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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2009. szeptember 29-én 13 órakor megtartott ülésérıl. 
 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem 
 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Tabajdi Gábor 
 Timár Zsolt és  
 Varga Ferencné képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Nagy Klára fıtanácsos 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 

 
Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 7 fı jelen van, Dr. Folberth György alpolgármester, Csertı István és Rácz 
Izabella képviselık bejelentették távolmaradásukat az ülésrıl. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Nyerges Zoltán és Tabajdi Gábor 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. A két ülés között történt fontosabb eseményekrıl az 
egyebek napirendi pont keretében nyújt tájékoztatást. A képviselık egyetértettek a 
napirendekkel, más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatról  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi helyzetérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
 
3. Elıterjesztés …../2009..(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2009. évi  
    költségvetésérıl szóló 6/2009.(II.27.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
 



  

4. Elıterjesztés …./2009.(….) rendeletre a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.) 
    rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
 
5. Elıterjesztés „Szank Község Díszpolgára” cím adományozására (zárt ülés) 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
6. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatról  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót írásban mindenki megkapta. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
89/2009.(IX.29.) ÖH. 
Lejárt határidej ő határozatról  
szóló beszámolóról 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 52/2009.(V.26.) ÖH. számú lejárt 
határidejő határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
NAPIREND 
2. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi helyzetérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester  
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A polgármesternek minden évben szeptember 30-ig kötelessége tájékoztatást adni az elsı 
féléves gazdálkodásról. Az elsı félévi gazdálkodás stabil, a bevételi és kiadási oldalon 
megpróbáltuk tartani az idıarányos teljesítéseket. Vannak olyan tételek, amelyek teljesítése 
eltér az idıarányostól, a költségvetés módosításakor az átvezetések szükségesek, de ezekrıl a 
tételekrıl a képviselı-testület az elızetes döntések kapcsán tudott. A Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta az elıterjesztést. 
 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Az 
látszik az anyagból, hogy gondos gazdálkodás mellett a pontosan tervezhetı tételeknél az 
elıirányzatok szerint gazdálkodott az önkormányzat (bérek, járulékok), ami nem, ott vannak 
változások, ami elfogadható. 
 



  

Varga Ferencné képviselı 
Az elmúlt hónapban történt egy tanácskozás az iskolai étkeztetéssel kapcsolatban, amely 
kapcsolódik a költségvetéshez, mert annak része a közétkeztetés. Az étkeztetés tekintetében 
az elmúlt évhez képest változott-e az igénybevétel, az ellátottak létszáma, mi a tendencia a 
jövıben? 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az elmúlt héten az igazgató asszonnyal, az óvoda vezetıjével, a szociális ügyintézıvel és a 
konyha dolgozójával megbeszélést folytattak az étkeztetéssel kapcsolatban. Elhangzott a 
megbeszélésen, hogy nagyon sok igénylı visszamondja az ebédet, van, aki idıszakosan, de 
ugyanannyi új igény is jelentkezik. Sokszor van fızelék, de ez jogszabályi elıírás, az ÁNTSZ 
megköveteli. Mind az óvoda, mind pedig az iskola részérıl az hangzott el, a konyhai dolgozó 
is azt mondta, hogy nincs probléma a mennyiséggel, a nyersanyaggal. Az óvodában volt 
igény, hogy a tízórainál kell változtatni, mert elég egyhangú, hogy mindig margarint kapnak, 
az óvoda vezetıje javasolt néhány lehetıséget. A konyha dolgozója részérıl az volt a válasz, 
hogy 5 fıvel ezeket az igényeket nem tudja teljesíteni, mert ezek munkaigényesek lennének.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Volt-e a SULI-HOST felé eddig jelzés, fıként a reggeli tekintetében? 
 
Varga Ferencné képviselı 
A konyha vezetıje tolmácsolta a kérést a SULI-HOST felé, és azóta kismértékő változás van. 
A kocka margarin nem étkeztetésre alkalmas zsiradék, és rendszeresen kapnak a tízóraihoz, 
most már kevesebbet, de még mindig kapnak ilyet. Az óvodai étkeztetés tekintetében az az 
észrevétel, hogy nagyon sok mindent nem tudnak bevállalni a létszám és a konyha felépítése 
miatt. Nincsenek rakott ételek, és pl. kelt kalács. Egyhangúak az ételek, a levesek majdnem 
ugyanazok, a fıételek szinte egy hét körforgásában ismétlıdnek. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta, hogy egyéb napirendi pontban folytatódjon az étkeztetésnek a tárgyalása, mert meg 
kell fogalmazni a problémákat a SULI-HOST KFT. felé. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel az elsı félévi 
gazdálkodásról szóló tájékoztatót. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
90/2009.(IX.29.) ÖH. 
Költségvetés I. félévi teljesítésérıl  

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 
2009. elsı félévi helyzetérıl szóló tájékoztatót az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
 



  

NAPIREND 
 
3. Elıterjesztés …../2009..(….) rendeletre az önkormányzat és intézményei 2009. évi  
    költségvetésérıl szóló 6/2009.(II.27.) rendelet módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az idıközben bekövetkezı változások költségvetési rendeletmódosítást igényelnek. Bevételi 
és kiadási oldalon egyaránt jelentıs a változás, 28 millió forint. Ennek jelentıs tétele, amely 
elızetes döntéseken alapszik, a TEKI és a CÉDE pályázatokhoz önerı biztosítása. A 
rendeletben megszüntetésre kerül az önkormányzati lakások értékesítésébıl származó bevétel, 
mert nem fog realizálódni. Jelenleg mőködési hitel címszó alatt található ez az összeg. Ez 
fejlesztési hitellé fog átalakulni. Év végére reméli, hogy mőködési hitel felvétele nélkül 
egyensúlyba kerül a költségvetés. A létszámcsökkentési pályázatból számítunk még bevételre, 
esetlegesen az iparőzési adóból. Gépjármőadó vonatkozásában viszont csökkenés van. A 
felújításokat, amelyre igény van, és mellé tudjuk tenni a pénzügyi forrást, meg kell tenni, mert 
késıbb sokkal többe kerülnek. A költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolta. 
 
Besesek Béla PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, aggályát fejezte ki, hogy a költségvetési 
egyensúly csak úgy biztosítható, hogy 11 milliós mőködési hitelt beépítünk a költségvetésbe, 
erre választ kapott annyiban, hogy az ingatlan értékesítésbıl tervezett bevételek maradnak el, 
valamint a gépjármőadó bevétel nem teljesül a tervezettek szerint, ezért kellett beállítani a 
mőködési hitelt, remélhetıleg erre nem lesz szükség, csak a fejlesztésekhez. Ezzel együtt a 
bizottság a képviselı-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 
 
 
 
20/2009. rendelet csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

NAPIREND 
4. Elıterjesztés …./2009.(….) rendeletre a helyi iparőzési adóról szóló 8/1991.(V.13.) 
    rendelet módosításáról 
    Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Vincze Jánosné jegyzı 
A helyi iparőzési adó rendeletet egységes szerkezetbe hozzuk, és minden adóalanynak 
kiküldjük. Azért van szükség erre a módosításra, hogy minden adózónak egyértelmőek 
legyenek a rendelkezések, tudja azt egy adóalany, hogy mi a nettó árbevétel, az anyagköltség 
stb, ami szükséges egy rendelet értelmezéséhez, azokat javasolja az utolsó paragrafusba 
betenni, így talán jobban értelmezhetı. 
Patkós Zsolt polgármester 
Törvényi szakaszok kerülnek beépítésre, jegyzı asszony ezt nem tartotta szükségesnek. 
Szeretné, ha valamennyi adóalany megkapná egységes szerkezetben a rendeletet, és arra nem 
lehetne hivatkozni, hogy nincs megfelelı információ. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Törvénybıl lettek szó szerint beemelve, mert csak így lehet. İstermelı részérıl is volt ilyen 
igény, hogy az értelmezı rendelkezéseket tartalmazza a helyi rendeletünk is. Ezért javasolja a 
rendelet módosítását. 
A képviselı-testület ez elmúlt ülésen beépítette a helyi iparőzési adó rendeletbe az 
adókedvezményrıl szóló részt 2009. január 1-jétıl visszamenıleges hatállyal. Akkor is 
mondta, hogy tulajdonképpen egy rendeletnek visszamenıleges hatálya nem lehet, de mivel 
ez mindenkire nézve kedvezı, nem érint senkit hátrányosan, ezért 2009. január 1-jétıl 
javasolta beépíteni a módosítást. 
Patkós Zsolt polgármester 
A képviselı-testület is azon a véleményen volt, hogy lezárt adóévet már ne bolygassunk meg, 
de erre az évre már legyenek kedvezmények megállapítva. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az adóban 5 év az elévülési határidı, ez idı alatt lehet adót módosítani. Senki sem tett olyan 
javaslatot, hogy 2008. évre is vonatkozzon a módosítás, de lehetett volna, mert elévülési idın 
belül van. A költségvetés helyzetére való tekintettel sem a jegyzı, sem a polgármester, sem a 
pénzügyi bizottság nem javasolta 2008. évre is. Úgy, ahogy 2009. január 1-jétıl 
visszamenıleg megadta a képviselı-testület a kedvezményt, megadhatta volna 2008. január 1-
jétıl is, hogyha vissza tudnánk fizetni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Lezárt adóévrıl van szó, ezért ezt nem volna szabad bolygatni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A kiküldött fizetési meghagyásokat minden ıstermelı adóalanynak megmódosítottuk, és 
folyamatosan postáztuk, a mai nap folyamán az utolsókat. Tájékoztatót kapott mindenki, 
amelyben részletesen le van írva, hogy a képviselı-testület milyen kedvezményt épített be a 
rendeletébe. A 2009. évi elıleg elıírását eltöröltük. 
Mucsi László képviselı 
A 2. § 2. pontnál melyik pontba tartozik az ıstermelı az árbevételnél, nehezen azonosítható? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az ıstermelık egyszeres könyvvezetésre kötelezettek, ez pedig az a) pontban van leírva. 
Mucsi László képviselı 
Javasolja az a) pontba beszúrni zárójelbe, hogy „ıstermelı”, mert nem találják meg az 
ıstermelık, hogy ez a pont vonatkozik rájuk. 
 



  

Vincze Jánosné jegyzı 
Törvénybıl csak szó szerint lehet idézni. 
Mucsi László képviselı 
Szó szerint idézünk, de ezzel az egy szóval ki kell pótolni, csillaggal, lábjegyzetben, 
zárójelben, vagy valamilyen módon. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyértelmően ki kell derülnie mindenkinek, hogy milyen szabály vonatkozik rá. Szükséges 
lenne belevenni azt is, hogy az állami támogatás nem része a nettó árbevételnek. 
Besesek Béla képviselı 
A következı k) pontba kellene beleírni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ki lehet egy ponttal egészíteni. 
Patkós Zsolt polgármester 
A k) pontba be kell írni, hogy az állami támogatás nem része a nettó árbevételnek. 
Besesek Béla képviselı 
Amit törvénybıl vettünk át, azt szó szerint vettük át, de a rendeletünk tartalmazhat egy plusz 
pontot. 
Mucsi László képviselı 
Az a) pontot ki kell egészíteni azzal, hogy ide tartoznak az ıstermelık. 
Patkós Zsolt polgármester 
Beszúrjuk a vállalkozó szó után zárójelben az ıstermelı szót. 
Mucsi László képviselı 
A gyakorlat során már tiszta, hogy az ıstermelık mit vonhatnak le a nettó árbevételbıl? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Mindenki tájékoztatást kapott írásban, és folyamatosan megjelennek az ıstermelık a 
polgármesteri hivatalban, ahol személyesen is részletes tájékoztatást kapnak. Sajnos van pár 
ember, kb. 15 fı, akik nem jelentek meg a hivatalban, az ı részükre a fizetési meghagyás  
csak a 2009. évi adóelıleg törlésére vonatkozóan kerül módosításra, a 2008. évi adófizetési 
kötelezettség nem, mert nincs tudomásunk az állami támogatásokról. 
Mucsi László képviselı 
Célszerő volna ezeket az embereket megkeresni még egy levélben és tájékoztatni ıket. 
Nagy Klára fıtanácsos 
Megkerestük. 
Patkós Zsolt polgármester 
Meg is van a határidı, október 10-e, addig mindenkinek saját érdekében kell ezt megtenni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
21/2009.(……..) számú rendelete 

a helyi iparőzési adóról szóló  
8/1991(V.13.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  
(továbbiakban: Tv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 8/1991.(V.13.) ÖR. 
számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 



  

1.§ 
 

A R. az alábbi címmel egészül ki: 
 

Értelmezı rendelkezések 
 

2.§  
 
A R. az alábbi 10. §-sal egészül ki: 
 
10. § E rendelet alkalmazásában: 
1. önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt 
- bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed; 
2. nettó árbevétel: 

a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt 
vezetı vállalkozó (pl: ıstermelı) esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem 
pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként 
elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az 
adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások 
között kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, 
az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve, ha az így 
elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, 
valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével, a b)-
j) alpontokban foglalt eltérésekkel, 

b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamatjellegő 
bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegő ráfordításokkal, növelve az egyéb 
pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem 
pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet 
(fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet 
veszteségének/nyereségének nyereségjellegő különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A 
számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok 
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegő, 

c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó mőködési költségekkel, a 
befektetésekbıl származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál), az 
egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegő bevételekkel, a 
biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetések 
értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel (nem 
életbiztosítási ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a nem 
biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával szemben 
ráfordításként elszámolt összeggel, a tőzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel és a 
biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel. Fedezeti ügyletek esetén az 
alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet 
veszteségének/nyereségének nyereségjellegő különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A 
számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok 
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegő, 

d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi 
bevétel, 

e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve a 
nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és 



  

kamatjellegő bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) 
nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének 
nyereségjellegő különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti 
kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete 
tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegő, 

f) az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél: a 
könyvvezetési kötelezettségtıl függıen a vállalkozási tevékenységbıl származó a) pont alatti 
nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel, 

g) a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepénél, valamint a külföldi 
székhelyő európai részvénytársaság és európai szövetkezet magyarországi telephelyénél, 
továbbá egyéb más külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi telephelyénél: a fióktelep 
(telephely) számviteli beszámolója (ha a telephelynek számviteli beszámolókészítési 
kötelezettsége nincs, akkor nyilvántartásai, bizonylatai) alapján kimutatott, az a) pont szerinti, 
- illetve, ha a külföldi székhelyő vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében említett 
szervezet, akkor az ott meghatározottak szerinti - nettó árbevétel. Amennyiben a fióktelep 
(telephely) szerepel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a kockázati 
tıkebefektetésekrıl, a kockázati tıketársaságokról, valamint a kockázati tıkealapokról szóló 
törvény elıírásai szerint vezetett nyilvántartásban, akkor a j) alpont szerinti nettó árbevétel, 

h) a b)-g) és j) alpontokban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, társasház, 
alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény stb.) - könyvvezetési 
kötelezettségtıl függıen - a vállalkozási tevékenységbıl származó, az a) pont szerinti nettó 
árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel. Nem minısül vállalkozási tevékenységbıl származó 
árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belsı szolgáltatásból származó árbevétele, 

i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók 
esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott általános 
forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni 
érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval, továbbá az 
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a 
termék ellenértéke részeként bevételként került kimutatásra, 

j) a kockázati tıkebefektetésekrıl, a kockázati tıketársaságokról, valamint a kockázati 
tıkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati tıketársaságoknál és a kockázati 
tıkealapoknál: az a) pont szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi eszköznek 
minısülı részvények, részesedések - kockázati tıkebefektetések - eladási árának és könyv 
szerinti értékének különbözetében keletkezett, a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg 
realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott osztalék és részesedés 
együttes összege, 
k) a nettó árbevételnek nem része a kapott állami támogatások összege.  
3. piaci és vásározó kiskereskedelem: piacokon, vásárokon folytatott kicsinybeni, közvetlenül 
a végsı fogyasztónak történı értékesítés; 
4. építıipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 
2008. január 1-jétıl hatályos (TEÁOR’08) besorolása szerint a 41-43. ágazatokba sorolt 
tevékenységek összessége; 
5. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, 
üzletszerően végzı 

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, 
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezıgazdasági ıstermelı, 

feltéve, hogy ıstermelıi tevékenységébıl származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot 
meghaladja, 

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, 
d) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll; 



  

6. telephely: 
 a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétıl -, ahol 

részben vagy egészben iparőzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés 
magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a mőhelyt, a raktárt, a bányát, a kıolaj- vagy 
földgázkutat, a vízkutat, a szélerımővet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a 
termıföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében 
igénybe vehetı közutat, vasúti pályát; 

b) hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is) 
vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történı 
továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes 
jelenlétet kíván, 

c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-
kereskedı és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló 
törvény szerinti egyetemes szolgáltató, földgázkereskedı és földgázelosztói engedélyes esetén 
azon önkormányzat illetékességi területe, ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése, 
illetve a villamos energia vagy földgáz elosztása a végsı fogyasztó, a végsı felhasználó (a 
továbbiakban együttesen: a végsı fogyasztó) részére történik; 
7. eladott áruk beszerzési értéke: a kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások esetében a 
vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak - a számvitelrıl szóló törvény 
szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt - bekerülési (beszerzési) értéke. Az 
egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá 
tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezetı vállalkozók esetében a tárgyévi árubeszerzésre 
fordított kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a 
kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az eladott áruk beszerzési értékét 
az az érték, amellyel az adóalany a 37. pont szerint anyagköltségként, a 40. pont szerint 
közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette; 
8. anyagköltség: a kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak - a 
számvitelrıl szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) értéke. 
Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá 
tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezetı vállalkozók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre 
fordított kiadás, csökkentve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a 
kifizetett anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az anyagköltséget a saját 
vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési) értéke, 
továbbá az az érték, amellyel az adóalany a 36. pont szerint az eladott áruk beszerzési 
értékeként, a 40. pont szerint a közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét 
csökkentette; 
9. anyag, áru: a számvitelrıl szóló törvény szerinti vásárolt készletekbıl az anyagok, az áruk; 
 
10. az egyszerősített vállalkozói adónak a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó alanya 
esetében nettó árbevétel: a 22. pont i) alpontja szerinti nettó árbevétel, eladott áruk beszerzési 
értéke és anyagköltség: a 36. és a 37. pontokban foglalt, pénzforgalmi nyilvántartást vezetı 
vállalkozókra meghatározott eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség; 
11. közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik 
személlyel (a megrendelıvel) írásban kötött szerzıdés alapján, a szerzıdésben rögzített 
módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) 
szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevıje és nyújtója is a 
szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, 
hogy a megrendelıvel kötött szerzıdésbıl a közvetítés lehetısége, a számlából a közvetítés 
ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is 
értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelmően 



  

megállapítható. Ide sorolandó továbbá a közvetített szolgáltatások közé nem tartozó, az 
adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során 
az adóalany mind megrendelıjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 
szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerzıdéses kapcsolatban áll. Alvállalkozói teljesítés 
értékének minısül annak a - közvetített szolgáltatásnak nem minısülı - szolgáltatásnak az 
ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa értékesített új (a használatbavételi engedély 
jogerıre emelkedését megelızıen vagy azt követıen elsı ízben értékesített) lakás 
elıállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerzıdés alapján vesz igénybe. 
Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 36. 
pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként vagy a 37. pont szerint anyagköltségként vagy 
a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként nettó árbevételét nem csökkentette; 
12. székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a 
cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói 
igazolványban ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A 
külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a 
cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni; 
13. saját vállalkozásban végzett beruházás: a számviteli törvény szerinti tárgyi eszköznek 
minısülı eszközök saját vállalkozásban végzett megvalósítása, létesítése, bıvítése, 
rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának növelése, eredeti állagának 
helyreállítását szolgáló felújítása - ide nem értve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, 
biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkákat, továbbá az erdınevelési, 
erdıfenntartási, erdıfelújítási munkákat - akkor is, ha az adóalany kizárólag a beruházás 
megvalósításához szükséges anyagot biztosítja; 
 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a 2009. szeptember 29-én lép hatályba. 
 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az iparőzési adóról szóló rendeletet, amikor egységes szerkezetbe kerül, kérte, hogy kapja 
meg minden adóalany és a képviselık is. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Ha még van a képviselıknek módosítási igénye, szívesen veszi a javaslatot. 
 
Polgármester napirendi módosítást javasolt, kérte, hogy a képviselı-testület az egyéb 
kérdéseket tárgyalja meg, és utána legyen zárt ülés. 
 
A képviselık egyetértettek a napirendi pontok cseréjével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

NAPIREND 
5. Egyéb kérdések 
 
A) Szeméttelep rekultivációja 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Múlt héten értesültünk róla, hogy a szeméttelep munkaterület átadása megtörtént. 
Önkormányzatunkat erre nem hívták meg. Ma délelıtt itt volt egyeztetésre a rekultivációt 
végzı Bilfinger Berger Hungária Kft. képviselıje Király Ferenc és a Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft. részérıl Fülöp Róbert. Elmondták, hogy miután megvan a 
Környezetvédelmi Felügyelıség engedélye, el lehet kezdeni a szeméttelep rekultivációját, 
amely pénteken, október 2-án elkezdıdik. A szeméttelepen áldatlan állapotok vannak. A 
szeméttelepen a felsı réteg szemetet a kiskunhalasi hulladéklerakóba szállítják október 2-tıl 
18-ig 6 órától 18 óráig folyamatosan, hétvégét is beleértve. Szank Csatorna – Béke – Halasi 
utcán napi 10-12 kocsival történik a szállítás. Megállapodtak abban, hogy a munka 
megkezdése elıtt fénykép, ill. videó felvétel készüljön az útról és a mellette lévı házakról a 
Csatorna utcában, hogy a bekövetkezı károkozás egyértelmően megállapítható legyen. A kár 
elhárítása teljes mértékben az ı felelısségük. Számukra a hátsó földút használhatatlan a 
jármőveik számára. A Csatorna utcában lakókat errıl tájékoztattuk a mai napon. Az inert 
hulladékot, építési törmeléket külön választják, melyet útalap készítésére felhasználunk, 
ebben segítségünkre lesznek, ebbıl tudjuk a külterületi utakat javítani. Amikor egyben lesz az 
egész inert hegy, akkor érdemes ide zúzót hozni. 
Utána az alatta lévı rétegnek a rostálása megtörténik. A szeméttelep mellett lévı, ill. belenıtt 
erdıt ki kell termelnünk, mert különben nem tudják az alatta lévı anyagot átrostálni. 
Kialakítják a rostált, válogatott szemétnek a tároló helyét, amely minden oldalról szigetelt 
lesz, nem jut bele az esıvíz, és megakadályozza, hogy a talajba szennyezı anyagok jussanak. 
Földdel lefedik, befüvesítik, amelynek nyírása az önkormányzat feladata. Több monitoring 
kutat fúrnak, azt a szolgáltatást végzı vállalkozó felügyeli. A szeméthegy sajnos átnyúlik 
magánterületbe és a mellette lévı legelıre, 1,5 ha-os a szeméttelep, de valójában 2 ha 
területen van szemét, onnan is összegyőjtik.  
Májusra tervezik a mőszaki átadás-átvételt. A környékén rendezett területet szeretne kérni, ott 
esetleg ki lehetne alakítani a fiataloknak olyan helyet, ahol motorozni tudnának az utcák 
helyett. Nem a depón, mert az egy szánkózó domb lesz, hanem mellette. 
Mucsi László képviselı 
Nagyon örül, hogy eljutottunk idáig, hogy a szeméttelep felszámolásra kerül, mert ez Szankon 
a környezetszennyezésnek a legnagyobb bázisa volt.  
A zöldhulladék lerakóhely ideiglenesen a mázsaház mellett volt, javasolja, hogy véglegesen 
legyen megoldva, az itt képzıdött szerves anyag maradjon itt, mert értékes, aprítani, 
komposztálni kell és újra hasznosítható. Legyen hová kivinni a nyesedéket. 
Patkós Zsolt polgármester 
Utána kell nézni, hogyan lehet engedélyeztetni a mázsaház melletti területre. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Meg kellene nézni a hátsó földes utat, hogy ott el tudnának-e járni a jármővek, a falut nem 
érintve, egyenesen a bodoglári útra jutnának ki. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megnézték, és azt mondták, hogy keskeny, és nekik elıírás az, hogy kitérıket kell kialakítani, 
ennek a kialakítása és az út rendbetétele aránytalanul megdrágítja a költségeket, ezért nem 
tartják alkalmasnak. 
 
 



  

Besesek Béla képviselı 
Sokkal jobb volna, ha földúton történne a szállítás, sok problémát elıznénk meg ezzel, meg 
kell nézni még egyszer, hogy van-e más lehetıség. 
Timár Zsolt képviselı 
Nem most jelentkezik majd a Csatorna utcában az úton a probléma, hanem majd jövıre, a tél 
elmúltával, mert a keletkezett repedéseket majd szétnyomja a fagy. 
Mucsi László képviselı 
Meg kell nézni még egyszer a földutat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ülés után kimegyünk, és személyesen megnézzük. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Felmérték-e, hogy a vasúti átjáró bírja-e ezt a terhelést, vagy megerısítik? A Csatorna – 
Petıfi utca keresztezıdése beláthatatlan, ideiglenesen egy STOP táblát, vagy tükröt fel kellene 
szerelni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ezt jelezni fogja a cégnek. 
 
B) Idısek Klubja akadálymentesítése 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az Idısek Klubja akadálymentesítésére pályázaton 
14.228.637,-Ft-ot nyertünk. A pályázathoz 10 %-os önerı szükséges. A norvég finanszírozási 
mechanizmus támogatásával megvalósuló pályázat kapcsán a Rákóczi u. 25. szám alatti 
épület megújulhat, de elég sok feltételnek kell még megfelelni, kiviteli tervet és közbeszerzési 
eljárás lefolytatását írják elı, és sok dokumentációt kell benyújtani. A pályázatban foglaltak 
szerint a beruházást 2010. októberig kell megvalósítani.  
 
C) Biogázüzem létesítésérıl 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A biogázüzem tervezett megvalósítása kapcsán már több körben történt egyeztetés a 
megvalósítóval, befektetıkkel. Az elıszerzıdés aláírása hamarosan megtörténik. Ennek egyik 
elıfeltétele, hogy az önkormányzat saját tulajdonú ingatlannal rendelkezzen a beruházás 
céljára, amelyet ki kell vonatni mővelés alól és az ingatlan közmővesítésében is részt kell 
vennünk. Azt mondták, hogy a 6 ha-os területre - amely ki van jelölve ipari területnek -, 
szükségük van. A területtel nagy probléma, hogy a gázvezetéknek két oldalon 42 méter a 
védıtávolsága, tehát összesen 84 méter, amely jelentıs területet vesz el az ingatlanból. A 
tárgyalások jelenleg folyamatban vannak.  
Mucsi László képviselı 
Az elıkészítés kapcsán, amikor körbe jártuk a szerves anyag termelıket, nagyon kedvezı volt 
a biogázüzem létesítésének fogadtatása a gazdák részérıl, pozitívan álltak hozzá. 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
Nem ismeri az üzem tervezett helyét, a falu szempontjából kellemetlen szagokat jelent-e? 
Patkós Zsolt polgármester 
A falutól keleti irányban, a jászszentlászlói út mentén, a csirketeleppel szemben, több mint 
500 méterre lesz a településtıl, teljesen zárt rendszerrıl van szó, a betárolásnál elıfordulhat 
szag, de csak addig.  
Mucsi László képviselı 
A szélirány is kedvezı az üzem elhelyezésénél, ezt is figyelembe vettük. 
 



  

D) Játszó- és pihenıpark átadása és községi ünnepség 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A játszó- és pihenıpark átadási ünnepségét október 22-én délelıtt 10 órára tervezzük. Mivel 
ez az elsı LEADER pályázatból megvalósuló projekt. Ez jelentıs dolog a Kiskunok 
Vidékéért Akciócsoport területén is, ezért nagy érdeklıdésre számítunk az ünnepségen, a 
környezı településekrıl is. 
Ettıl elkülönülten október 22-én 17 órakor kerül megtartásra az október 23-i községi 
ünnepség, amelyre Nagygalambfalváról várunk vendégeket, kitüntetés átadását is tervezzük.  
Október 6-án Hármas Kopjafánál 18 órakor lesz községi ünnepség, amelyre az iskolás 
gyerekek már készülnek. 
 
E) LEADER pályázatok 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A LEADER pályázatok kapcsán, amit Szankról benyújtottunk – falumegújítás, vidéki örökség 
megırzése, mikro vállalkozás tekintetében – mind sikeres volt. Nyertek az egyházak, az 
önkormányzat pályázatai és (még nem hivatalos), de nyert a horgászegyesület és egy 
magánszemély pályázata is Szankról. Ez azt jelenti, hogy az 1,3 milliárd forintos 
összforrásból Szankra több mint 150 millió forint forrás fog jönni. Ez nagyon szép szám.  
Besesek Béla képviselı 
Most nagyon reklámozzák a tévében, rádióban a LEADER pályázati lehetıséget.  
Patkós Zsolt polgármester 
Nekünk már nem lesz, az akciócsoport területére esı forrás majdnem elfogyott, a maradék 
forrásra mi már nem pályázhatunk. 
Az önkormányzat LEADER pályázatai: a játszó- és pihenıpark létesítése és a Közösségi Ház 
felújítása. 
Mucsi László képviselı 
Mennyit nyert önkormányzatunk a LEADER pályázatokon? 
Patkós Zsolt polgármester 
Önkormányzatunk összesen 39-40 millió forintot, ehhez jön a két egyház pályázata, amelyre 
25 millió forintot, horgásztóra 30 millió forintot, a magánszemély 54 milliót nyert.  
Besesek Béla képviselı 
Meddig kell ezt a pénzt elkölteni? 
Patkós Zsolt polgármester 
Építési beruházásra és gépbeszerzésre 2 év a határidı. 
 
F) Járda felújítás 
 
Mucsi László képviselı 
Járda felújítás melyik részen lesz és mikor? 
Patkós Zsolt polgármester 
A közbeszerzési törvénynek kell még utánanézni, hogy mit kell egybe számítani és külön, 
mert önmagában ez a beruházás nem közbeszerzés köteles az értékénél fogva (nettó 13 
millió). Ezért nem indítottuk el a képtár-könyvtár beruházását is, mert ott is ugyanez a 
helyzet. Várjuk az ÉPINBER KFT. szakmai állásfoglalását. Két cégtıl kért árajánlatot. A 
járdánál 6 cm-es szürke térkı lesz lerakva, az egyeztetések szerint korábban meghatározott 
utca szakaszokon. 
 
 



  

G) EGYEBEK 
 
Mucsi László képviselı 
Panaszkodnak a lakosok éjszakai nagyhangú motorozásra, kipufogó nélküli Simson lehet. 
Patkós Zsolt polgármester 
Utánanézünk. 
 
Tabajdi Gábor képviselı 
A játszótérnél a nagy jármővek nagyon letapossák a füvet, meg kellene locsolni, mert ebben a 
szárazságban nagyon hamar ki fog égni. 
Patkós Zsolt polgármester 
Egyetért, öntözni kellene. Reményeink szerint felül fogják vetni a kitaposott füvet. 
 
Besesek Béla képviselı 
Az Arany János utca javításában nem lát elırehaladást, fel kellene ıket szólítani levélben. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem is jelentették még készre. Felszólítjuk ıket. 
 
H) Étkeztetés 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Visszatérve az étkeztetés kérdésére, Varga Ferencné kérdése az volt, hogy milyen mértékő az 
étkezést igénybe vevık létszámának csökkenése, ill. van-e csökkenés? 
Nagy Klára fıtanácsos 
A szociális étkeztetés létszáma magas, de igen gyakori, hogy idıszakosan nem kérnek ebédet, 
ill. nem minden nap igénylik. Ezért a normatíva kiesés nagy.  
Patkós Zsolt polgármester 
Minıségi probléma lehet az ok, vagy más? 
Nagy Klára fıtanácsos 
Az idısek minıségi problémára panaszkodnak, különösen hétvégén, több esetben ezért 
mondják le az ételt, vagy pedig kiválogatják a jobb ételeket. 
Az óvodai étkeztetésnél és az iskolai étkeztetésnél is kevesebb a létszám. Az állami támogatás 
tekintetében ez kb. 1,5 millió forint csökkenést jelent. 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez jelentıs kiesés. Azt hallotta, hogy az általános iskolás gyerekek tekintetében minıségi 
problémát nem érzékelnek a szülık. 
Mucsi László képviselı 
Az iskolások étkeztetésével kapcsolatban azt látja, hogy semmivel sem rosszabb a gyerekek 
étkeztetése. Az adag elegendı, válogatás régen is volt. Több kiegészítıt kapnak, mint 
korábban. A minıségre nincs panasz, ugyanazok ez emberek fıznek. Van lehetıség 
repetázásra, lelkiismeretesen kiadják a maradékot is. Korrektek az ott dolgozók. Az jogos 
észrevétel, hogy nincsenek a korábban megszokott ínyencségek, pl. kelt tészták és olyan 
húsok, pl. csirkeszárny, amit vágóhídról szereztek nagy tételben. Nagyüzemi beszerzésnél 
vannak elıkészített, félkész ételek, a változatosság rovására. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az életkorok tekintetében különbözıek a vélemények. Alapvetıen iskolai étkeztetést 
közbeszereztettünk, az másik dolog, hogy vendég étkeztetés is, szociális étkeztetés is. A 
megoldás érdekében egyeztetést hívunk össze az üzemeltetıvel, addig össze kell győjteni az 
információkat óvodából, iskolából, szociális étkeztetésbıl, hogy mi az, amelyen változtatni 
szükséges, tolmácsoljuk a kéréseket.  



  

Varga Ferencné képviselı 
Az óvodai étkeztetésben felmerült problémákat összegyőjtötte és azt tolmácsolta. 
 
NAPIREND 
6. Elıterjesztés „Szank Község Díszpolgára” cím adományozására  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Ezt a napirendet a képviselı-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalta. 
 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
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