fejlesztések forrását, 48000 eFt 
fejlesztési hitel felvételbıl vagy fejlesztési célú kötvény kibocsátásával kell biztosítani. A 
fejlesztési hitel felvételérıl vagy a fejlesztési célú kötvény kibocsátásáról a képviselı-testület 
dönt. Az önkormányzat mőködtetését mőködési célú hitel felvétel nélkül kell biztosítani. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megkérdezte, az elhangzott bizottsági rendelet módosítási javaslatokkal kapcsolatosan van-e 
kifogás. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Nincs.  
Varga Ferencné képviselı 
A 13. §-nál az orvosoknak támogatást biztosít. Errıl számlával kötelesek elszámolni, vagy 
csak  tájékoztatási kötelezettségük van. 
Patkós Zsolt polgármester 
Eltérı a beszámolási kötelezettség tartalma. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Vannak, akik nem kötelesek számla győjtésére, ık csak a bevételeiket könyvelik, így fizetik 
meg az adót. A számlát nem győjtık írásos formátumban, szövegesen beszámolnak az 
önkormányzati támogatásról. Az Áht. írja elı ezt az elszámolási módot. Ezt a belsı ellenırzés 
is megerısítette. 
Mucsi László képviselı  
Az orvosok kapják ezt a támogatást. Nem vettük ki azt a lehetıséget, hogy nem köteles 
elkölteni, mert ha nagyobb értékő beruházást kíván a rendelıben végrehajtani, 3 évig gördíti, 
akkor akarja a beruházást megvalósítani.  
Patkós Zsolt polgármester 
Ez a támogatás rendszerét szabályozza. Az elmúlt idıszak vonatkozásában úgy látjuk, 
mindegyik orvos el tud jóval nagyobb összegő eszközfejlesztésrıl is számolni.  
Nagy Klára fıtanácsos  
Az adott évben kapott támogatással január 31-ig kell elszámolniuk az orvosoknak. Amíg nem 
számol el, addig a következı évi támogatás nem adható. 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy ezt a fajta eszközbeszerzést mindenkinek biztosítani kívánjuk. A következı 
egészségügyi megbeszélésen erre a témára ki fogunk térni, ha szükséges, módosítsuk a 
rendeletet.  
Kolompár Ibolya CKÖ elnökének szót adott, akinek kérése van a testület felé. 
Kolompár Ibolya CKÖ elnök 
A 150 eFt-ról szeretne szólni, amit most nem kapnak meg, ezért fordult a képviselı-
testülethez. Egész évben 751 eFt-ból gazdálkodik a kisebbségi önkormányzat. 180 eFt-ot el 
kell különíteni, ami csak gyerekekre fordítható. 571 eFt a tiszteletdíj, a telefon, az egyéb 
járulékok, ösztöndíjak stb. 80 eFt marad kirándulásra. A kisebbség számára ez szinte 



hagyomány, 63 gyereket érint. Bográcsost készítenek, süteményt, belépıket vesznek. A 
gyerekek szeretik a vizet, a tájat. Kéri a testület anyagi támogatását ahhoz, hogy az idén is el 
tudjunk menni.  
Patkós Zsolt polgármester 
Kéri a rendelettel kapcsolatos észrevételeket, hozzászólásokat. 
Besesek Béla PB elnök 
Észrevétele, hogy a nappali szociális ellátásnál és a családsegítı szolgálatnál van egy 
kiegészítı állami támogatás, aminek itt csak a lehetıség van jelölve, a tényleges összeg nincs. 
(5. oldal) 
Patkós Zsolt polgármester 
A Kistérségi Szociális Intézmény vonatkozásában nem szerepel az a kiegészítı normatív  
támogatás, ami a kistérségi ellátásból adódó többlet normatíva lenne.  Három  feladatellátásra 
van szükség a kistérségben most kettı van. A harmadik lesz a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás, ha ez lesz, akkor meg lesz a három ellátási mód.  Attól kezdve jár a 
kiegészítı támogatás. Ez az  5.688 eFt ennek a figyelembevételével csökkeni fog, javítja majd 
a költségvetési helyzetünket.   
Besesek Béla PB elnök 
2 fı pedagógus állás szeptember 1-el történı megszőnésérıl a tegnapi bizottsági ülésen nem 
volt szó.  
Patkós Zsolt polgármester 
Ez egy jelen állapotra készült költségvetési koncepció. Az elıkészítés során az igazgató 
asszony jelezte. Az osztálylétszámok csökkenése miatt osztályösszevonást is kell 
végrehajtani. Egy elsı osztály fog csak indulni. 2 fı pedagógus létszám csökkentése lehet 
szükséges. A testület dönt adott helyzetben arról, ha a szakma úgy gondolja, akkor ennek 
milyen költségvetési és személyi módosítása lehet. Ez alapján kellett tervezni, a tervezés a 
létszámleépítéssel történt.  
Besesek Béla képviselı 
A továbbiakban a saját véleményét mondja. A 405 milliós bevétel mellett 430 milliós a 
mőködési kiadás. Azt jelenti, hogy itt komoly hiány van, látott is erre magyarázatot. Erre kér  
reagálást. Nem egy biztató dolog. Jó dolog, hogy ennyi juttatás és plusz feladat van beépítve a 
költségvetési rendelet-tervezetbe. Ha évközben probléma lesz, ne a Pénzügyi Bizottságtól 
várják el azt, hogy a hiány megszüntetésére megoldást találjon. A 48 milliós hitel felvétel 
lehetıségét nagyon át kell gondolni ahhoz, hogy fejleszteni tudjunk. Ezzel hosszú távú 
kötelezettséget vállalunk akkor, amikor  10  millió forinttal csökkent az oktatási normatív 
támogatás. Nem tudjuk milyen lesz a normatíva a szociális ellátásoknál, bizonytalan az 
iparőzési adó bevétel is. Nagy felelısség minden hosszú távú döntés. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem tartja elszomorítónak azt, hogy 48 milliós fejlesztési gondolatunk van. Ha csak ennyit 
kell hozzátenni, hogy több százmilliós fejlesztésünk legyen. Ha ezek problémaként lesznek az 
önkormányzat elıtt, visszatérünk rá. Azt kell eldöntenünk, akarunk-e ezekkel a 
lehetıségekkel élni vagy nem. Ezek a lehetıségek soha vissza nem térı lehetıségek, mert 
azok az európai uniós források nem jönnek elı az elkövetkezı idıszakban. A mőködési célú 
finanszírozás és mőködési célú kiadások, tehát a bevételek között jelentıs különbség van. Azt 
kell látnunk, hogy amíg a bevételek alatta vannak a kiadásoknak, addig költség hatékony 
gazdálkodás nem nagyon valósul meg. Az állam részérıl nagyon kevés önkormányzati 
finanszírozás érkezik. Hitelrıl röviden kért néhány gondolatot. 
Nagy Klára fıtanácsos 
A bank jelenleg nem tud kamat táblázatot kiadni, mert a fejlesztési hitel változó kamatozású. 
Negyedévenként 357 eFt. Ezt 2026. április 24-ig kell fizetni.  A kamat az változó kamatozású. 



Részletesen ismertette számadatokkal. Az önkormányzat jelenleg kedvezıbb helyzetben van a 
kamatfizetés szempontjából, mint a tavalyi évben. Március 31. az elsı tıketörlesztés. 
Besesek Béla PB elnök 
A költségvetési rendelet-tervezetben túltervezett a kamat a jelen állapot szerint. 4 % amit 
hallott és 1 millió forintot eredményezne évente, itt 2,5 millió forint van betervezve.  
Nagy Klára fıtanácsos 
A jelen állapottal van tervezve. Nem lehet kimondani, hogy túltervezett. 
Besesek Béla PB elnök 
25 millió a hitelállományunk. Ennek a 20 éves törlesztése hogyan jön ki erre a 375 eFt-ra.  
Nem húsz évig fizetjük.  
Nagy Klára fıtanácsos 
Három év türelmi idı van, 2009. március 31-tıl 2026. április 24-ig szól a fizetés. 
Patkós Zsolt polgármester 
A módosításokat kérte megszavazni.  
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Pénzügyi Bizottság által tett 
módosító javaslatokat a rendelet-tervezet szöveges részében. 
 
Megérkezett Dr. Folberth György Géza alpolgármester, így a jelenlévı képviselık               
száma: 9 fı. 
Patkós Zsolt polgármester 
A mellékletek tekintetében hangzott el módosítás, hogy  a 3. sz. melléklet 21. címbıl kerüljön 
ki a Református Egyház támogatása. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  elfogadta, 
hogy a költségvetési rendelet-tervezet 3. sz. mellékletének 21. sorából kerüljön ki a 
Református Egyház támogatása.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Szavazásra bocsátotta a Micimackó Alapítvány támogatására 150 eFt biztosítását. 
 
Varga Ferencné képviselı bejelentette, hogy nem kíván szavazni. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a költségvetési 
rendelet-tervezet  3. sz. mellékletének  21. sorába kerüljön bele a Micimackó Alapítvány  
támogatása 150 eFt összeggel. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Szavazásra bocsátotta a CKÖ 50 eFt-os támogatását. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, a költségvetési rendelet-
tervezet 3. sz. mellékletének  21. sorába kerüljön bele a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
támogatása  50 eFt összeggel.  
 
Mucsi László képviselı 
Korábban a Nyugdíjas Klub vezetıje is igényelt telefon támogatást. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Nyugdíjas Klub számára az idén 380 eFt támogatás van biztosítva a tavalyi 300 eFt-tal 
szemben.  



Szavazásra bocsátotta az elhangzott módosítási javaslatokkal a költségvetési rendelet-
tervezetet a módosított mellékletekkel együtt. 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
6/2009./…../rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított 
1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 
módosított 1992. évi XXXVIII tv. / továbbiakban: Áht./ 65.§ (1) bekezdése, az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar 
Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. tv. alapján  
 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 6.§ (3) bekezdése alapján az 

érintett megfelelı szintő szakszervezetekkel egyeztetve, 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (3) bekezdése alapján az intézmény 

alkalmazotti közössége, szülıi szervezet, diákönkormányzat, gazdasági kamara véleményét 
kikérve, 

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának figyelembevételével, 
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92.§ (13) bekezdés a). pontja alapján a 

Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság javaslatára 
 
a helyi önkormányzat és hivatalának és részben önállóan gazdálkodó szervének 2009. évi 
gazdálkodását biztosító éves költségvetését ebben a rendeletben állapítja meg. 
 
1.§ Ezen rendelet hatálya 2009. évre, Szank Községi Önkormányzatra és intézményeire, 

terjed ki. A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését 
16/2009 (II.26.) CKÖH. sz. határozata alapján e rendelethez csatoltan a 11. számú 
melléklet tartalmazza, amely Szank Községi Önkormányzat költségvetésébe beépítésre 
került. 

 
2.§ A képviselı-testület az Áht. 67.§-a alapján az alábbi címrendet állapítja meg:  

 I. Polgármesteri Hivatal 
II. Általános Mővelıdési Központ 
III.  Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

 
3.§ A képviselı-testület 2009. évi költségvetési fıösszegeket az alábbiak szerint határozza 

meg (ezer Ft-ban) 
 Bevételek Kiadások 
(1) mőködési 405.801 429.929 
(2) mőködési céltartalék  1.300 
(3) felhalmozási 75.128 48.000 
(4) felhalmozási céltartalék  700 
(5) általános tartalék  1.000 
(6) költségvetési fıösszeg 480.929 480.929 
   
(7) Ebbıl Települési Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat bevételei és kiadásai 

751 751 



4.§ A képviselı-testület az Áht. 118.§ alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet 
mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: 
(1) Az éves bevételeket forrásonként, intézményenként és összesen az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 
(2) Az éves kiadásokat intézményenként és összesen kiemelt elıirányzatonként a 2. 

számú melléklet tartalmazza. 
(3) A Polgármesteri Hivatal és az Általános Mővelıdési Központ mőködési, 

fenntartási kiadásit feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a 
felújítási elıirányzatokat célonként, a támogatás értékő felhalmozási kiadásokat 
tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza. 

(4) Az intézmények létszámkeretét az 4. számú melléklet tartalmazza. 
 

5.§ A képviselı-testület az Áht. 116.§-a és 118.§-a, az Ámr. 29.§-a alapján az alábbiakat 
rögzíti: 
(1) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének 

változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) a 5. számú melléklet tartalmazza. 
(2) Szank Község Önkormányzatának 25.000e forint hitelállománya van. Az Ötv. 

92/A § (2.) -92/C §-a alapján önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU 
támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van. 
Több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 6. számú melléklet tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat összevont mérlegét, elkülönítetten a Települési Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza. 

(4) A közvetett támogatások 2009. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 8. 
számú melléklet tartalmazza. 

(5) A Polgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 
9. számú melléklet tartalmazza. 

(6) Az Általános Mővelıdési Központ részben önálló intézmény 2009. évre tervezett 
kiadásait feladatonként a 9/a. számú melléklet tartalmazza. 

(7) A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások költségvetési évet követı 2 
évi alakulását bemutató mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 
6.§ Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselık és közalkalmazottak, 

valamint az önkormányzat alkalmazásában álló munkatörvénykönyv alapján 
foglalkoztatottak választásuktól függıen természetbeni vagy kizárólag melegétel 
vásárlásra jogosító utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek.  
(1) 2009. január 1-jétıl az étkezési hozzájárulás mértéke az 1992. évi CXXII. a 

köztisztviselık jogállásáról szóló törvény szerint a foglalkoztatási jogviszonyban 
álló polgármester és a fıállású köztisztviselık részére az 1995. évi CXVII. a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklete szerint adható 
adómentes juttatás legnagyobb mértéke, melynek összege 12.000 Ft/hónap.  

(2) Az étkezési hozzájárulás mértéke a Polgármesteri Hivatal, Általános Mővelıdési 
Központ közalkalmazottjai, a köztisztviselıi törvény hatálya alól kikerült fizikai 
alkalmazottak, továbbá az önkormányzat alkalmazásában álló munkatörvénykönyv 
alapján foglalkoztatottak részére 2009. március 1-jétıl 6.000 Ft/hónap összeg. 

 (3) A Polgármesteri Hivatal, Általános Mővelıdési Központ közalkalmazottjai, a 
köztisztviselıi törvény hatálya alól kikerült fizikai alkalmazottak továbbá az 
önkormányzat alkalmazásában álló munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak 
részére a 6.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2009-es költségvetési év 9 
hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselı-
testületi döntés alapján évközben elvonható. 



(4) A Polgármesteri Hivatal és az Általános Mővelıdési Központ közalkalmazottjai, 
köztisztviselıi törvény hatálya alól kikerült fizikai alkalmazott, tovább az 
önkormányzat alkalmazásában álló fizikai foglalkoztatottak részére a 2009-es 
költségvetési évre biztosításra került 30.000 forint/év béren kívüli egészségügyi 
rekreációs szociális juttatás. 

 
7.§ a, A képviselı-testület a köztisztviselık, közalkalmazottak valamint a köztisztviselıi 

törvény hatálya alól kikerült fizikai alkalmazottak, továbbá az önkormányzat 
alkalmazásában álló munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak a 1995. évi 
CXVII. Tv. 1. sz. melléklet 8.19.a) pontjában meghatározott csekély értékő évente 3 
alkalommal a minimálbér 10%-át meg nem haladó összegő 6.000 forint / fı kis 
értékő ajándékutalványt biztosít. Az utalványok évente 3 alkalommal az 
intézményvezetık által meghatározott, a polgármesterrel elıre egyeztetett 
idıpontban oszthatók ki a dolgozók részére. 

 b, A foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester, és a köztisztviselık a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 49/G §-a szerint jogosultak 
ruházati hozzájárulásra. 

 c, A Ktv. hatálya alól kikerült fizikai alkalmazottak számlával igazolt ruházati 
hozzájárulása a helyi köztisztviselıi illetményalap 150%-a. 

 
8.§ A képviselı-testület a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. Tv. 

49/J § (2). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselık szociális keretét 
76.000Ft-ban határozza meg. 

 
9.§ Ámr 53.§ (4). Bekezdése alapján az önkormányzat hivatala mint a helyi önkormányzat 

önállóan gazdálkodó költségvetési szerve módosíthatja egyes kiemelt elıirányzatain 
belüli részelıirányzatait figyelemmel az Áht. 93.§-ban foglaltakra. A költségvetési szerv 
vezetıje a módosítás végrehajtásáról köteles tájékoztatást adni.  

 
10.§ A képviselı-testület a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvény 49/H §-

ában meghatározott juttatásokra 800.000-Ft tervezése történt, felhasználásáról 
(felosztásáról) a munkáltató dönt a Közszolgálati Szabályzatban Foglaltak alapján. 

 
11.§ Az Áht. 100.§-a alapján a képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a 
képviselı-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad 
pénzeszközeinek befektetésérıl. 

 
12.§  Az Áht. 98.§ (6). bekezdése és az Ámr. 153.§-a szerint, ha az intézmény elismert 

tartozás állománya folyamatosan eléri a 28 napot, de nem haladja meg a 30 napot, illetve 
mértékét tekintve az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, de legfeljebb 10 millió 
forintot, azt az intézmény vezetıje haladéktalanul köteles bejelenteni a polgármesternek, 
aki errıl a képviselı-testületet rendkívüli ülésén tájékoztatja, egyidejőleg kezdeményezi 
önkormányzati biztos kirendelését az Ámr. elıírásai szerint. 

 
13.§ A képviselı-testület a vállalkozó háziorvosoknak és fogorvosnak praxisonként 

támogatást biztosít 20.000 Ft/hó összegben, melyet 2008. szeptember 1-jétıl a 
háziorvosi és fogorvosi szolgálat eszközfejlesztésére kell fordítani. A támogatott a 
támogatás összegének felhasználásáról évente köteles a képviselı-testületet tájékoztatni 
a 120/2008.(IX.23.) ÖH alapján. 



14.§ Az Áht. 75. §-a alapján a képviselı-testület az intézmény jóváhagyott bevételi 
elıirányzatain felüli többlet bevételének intézményi hatáskörben való felhasználását 
nem engedélyezi. Gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását a 
képviselı-testület jogosult szükség szerint korlátozni. 

 
15.§ A képviselı-testület az önkormányzat intézményei számára, olyan esetekben, amikor a 

szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai 
végzettségő dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértıi, mőszaki 
mővészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási 
szerzıdéssel történı igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell 
tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, 
valamint az igénybevétel feltételeit, intézményenként szabályzatban kell meghatározni. 

 
16.§ A képviselı-testület az Ámr. 59.§ (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

szabályozza, hogy az Általános Mővelıdési Központ alapfeladata keretében szellemi 
tevékenység ellátására, számla ellenében történı igénybevételére szerzıdést – személyi 
kiadások között tervezett és dologi kiadások között elszámolt – 2009. évi költségvetés 
terhére kizárólag külsı személlyel vagy szervezettel közoktatási alapfeladatok 
elvégzésére köthet, abban az esetben ha saját dolgozó a feladat ellátására nem áll 
rendelkezésre. 

 Az Ámr. 59.§ (9) bekezdése alapján saját dolgozónak megbízási díj, szerzıdéssel díjazás 
munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára elıírható feladatra nem 
fizethetı. 

 
17.§ A megüresedı álláshelyek betöltésénél az intézményvezetıknek kiemelten szem elıtt 

kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását. 
 
18.§ A 2009-es költségvetési évben az alábbi új feladatok kell megtervezni:  

(1) 2009. május 1-jétıl Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás feladatellátása 1 hónapig 
a Polgármesteri Hivatal mőködtetésében, továbbiakban TKT Szociális Intézmény 
mőködtetésében. 

(2) 2009. május 1-jétıl második Tanyagondnoki szolgálat feladatellátása került 
tervezésre a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. 

(3) 2009. május 1-jétıl Mezııri szolgálat a Polgármesteri Hivatal mőködtetésében. 
 

19.§ Az Általános Mővelıdési Központ létszámkeretét 2009. szeptember 1-jétıl 2 fı 
pedagógus létszám csökkentésével kell figyelembe venni.  

 
20.§ A korábbi Képviselı-testületi döntéseken alapuló 2009. évi fejlesztések forrását, 

48.000eFt fejlesztési hitel felvételbıl vagy fejlesztési célú kötvény kibocsátásból kell 
biztosítani. Az Önkormányzat mőködtetését mőködési célú hitel felvétel nélkül kell 
biztosítani. A fejlesztési hitel felvételrıl vagy a kötvény kibocsátásról a képviselı-
testület dönt. 

 
21.§ A rendeletben foglaltakat 2009. június 30-ig a pénzügyi helyzet figyelembe vételével 

felül kell vizsgálni. 
 
22.§.  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Mellékletek csatolva. 



A polgármester szünetet rendelt el. 
 
Kolompár Ibolya CKÖ elnök távozott az ülésrıl. 
 
NAPIREND 
3. Elıterjesztés Gy. Szabó Béla Általános Iskola pedagógiai programjának módosítására  
    Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
Szóbeli kiegészítése van-e az Igazgató Asszonynak. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Nincs kiegészítése az elıterjesztéshez, január 30-án a nevelıtestület egyhangúlag elfogadta a 
módosítást. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést. 
Varga Ferencné OMSB elnök  
A bizottság megtárgyalta a Pedagógiai Program módosításáról szóló elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Besesek Béla PB elnök 
Megkérdezte, mit jelent a nem szakrendszerő oktatás. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
A közoktatási törvényben meghatározott, új módszer, amely ebben az évben az 5., jövıre a 6. 
évfolyamon  kell bevezetni. El kell különíteni olyan óraszámokat, amelyben a gyerekeket más 
módszerrel próbáljuk oktatni. Egy órán belül kiscsoportos foglalkozással. Meghatározott a 
végzettség. Korábban nem volt leszabályozva, mit hogyan kell csinálni. Nem kell minden 
gyereknek részt venni. Minden gyerekre vonatkozik, pluszot próbál adni és segíteni.  
Patkós Zsolt polgármester 
Ez egy tehetséggondozás és felzárkóztatás. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
A matematika, magyar, természetvédelem, idegen nyelv és a számítástechnika területén 
jelentkezik ez a plusz szolgáltatás. 
Mucsi László képviselı 
Egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a természettudományi tárgyak felerısítésre 
kerüljenek, mert egyre több szakmunkásra, szakemberre lesz szükség, amibıl jelenleg a 
munkaerı piacon egyre nagyobb hiány van. Rengeteg humán, nyelv és informatikai képzés 
van, akik a végzettség megszerzését követıen nem tudnak elhelyezkedni. Komoly a 
felelısségünk, hogy az ország helyzetét figyelemmel kísérve milyen szakemberekre van 
szükség.  
Patkós Zsolt polgármester 
További kérdés, észrevétel van-e. 
 
Megérkezett Csertı István képviselı, így a jelenlévık száma: 10 fı. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy amíg Csertı István a vagyonnyilatkozatát nem adja le, addig 
nem élhet a szavazati jogával. 
 
Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 



 
19/2009. (II.26.) ÖH 
Pedagógiai Program jóváhagyásáról 
 

H A T  Á R O Z A T 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdésének f) pontja alapján jóváhagyja a Gy. Szabó Béla Általános 
Iskola Pedagógiai Programját. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 
Elment Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató. 
 
Patkós Zsolt polgármester szünetet rendelt el. 
 
NAPIREND 
4. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének …./2009.(….)   
    rendeletére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.)  
    rendelet módosítására 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
Elmondta, hogy a rendelet módosítására azért került sor, mert szükségessé vált az étkeztetés 
szociális rászorultsági feltételeinek kiegészítése. A nappali ellátás térítési díjait február 1-jétıl 
úgy gondoltuk hatályba tudjuk léptetni, de mivel ez az ellátás átkerült a kistérséghez, nekik is 
tárgyalni kell ezért csak március 1-jétıl történı bevezetése lehetséges.  
Nyerges Zoltán SZB elnök  
A Szociális Bizottság is tárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja. 
 
Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
7/2009.(….)  rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  
9/2008. (III.25.) rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a, a többször módosított helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a 
fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 9/2008.(III.25). sz. önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
A R. 8. § (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 

g) Egészségkárosodás mértéke a 40 %-ot meghaladja 



 
2. § 

 
Idısek Otthona 

  
A R. 10. § (1) – (3) bekezdése 2009. március 1-jén lép hatályba. 
                                

3. § 
 

Idısek Klubja 
 
A R. 11. § (1) – (3) bekezdése 2009. március 1-jén lép hatályba. 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének …../2009.(…)  
     rendeletére a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló         
    10/2000.(IV.26.) rendelet módosítására 
     Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Vincze Jánosné jegyzı 
A rendelet módosítására azért került sor, mert a helyi lakásfenntartási támogatás kötelezı 
önkormányzati feladat és a jelenlegi rendszerben amikor nem természetben, hanem 
készpénzben történik a kifizetés, nem biztos, hogy eléri célját. A szociális törvény is 
lehetıséget ad a természetbeni ellátás megállapítására pl. közüzemi szolgáltató részére történı 
átutalással. Az átmeneti segély rendelkezés kiegészülne egy 4. ponttal, mivel nincs temetési 
segély, ezért aki a meghalt személy temettetésérıl gondoskodott, kérhet átmeneti segélyt. 
Leszabályozásra került az is, hogy egy személy egy évben hányszor kaphat átmeneti segélyt. 
A kerekasztal mőködtetéséért a jegyzı a felelıs, ez a korábbi rendelet megalkotásakor 
kimaradt. A rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba. 
Nyerges Zoltán SZB elnök 
A bizottság a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet 
(továbbiakban: R) megtárgyalta és az alábbi módosító javaslattal él. 
 
1. Javasolja a rendelet-tervezet §-ainak átszámozását.  
    A R. 1. §-ában : a 8. § (9) bekezdéssel egészüljön ki: rendelkezésre állási támogatás. 
 
2. A R. 3. §-ában: 14. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: „Az ellátás az eljárási   
    szabályokban foglaltak alapján a jogosult részére kerül megállapításra.” 
 
3. A R. 3. §-ában: 14. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: „A természetben  
    megállapított lakásfenntartási támogatás összege a kérelemben megjelölt közüzemi    
    szolgáltató szervnek havonta, a tárgyhó 15. napjáig kerül folyósításra. A tüzelıanyag  
    megvásárlásához megállapított támogatás a kérelmezı részére kerül kifizetésre annak a  
    lakásnak a fenntartására, amelyre a kérelmezı a támogatást megigényelte.” 
 
4. A R. 6. §-ában: 19. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: „meghalt személy   
    eltemettetésérıl gondoskodott.”  



 
5. A R. 7. §-ában: 20. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: „A segély minimum   
    összege 1000 Ft, maximum összege az öregségi nyugdíjminimum 20 %-a lehet, mely egy  
    naptári évben legfeljebb négy alkalommal nyújtható. 
 
6. A R. 7. §-ában: 20. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: Egy naptári évre  
    nyújtható átmeneti segély egy határozatba foglalt intézkedéssel, de legfeljebb négy   
    hónapban történı, vagy egyösszegő kifizetéssel is megállapítható. 
 
Patkós Zsolt polgármester  
Megkérdezte, más módosító javaslata van-e valakinek. Amennyiben nincs, úgy szavazásra 
bocsátotta pontonként a Szociális Bizottság elnöke által elıterjesztett módosító javaslatokat.  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló  rendelet-tervezet paragrafusainak átszámozását és a    8. 
§ (9) bekezdéssel „rendelkezésre állási támogatás” szövegrésszel egészüljön ki.  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló  rendelet-tervezet  14. § (2) bekezdés „Az ellátás az 
eljárási   szabályokban foglaltak alapján a jogosult részére kerül megállapításra” szövegre 
történı módosítását. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló  rendelet-tervezet   14. § (4) bekezdésének alábbi 
módosítását: „A természetben megállapított lakásfenntartási támogatás összege a kérelemben 
megjelölt közüzemi   szolgáltató szervnek havonta, a tárgyhó 15. napjáig kerül folyósításra. A 
tüzelıanyag megvásárlásához megállapított támogatás a kérelmezı részére kerül kifizetésre 
annak a  lakásnak a fenntartására, amelyre a kérelmezı a támogatást megigényelte.” 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló  rendelet-tervezet  19. § (4) bekezdésének alábbi 
módosulását: „meghalt személy  eltemettetésérıl gondoskodott.”  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló  rendelet-tervezet  20. § (1) bekezdésének alábbi 
módosulását: „A segély minimum  összege 1000 Ft, maximum összege az öregségi 
nyugdíjminimum 20 %-a lehet, mely egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal nyújtható. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló  rendelet-tervezet   20. § (3) bekezdésének alábbi 
módosulását: Egy naptári évre nyújtható átmeneti segély egy határozatba foglalt 
intézkedéssel, de legfeljebb négy hónapban történı, vagy egyösszegő kifizetéssel is 
megállapítható. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Szavazásra bocsátotta az elhangzott módosítási javaslatokkal a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló  rendelet-tervezet. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 



Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
8/2009.(…..) számú rendelete 

                        a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  
                                     10/2000.(IV.26. )sz. rendelet módosításáról 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III . törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) 
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdése, 
37/D. § (5) bekezdése, 38. § (1) bekezdés c)pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. § (1), (3) 
bekezdése,  50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2000./IV.26./ÖR. sz. önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
A R. 8 §-a az alábbi /9/bekezdéssel egészül ki: 

            /9/     rendelkezésre állási támogatás 
 

2. § 
 

A R. 12 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
12. § (1) Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg tulajdonosnak, bérlınek, 

albérlınek és haszonélvezınek, ha: 
a) Szank közigazgatási területén lévı lakásban, családi házban él és ott 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá nem 
lakás céljára szolgáló helyiségben él, és 

b)  a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. 
(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 

egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a 
háztartás havi összjövedelmének  28 %-át meghaladja. 

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás folyósítását a tudomásszerzés hónapjának 
utolsó napjával kell megszüntetni, ha a jogosultság alapjául szolgáló feltételek 
nem állnak fenn. 

(4) Ha kérelmezı azon lakcíme megváltozik, amelyre a helyi lakásfenntartási 
támogatás folyósításra került, akkor a változás hónapjának utolsó napjával kell 
a támogatásra való jogosultságot megszüntetni. 

(5) A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit bejelentés 
esetén soron kívül felül kell vizsgálni. 

 
3. § 

 
A R. 14.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 

14. § (1) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától 
legfeljebb 12 hónapra állapítható meg. A támogatás összege 2.500,- Ft-nál kevesebb 
nem lehet. 

          (2) Az ellátás az eljárási szabályokban foglaltak alapján a jogosult részére kerül    
              megállapításra. 
         
 



         (3) Indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján például 
   - a jogosult kérelmére 
   - a jogosult akadályoztatása miatt, vagy 
   - az elızmények alapján a célszerinti felhasználás biztosítása érdekében   
     a kérelmezı által megjelölt közüzemi szolgáltatást végzı személy, szervezet,                 
     pénzintézet folyószámlájára kerül átutalásra. 
(4) A természetben megállapított lakásfenntartási támogatás összege a   
     kérelemben   megjelölt közüzemi szolgáltató szervnek havonta, a tárgyhó 15.  
     napjáig kerül folyósításra. A tüzelıanyag megvásárlásához megállapított  
     támogatás a kérelmezı részére kerül kifizetésre annak a lakásnak a  
     fenntartására, amelyre  kérelmezı a támogatást megigényelte. 

 
4. § 

A R. 15 .§ -a az alábbiak szerint módosul: 
15. § A szolgáltató részére történı átutalással egy idıben a Szociális Bizottság a támogatottak 

nevét, lakcímét, fogyasztási hely azonosítóját / ügyfélazonosító számát / mérıóra 
száma és az átutalt támogatás összegét a közüzemi szolgáltatóval, hitelintézettel írásban 
közli. 

5. § 
   A R. 19 .§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

   (1)  rendkívüli élethelyzetbe kerül /betegség, elemi kár, baleset, stb./, 
 

6. § 
 
A R. 19 .§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

(4)   meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott.   
 

7. § 
 
A R. 20.§ -a az alábbiak szerint módosul: 

20. §. (1) A segély minimum összege 1000 Ft, maximum összege az öregségi 
nyugdíjminimum  20  %-a lehet, mely egy naptári évben legfeljebb négy 
alkalommal nyújtható. 

 (2) a 19. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a segély maximum 
összege az öregségi nyugdíjminimum 70 %-a lehet.  

(3) Egy naptári évre nyújtható átmeneti segély egy határozatban foglalt intézkedéssel, 
de legfeljebb négy hónapban történı, vagy egyösszegő kifizetéssel is 
megállapítható. 

 
8. § 

  A R. 28.§-a  az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
    /2/ A Kerekasztal mőködtetéséért felelıs a jegyzı. 

 
9. §. 

 
E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba. 
 

Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy a módosítást követıen egységes szerkezetben kerüljön kiküldésre a 
képviselık számára. 



N A P I R E N D     
6. Elıterjesztés a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális  
    Együttmőködés konzorcionális szerzıdés módosítására 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester      
A  konzorcionális szerzıdés módosítása szükségessé vált, hogy alá tudjuk támasztani a KEOP 
pályázaton való részvételünket. Az 5. pontban történt a módosítás, a 2001-ben rögzített 
lakosságszámok arányában 15 %-os önrész biztosítását vállalják a tagok. A tagok pályázathoz 
szükséges önerıt az ez idáig követett gyakorlat figyelembevételével kívánják biztosítani.  
Kérte a szerzıdés módosításának elfogadását. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2009.(II.26.) ÖH. 
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék  
Kezelési Konzorcionális Együttmőködés 
konzorcionális szerzıdés módosítása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta „A Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttmőködés konzorcionális szerzıdés 
módosítása” c. elıterjesztést. A Képviselı-testület jóváhagyja a Konzorcionális szerzıdés 
módosítását a melléklet szerinti formában. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok 
aláírására. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
                                                                                                                                                      1.sz.melléklet 

AA  HHOOMMOOKKHHÁÁTTSSÁÁGGII  RREEGGIIOONNÁÁLLIISS  SSZZIILLÁÁRRDDHHUULLLLAADDÉÉKK  KKEEZZEELLÉÉSSII  
KKOONNZZOORRCCIIUUMM  KKOONNZZOORRCCIIOONNÁÁLLIISS  SSZZEERRZZ��DDÉÉSSÉÉTT  AA  KKOONNZZOORRCCIIUUMM  TTAAGGJJAAII  

AAZZ  AALLÁÁBBBBIIAAKK  SSZZEERRIINNTT  MMÓÓDDOOSSÍÍTTJJÁÁKK    

22000088..  OOKKTTÓÓBBEERR  2211..NNAAPPJJÁÁTTÓÓLL  KKEEZZDD��DD��  HHAATTÁÁLLLLYYAALL::  

A KONZORCIONÁLIS SZERZ�DÉS  A KÖVETKEZ� XVI.PONTTAL 

 EGÉSZÜL KI: 

XVI. Új célok, feladatok és kötelezettségvállalások 

A Konzorcionális Szerz�dés II. pontjában meghatározott célok megvalósításán 
túlmen�en a Tagok a következ� új  célokat és feladatokat határozzák meg: 
 

(1) A  hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.törvény (továbbiakban: Hgt.)  
számos kötelezettséget határozott meg az önkormányzatok számára. Ezek 
közül a legfontosabb és leginkább aktuális a hulladéklerakókban lerakható 



biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiség csökkentésének 
kötelezettsége. Az 1995-ben keletkezett mennyiséghez viszonyítva: 
a) 2009.július 1.napjáig 50 %-ra, 
b) 2016.július 1.napjáig 35 %-ra 

 kell csökkenteni a lerakott szervesanyag mennyiségét. 
 A  Hgt. értelmében az országosan meghatározott csökkentési célokat a helyi 

hulladékgazdálkodási tervekben is érvényesíteni kell , és a törvényi 
el4írásokat helyi önkormányzati szinten is teljesíteni kell. 
 

(2) A Tagok a jelen Konzorcionális Szerz4dés keretében ISPA (KA) forrásból 
megvalósuló Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási projekt 
továbbfejlesztése mellett kötelezik el magukat annak érdekében, hogy 
teljesíthet4vé váljanak a Hgt-ben, illet4leg az országos 
hulladékgazdálkodási stratégiában 2008 – 2016. id4szakra megfogalmazott 
alábbi hulladékgazdálkodási célok: 

a) települési szilárd hulladék lerakással történ4 ártalmatlanítás arányának 
csökkentése, 

b) zöldhulladékok hasznosítási arányának növelése. 
 

(3) A célok eléréséhez a Tagok az alábbi feladatok  teljesítését határozzák el:  
a) A települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizációval történ4 

el4kezelésének megvalósítása, mechanikai-biológiai hulladékkezel4 
(továbbiakban: MBH) létesítmények telepítésével az alábbi regionális 
létesítményekben: 

� Felgy4i lerakó, 
� Kiskunhalasi lerakó, 
� Vaskúti lerakó. 

b) A zöld hulladék házi komposztálásának el4segítése a háztartásokban házi 
komposztáló edények kihelyezésével. 

 
(4) A Tagok  megállapodnak abban, hogy a fenti célok elérése érdekében a 

Konzorcium pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP) 1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” cím4 pályázati konstrukció keretében  a meglév4 El4zetes 
Megvalósíthatósági Tanulmány által vizsgált mechanikai, illetve mechanikai-
biológiai el4kezelés fejlesztési program Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmánya (RMT), valamint részletes tervei elkészítésének támogatására. 

 
(5) A  Tagok vállalják a  2001-ben ( a Konzorcionális Szerz4dés alapján) rögzített 

lakosságszámok arányában 15 %-os önrész biztosítását. A Tagok pályázathoz 
szükséges öner4t az ez idáig követett gyakorlat figyelembevételével kívánják 
biztosítani. 

 
(6) A Tagok el4zetes kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a fenti 

pályázati projekt megvalósítását célzó támogatási pályázaton (II.fordulón) 



való részvételr4l döntenének, abban az esetben jogi személyiséggel bíró 
Társulással vesznek részt. 

Tagok a jelen konzorcionális szerz�dés módosítást aláírás el�tt részletesen 
átolvasták és megértették. 

A Tagok csatolják jelen konzorcionális szerz�dés módosításhoz a jóváhagyó 
döntésüket tartalmazó képvisel�-testületi határozataikat. 

A fentiek szerint ezen szerz4dés módosítást – az 3. számú mellékletet képez4 
aláírási íven - Tagok 13  eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 
N A P I R E N D 
7. Egyéb kérdések 
    a) VAKÁCIÓ Kht. 2009. évi üzleti tervérıl 
        Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
        (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A VAKÁCIÓ Kht. Ügyvezetıjének tegnapi tájékoztatása szerint nagy a valószínősége annak, 
hogy sikerül tulajdonba kerülni a sikondai tábor esetében. Célunk, hogy ne  táborfenntartó  
legyen az önkormányzat, hanem tulajdonos. Az üzleti terv a sikondai és balatonakali táborok 
mőködtetésérıl, fenntartásáról, fejlesztésérıl, a táborok szervezésérıl szól. A Kht. 
ügyvezetıje szerint a fenntartási költségeink a jövıben jelentısen csökkeni fognak. 
Mucsi László képviselı  
Az üzleti tervet átnézte, örül, hogy foglalkoznak a táborok sorsával. Bízik abban, hogy sikerül 
pályázatot is benyújtani. Nem a leépítésrıl, hanem bıvítésrıl szól. Szép a tábor és 
megérdemli a támogatást. A tulajdonunkról semmiképpen se mondjunk le. 

 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2009.(II.26.) ÖH. 
VAKÁCIÓ KHT. 2009. évi üzleti tervér ıl 
 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a VAKÁCIÓ KHT. 2009. évi üzleti tervét 
az elıterjesztés szerint elfogadja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
 
b) Óvodai és iskolai beiratkozás idıpontja 
     Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Patkós Zsolt polgármester 
A beiratkozás idıpontját egyeztetve az ÁMK igazgatójával 2009. április 20-án és 21-én 
délelıtt 9-12 óráig, délután pedig 13-17 óráig javasolja meghatározni. A keddi nap délután is  
a 15 óra helyett 17 óráig javasolja az idıpontot. 
Külön kéri az óvodavezetı asszonyt és az igazgató asszonyt, nagy figyelmet fordítsanak arra, 
hogy ne maradjon ki a beiratkozásból senki sem.  
Szavazásra bocsátotta az elhangzott módosítást a beiratkozás idıtartamáról. 



A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2009.(II.26.) ÖH. 
Általános iskolai és óvodai beiratkozás 
idıpontjáról 
 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az általános iskolai és az óvodai 
beiratkozás idıpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
2009. április 20-án (hétfın) 9-12 13-17 óráig 
2009. április 21-én (kedden) 9-12 13-17 óráig. 
Határidı: 2009. április 21. 
Felelıs: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Kérte a jegyzı asszonyt, hogy a beiratkozás idıpontjának kihirdetésérıl a szokásos módon 
gondoskodjon. 
 
c) Szank, Szép u. 2. önkormányzati ingatlan lakásbérleti szerzıdése 

 
Patkós Zsolt polgármester 
A 2002. óta viszonylag rendezetlen jogi helyzet után a Szép u. 2. szám alatti  ingatlan 
bérlıjével történı egyeztetés után javasolja, hogy az ingatlant adjuk bérbe határozott idıre, 10 
évig, eltérve az eddigi gyakorlattól, nem mint önkormányzati dolgozónak, hanem mint szanki 
állampolgárnak. A feltételek ugyanazok lennének, mint  bármelyik önkormányzati lakás 
bérleténél. Kéri a testület döntését arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat nevében ezt a 
lakásbérleti szerzıdést megköthesse. A lakásnak a jogi útja ezáltal kiszámítható legyen a 
benne lakók számára is. Az évek óta rendezetlen jogi helyzet lenne ezáltal rendezve.  
Besesek Béla képviselı 
Úgy emlékszik, ezt az ingatlant korábban kijelölte a testület értékesítésre. Ezt a bérleti 
szerzıdés hogyan befolyásolja, ha 10 évre bérbe adjuk, kijelölhetjük eladásra is. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ki lehet jelölni addig is eladásra, értékesítésre,  de nem változik meg a jelenlegi bentlakónak a 
bérleményhez való jogi helyzete. Most így rendezıdik.  Jogszerően lesz tartózkodási helye, 
jogszerően lesz bérlıje ennek az ingatlannak. Dönthet a testület késıbb úgy is, hogy mivel 
már van egy bérlınk,  neki kínáljuk  fel elıvásárlásra az ingatlant. 
Besesek Béla képviselı 
A 10 év mikortól számol. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szerzıdéskötéstıl. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Mennyi az önkormányzatnak a bevétele ebbıl a bérleménybıl. 
Patkós Zsolt polgármester 
Meghatároztuk a m2 arányos összegét 17.020 Ft havonta a bérleti díj. Javasolta, hogy 
határozott idıre erre az önkormányzati ingatlanra lakásbérleti szerzıdést kössünk és a 
szerzıdés megkötésére a testület hatalmazza fel a polgármestert.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 



23/2009.(II.26.) ÖH. 
Szank, Szép u. 2. sz. önkormányzati ingatlan  
lakásbérleti szerzıdés megkötése 
 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szank, Szép u. 2. sz. alatti önkormányzati 
ingatlanra 10 évre szóló lakásbérleti szerzıdés megkötését jóváhagyja. A szerzıdés 
megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 
Határidı: 2009. március 31. 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester   
 
d) Önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó tájékoztatás 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elızı ülésen döntött a testület arról, hogy milyen feltételekkel kívánja az ingatlanokat 
értékesíteni a lakók számára. Személyesen megkereste a lakókat. Irinyi u. 18. sz. alatti 
ingatlan lakója jelezte, meg kívánja vásárolni, készpénzben szeptember 30-ig kifizeti a díjat. 
Levélben jelezte, hogy İ új értékbecslést szeretne kérni, mert magasabbra került véleménye 
szerint megállapításra az érték, mint a tényleges forgalmi  érték.  
Kossuth u. 20. sz. ingatlan értékesítésénél a kisebb bérleménnyel rendelkezı lakó jelezte, 
hogy nem kívánja semmilyen feltétellel megvásárolni az ingatlant. A nagyobb bérleti részben 
lakó jelezte, meg kívánná vásárolni, szeptember 30-ig egy összegben kifizetné. Sérelmezte, 
hogy túl sok azaz összeg, ami megállapításra került.  
Egyeztetve a Béke u. 27. alatt lévı bérlıvel és megnézve az építési hatósággal is  az építési 
elıírásokat, az a javaslat, hogy a testület ne döntsön az értékesítésre történı kijelölésrıl.  
Az Irinyi u. 18. lakója kérte, hogy új értékbecslést készíttessünk. Az önkormányzat érdekeit 
az értékbecslı nem vette figyelmen kívül, nem gondolja, hogy olcsóbban kellene értékesíteni, 
mint amikor meghatároztuk az értékét.  
Mucsi László képviselı  
Vételi szándékát jelezve megkereste az ingatlan bérlıje. Látva az  értékbecslést, úgy gondolja, 
hogy a piaci értéken felül van értékelve a ház. A legolcsóbb téglából készült, a fıfalak körben 
rossz szigetelésőek, feláznak, a parketta  nyirkosodik. Teljes fıfal szigetelést kellene végezni. 
A ház elınye, hogy jó helyen van. Kívülrıl jól néz ki, de nem reális az ára.   
Patkós Zsolt polgármester 
Az önkormányzat számára ez a 3 millió Ft-os ár és a bérlınek is méltányos  és ez egy jó 
lehetıség, nem vitatható, ezért is volt az a fajta könnyítés minden egyes bérlakás esetében, 
hogy 50 %-os mértékben csökkentsük a becsértéket. Megértve azokat a problémákat, 
amelyeket felhoztak, azt gondolja, a képviselı-testületi döntést nem kellene módosítani.  
Dr. Folberth György alpolgármester 
Tapasztalatból tudja, hogy az illetékhivatal nem fogja elfogadni ezt az értékbecslést.  
Besesek Béla képviselı 
Úgy gondolja, még egy értékbecslést nem kellene felvállalni, vagy elfogadja vagy nem az 
értékelést.  
Patkós Zsolt polgármester 
Összefoglalva elmondta, hogy az Irinyi u. 18. sz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan 
nem kívánjuk módosítani az elızı képviselı-testületi határozatunkat. A következı lépés az 
adásvételi szerzıdés megkötése a testület által meghatározott feltételek szerint.  
 
 
 



Besesek Béla képviselı 
A Kossuth u. 20. ingatlan esetében, aki vásárlási szándékát kinyilatkozta, nem akarja-e az 
egészet megvásárolni. Nyilatkoztatni kellene erre vonatkozóan, mert felet nem lehet eladni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megkérdezte, de neki túl nagy lenne, ezért nem kívánja megvásárolni az egész ingatlant. 
Rácz Izabella képviselı 
Beszélt a vásárlási szándékát bejelentı lakóval, pillanatnyilag nem kívánja megvásárolni az 
egész ingatlant, de nem veti el ennek a lehetıségét, de lakottan akkor sem.  
Patkós Zsolt polgármester 
A két bérlıvel megpróbál leülni tárgyalni, megnézzük az összes lehetıséget, mindamellett, 
hogy elmondták, rengeteg probléma van a házzal, eddig az önkormányzat  nem költött rá 
megfelelı mennyiségő pénzösszeget. Most errıl a kérdésrıl ne döntsünk,  a következı ülésen 
egyebek napirendnél rövid tájékoztatást fog adni.  
Tabajdi Gábor képviselı 
Ha az önkormányzat felújításba kezd, a lakbérekben is látszani fog. 
Patkós Zsolt polgármester 
Önkormányzati ingatlanra egyforma lakbérek vannak, nemcsak a fejújított ház, hanem 
minden egyes önkormányzati ingatlan vonatkozásában. Jelentısebb mértékő lakbér emelést 
hajtottunk végre.  
Besesek Béla képviselı 
Ha az eladás nem realizálódik, akkor határozott idıre kössünk szerzıdést a lakóval, de ne 10 
évre, hanem évente újítsuk.  
Patkós Zsolt polgármester 
A következı ülésen visszatérünk rá. 
A Béke utcai ingatlanról nem beszél, mert nem történt a múlt ülésen döntés. A Szép u. 2. 
ingatlan vonatkozásában azért nem hozta  testület elé az ingatlan értékbecslésére vonatkozó 
határozat-tervezetet, mert mindenki tudja,  hogy a védınınk december 31. óta nem dolgozik 
az önkormányzat foglalkoztatásában. Január 1-tıl  új védınınk van, aki terhes, hamarosan 
anyai örömök elé fog nézni. El kell gondolkodni, hogyan tudjuk ezt a feladatot ellátni. Úgy 
tudjuk ellátni, hogy határozott idıre ide tudunk hozni valakit, Szankon szolgálati lakást 
kellene biztosítani.  Ez az egy lakás van a védını számára, amit szolgálati lakásként tud az 
önkormányzat biztosítani. Az ingatlan értékesítését ezen indok alapján nem támogatja. 
Javasolta, hogy nézzük meg félévkor, ki az, aki ezt a feladatot el fogja látni és ettıl tegyük 
függıvé a további lépést a Szép u. 2. ingatlan vonatkozásában. Kérte az elhangzott 
tájékoztatást fogadja el a testület. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Törvényességi észrevételt jelzett. A szakbizottságokon is átment a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása és most  az ülésen a testület az 
ápolási díj ügyérıl nem döntött. A módosítás nem került beemelésre a rendeletbe.  Kérte, 
vegye fel újra napirendre a képviselı-testület a rendelet módosítását. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag felvette napirendre a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítást.  
 
NAPIREND 
5. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének …../2009.(…)  
     rendeletére a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló         
    10/2000.(IV.26.) rendelet módosítására 
     Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
 



Vincze Jánosné jegyzı 
A  rendelet 16. §-a (6)-(7) bekezdéssel egészül ki: 
(6) Az e paragrafusban szabályozott ápolási díjra való jogosultság 2009. március 1-je után  
      nem állapítható meg. 
(7) Az e paragrafus alapján megállapított ápolási díj folyósítása 2009. augusztus 31-ével  

megszőnik. 
A szakbizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Besesek Béla képviselı 
Mint PB tag is, nagyon meg kell gondolni ezt a döntést. Jelenleg 10 méltányossági ápolási 
díjas van. Munkaviszonynak számít, megszőnésükkel ennyivel több munkanélküli lesz. 
Költség megtakarítás miatt szükséges ezt az ellátást megszüntetni. A bizottsági ülésen is 
megtárgyalásra került ez a téma. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez egy megállapított szociális ellátás. A felülvizsgálat idıpontjától lehetséges a 
megszüntetése. A költségvetési rendelet is ennek alapján került elfogadásra. Örülnénk, ha ezt 
az ellátást fel tudnánk vállalni. Ami kötelezı vagy államilag elrendelt és meghatározott, azt 
biztosítanunk kell. Errıl szól az elıterjesztés, van olyan rész amit fejlesztünk és van olyan, 
amit elvonunk.  
Besesek Béla képviselı  
Egészségügyi kerekasztal megbeszélésen fel kellene hívni az orvosaink figyelmét arra, hogy 
akik eddig méltányossági ápolási díjban részesültek, ha lehet, akkor a segítségükkel tegyük 
azt alanyi jogúvá.  Megkérjük az orvosokat, segítsenek ebben bennünket. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elhangzott kiegészítéssel szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet elfogadását.  
  
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi rendeletet alkotta: 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 

8/2009.(….) számú rendelete 
                        a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  
                                     10/2000.(IV.26. )sz. rendelet módosításáról 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III . törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) 
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdése, 
37/D. § (5) bekezdése, 38. § (1) bekezdés c)pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. § (1), (3) 
bekezdése,  50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2000./IV.26./ÖR. sz. önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A R. 8 §-a az alábbi /9/bekezdéssel egészül ki: 
 

            /9/     rendelkezésre állási támogatás 
 
 
 



2. § 
 

A R. 12 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

12. § (1) Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg tulajdonosnak, bérlınek, albérlınek 
és haszonélvezınek, ha: 
c) Szank közigazgatási területén lévı lakásban, családi házban él és ott bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá nem lakás céljára 
szolgáló helyiségben él, és 

d)  a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. 
(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 

egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a 
háztartás havi összjövedelmének  28 %-át meghaladja. 

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás folyósítását a tudomásszerzés hónapjának utolsó 
napjával kell megszüntetni, ha a jogosultság alapjául szolgáló feltételek nem állnak 
fenn. 

(5) Ha kérelmezı azon lakcíme megváltozik, amelyre a helyi lakásfenntartási 
támogatás folyósításra került, akkor a változás hónapjának utolsó napjával kell a 
támogatásra való jogosultságot megszüntetni. 

(5) A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit bejelentés esetén 
soron kívül felül kell vizsgálni. 

 
3. § 

A R. 14.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 

14. § (1) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától 
legfeljebb 12 hónapra állapítható meg. A támogatás összege 2.500,- Ft-nál kevesebb 
nem lehet. 

         (2) Az ellátás az eljárási szabályokban foglaltak alapján a jogosult részére kerül    
              megállapításra. 
         (3) Indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján például 

   - a jogosult kérelmére 
   - a jogosult akadályoztatása miatt, vagy 
   - az elızmények alapján a célszerinti felhasználás biztosítása érdekében   
     a kérelmezı által megjelölt közüzemi szolgáltatást végzı személy, szervezet,                 
     pénzintézet folyószámlájára kerül átutalásra. 
(4) A természetben megállapított lakásfenntartási támogatás összege a  
     kérelemben megjelölt közüzemi szolgáltató szervnek havonta, a tárgyhó 15.  
     napjáig kerül folyósításra. A tüzelıanyag megvásárlásához megállapított  
     támogatás a kérelmezı részére kerül kifizetésre annak a lakásnak a  
     fenntartására, amelyre  kérelmezı a támogatást megigényelte. 

 
4. § 

A R. 15 .§ -a az alábbiak szerint módosul: 
 

15. § A szolgáltató részére történı átutalással egy idıben a Szociális Bizottság a támogatottak 
nevét, lakcímét, fogyasztási hely azonosítóját / ügyfélazonosító számát / mérıóra száma 
és az átutalt támogatás összegét a közüzemi szolgáltatóval, hitelintézettel írásban közli. 

 



5. § 
 

A R. 16 .§ -a az alábbi (6) – (7)bekezdéssel egészül ki: 
 

(6) Az e paragrafusban szabályozott ápolási díjra való jogosultság 2009. március 1-je 
után nem állapítható meg. 

(7) Az e paragrafus alapján megállapított ápolási díj folyósítása 2009. augusztus 31-
ével megszőnik.  

6. § 
 

   A R. 19 .§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

   (1)  rendkívüli élethelyzetbe kerül /betegség, elemi kár, baleset, stb./, 
 

7. § 
 

A R. 19 .§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki 
: 

(4)   meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott.   
 

8. § 
A R. 20.§ -a az alábbiak szerint módosul: 
 

20.§.(1) A segély minimum összege 1000 Ft, maximum összege az öregségi nyugdíjminimum  
20  %-a lehet, mely egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal nyújtható. 

     (2) a 19. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a segély maximum 
összege az öregségi nyugdíjminimum 70 %-a lehet.  

    (3) Egy  naptári évre nyújtható átmeneti  segély egy határozatban foglalt intézkedéssel, de   
          legfeljebb négy hónapban történı, vagy egyösszegő kifizetéssel is megállapítható. 

 
9. § 

 
A R. 28.§-a  az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:   
 

           /2/ A Kerekasztal mőködtetéséért felelıs a jegyzı. 
 

10. §. 
 
E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba. 

 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselıket arról, hogy a településre fog látogatni a mongol 
testvértelepülésünk polgármestere március 3-án, kedden és pénteken utazik el. Röviden 
ismertette a napi tervezett programokat, melyet mindenki számára el fog juttatni az esetleges 
változtatásokkal. Kérdezte a képviselıket, hogy van-e valakinek kiutazási szándéka 
Mongóliába. Az anyagi oldalát mindenkinek saját magának kell biztosítania. A nagykövet 
asszony biztosan segítségünkre lesz, ha komoly lesz az elhatározás. Elıreláthatólag 4 fı 
képviselı tervezi az utazást. 
 



 
Besesek Béla képviselı 
Március 15-diki ünnepségrıl kérdezett. 
Patkós Zsolt polgármester 
Március 14-én lesz megtartva, két kitüntetett is lesz. Állófogadás is lesz szők körben. Jókai 
Anna nem tud jönni. Képviselıtársunk fog ünnepi beszédet tartani.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16,30 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

          Patkós Zsolt                                                                        Vincze Jánosné 
         polgármester                                                                               jegyzı 
 
 
 
 
         Nyerges Zoltán                                                                      Tabajdi Gábor 
           jkv.hitelesítı                                                                          jkv.hitelesítı 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 


