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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2009. március 10-én 13 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla
Csertı István
Nyerges Zoltán
Tabajdi Gábor
Tímár Zsolt
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Csontos Erzsébet ÁMK igazgatóhelyettes
Karó Zoltánné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 7 fı jelen van. Dr. Folberth György, Mucsi László és Rácz Izabella elıre jelezte
távolmaradását hivatalos elfoglaltság miatt.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Tabajdi Gábor és Csertı István képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének ……/2009.(….)
rendeletére az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésérıl szóló
6/2008.(II.26.) rendelet módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének ……/2009.(….)
rendeletére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló
9/2008.(III.25.) számú rendelet módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
3. Elıterjesztés a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének ……/2009.(….)
rendeletére az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésérıl szóló
6/2008.(II.26.) rendelet módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)

Patkós Zsolt polgármester
Kiegészítése nincs az anyaghoz. Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja. Kritikai észrevétele volt a bizottságnak az elıterjesztéssel kapcsolatosan, melyet az
ülésen megbeszéltek. Nagyon részletes és nagyon nehezen értelmezhetı. A jövıben a
könnyebb értelmezhetıség érdekében szeretnék kérni a formai változtatását a rendeletnek.
Patkós Zsolt polgármester
A jegyzı asszonynak van kiegészítése.
Vincze Jánosné jegyzı
Hiányzik a rendelet-tervezetrıl a záró rendelkezés, „E rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba.” A mai napon kihirdetésre is kerül a rendelet, mert a beszámoló elkészítéséhez ez
szükséges.
Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a módosított
tervezetet.

rendelet-

A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

A 9/2009. rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva.

NAPIREND
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének ……/2009.(….)
rendeletére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló
9/2008.(III.25.) számú rendelet módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
A rendelet módosítását az tette szükségessé, hogy a tanyagondnoki szolgálat szétbontását,
illetve még egy tanyagondnoki szolgálat felállítását elfogadta a képviselı-testület. Május 1jétıl két körzet kialakítására van lehetıségünk. Felosztottuk a külterületi lakott helyeket. A
rendeletünkben szerepelni kell minden szociális feladatnak, amelyet az önkormányzat ellát,
függetlenül a fenntartótól, ezért a jelzırendszeres házi segítségnyújtást is szerepeltetni kell a
rendeletben.
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és a rendelet-tervezetet egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
10/2009.(….) 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. 2. § (1) az alábbi f) ponttal egészül ki.
f) jelzırendszeres házi segítségnyújtás

2. §
A R. 2. § (4) bekezdése az alábbi c) d) ponttal egészül ki, illetve a számozása változik:
c) jelzırendszeres házi segítségnyújtás
d) szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idısek otthona

3. §
A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A tanyagondnokok a gondozási feladatokat tanyakörzetekben végzik.
(2)
Szank Község Önkormányzatánál mőködı tanyagondnoki szolgáltatás területi
felosztása:
I. szolgálat
Kisasszonydőlı, Kiszsombosdőlı, Vonadőlı
II. szolgálat
Izsáki út, Félegyházi út
4. §
E rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba.
NAPIREND
3. Elıterjesztés a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Nem sokban tér el a tanyagondnoki szolgálat feladatköre attól, mint ami már nekünk
szabályozottan rendelkezésünkre állt. Annyi a módosítás, hogy meghatározásra került a két
körzet és a feladatellátás tekintetében a szükséges gépkocsi biztosítása nevesítetten szerepel.
A képviselı-testület már foglalkozott a szakmai programmal, átnézte a feladatokat.
Besesek Béla képviselı
Megkérdezte, mikor van a pihenınapja a tanyagondnoknak, illetve hány órás a munkaideje.
Patkós Zsolt polgármester
Heti 40 órás a munkaideje a tanyagondnoknak, szombat és vasárnap a pihenınapja neki is.
Besesek Béla képviselı
Hétvégén akkor hogyan történik az ebédszállítás?
Patkós Zsolt polgármester
Megbízással, túlmunka átalány címszó alatt kapják, bruttó 3800 Ft egy alkalom. A
feladatellátást biztosítani kell. Hárman vannak a szociális ellátó rendszerben, ide tartozik az
is, aki a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést végzi. Felváltva valósítják meg a
hétvégéket és az ünnepnapokat. Hétvégén is kötelezı feladat.
Besesek Béla képviselı
Kérdése, hogy mit tartalmaz a 2. számú melléklet, mert az nem szerepel az elıterjesztésnél.
Vincze Jánosné jegyzı
A tanyagondnoki szolgálat bevételeit és kiadásait részletesen ki kell mutatni, az is
meghatározásra került, hogy milyen formában. Ez a mőködési engedély kérelemhez is
szükséges, hogy becsatolásra kerüljön. Költségvetésben ez már szerepelt, csak nem olyan
formában, mint ahogy a mőködési engedélyhez szükséges.
Nagy Klára fıtanácsos
Az új tanyagondnoki szolgálat költségvetését tartalmazza majd a 2. számú melléklet május
1-jétıl kezdıdıen. Részletesen ismertette az új tanyagondnok kiadásait, személyi juttatásait.
Az összes kiadás 2.050.000,-Ft. A bevétel 1.468.000,-Ft.
Patkós Zsolt polgármester
Kb. 600e Ft azaz összeg, amit az önkormányzatnak saját forrásából kell biztosítani.
Besesek Béla képviselı
További észrevétele, hogy nemcsak a második tanyagondnoki szolgálat költségeirıl van szó
az anyagban, hanem a meglévırıl is. A szakmai programban úgy szerepel, hogy a bevételek
és kiadások tárgyévi alakulása és itt az 1. körzet is értendı.

Patkós Zsolt polgármester
Ez a költségvetésnek része volt, amirıl nem régen tárgyalt a testület.
Besesek Béla képviselı
Véleménye szerint az anyag hiányos, mert még egy mellékletnek kellene szerepelnie, ami a
két tanyagondnoki szolgálat bevételeit és kiadásait tartalmazná. Ez hiányzik az anyagból.
Nem a konkrét számokra kíváncsi, hanem hogy innen hiányzik és hozzá kell tőzni az
anyaghoz.
Vincze Jánosné jegyzı
A költségvetés mindenkinek a rendelkezésére áll, ugyanazok az adatok szerepelnek itt is, csak
még formailag nem készült el. Idıhiány miatt nem készült el, de el fog készülni.
Patkós Zsolt polgármester
Kérte, hogy tájékoztatásképpen a 2. számú mellékletet a következı képviselı-testületi ülés
anyagával juttassuk el a képviselıknek.
Tabajdi Gábor képviselı
Kiadási oldalon szerepel a hétvégi túlmunka is?
Nagy Klára fıtanácsos
A túlmunka a szociális étkeztetés feladaton van, mert csak ezt a munkát végzik hétvégén.
Egyetlen szociális feladat, amihez nem kell önkormányzati forrás.
Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
24/2009.(III.10.) ÖH. sz. hat.
Tanyagondnoki szolgáltatás szakmai
programjának elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja a
tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programját mellékleteivel együtt az elıterjesztés szerint.
Határidı: az ismételt mőködési engedély jogerıre emelkedésének napja,
legkorábban 2009. május 1.
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 14,00 órakor bezárta az ülést.
K. m. f.
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