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Jegyzőkönyv 

 
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 26-i nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
  Demeter Zoltán   képviselő 
  Füri József   képviselő 
  Gerencsér Attila  képviselő 
  Ifj. Hollósi Dezső  képviselő 
  Nánási László   képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
                       
Távol maradását jelezte: 0 fő 
   
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
                        Járfás Péterné   jegyző 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyv vezető 
  Dezső Sándorné  gazdálkodási előadó 
 
Lakosság részéről jelen van: 11 fő 
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné 
köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Gerencsér Attila és ifj. Hollósi Dezső képviselőt.  
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a 
jegyzőkönyv hitelesítőkre. 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, és 2 (kettő) tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2011. (I.26.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv 
hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ismerteti a tervezett napirendi pontot és kéri, hogy a meghívóban ismertetett napirendek közül a 3. 
és a 8. pontot cseréljék meg a tárgyalás során. A változtatás bejelentése után ismételten ismerteti a 
napirendi pontokat: 
 
1.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
  Előterjesztő:  polgármester 
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2.) Bizottságok külsős tagjainak eskütétele 
  Előterjesztő: polgármester 
 
3.) Állattartási rendelet módosítása 
  Előterjesztő: jegyző 
 
4.) Költségvetés 2011. év – koncepció tárgyalása 
 4.1) Ficánkoló Óvoda 2010. évi költségvetési hiányának tárgyalása 
 4.2) Többcélú Kistérségi Társulás tartalékképzésre felhívása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
5.) Közösségi Ház hasznosítása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
6.) Településszerkezeti Terv módosítása – egységes szerkezetbe foglalása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
7.) A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet 

felülvizsgálata és egységes szerkezetbe foglalása 
  Előterjesztő: jegyző 
8.) Napirend előtti felszólalás 
  Előterjesztő: Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
 
9.) Buszkísérők jogállásáról döntés 
  Előterjesztő: polgármester 
 
10.) Cafetéria szabályzat módosítása 
  Előterjesztő: jegyző 
 
11.) Egyebek, hozzászólások, észrevételek 
 11.1) Fejér Megyei Hírlap megkeresése 
 
 
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok 
megtárgyalására. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2011. (I.26.) önkormányzati határozata 

Tervezett napirendi pontokról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
 
Nagy Dániel polgármester:  

- A jelenleg folyó legnagyobb beruházásunk, a csatornázás, jelenlegi állásáról. a mai nap 
délelőtt megtörtént az első tárgyalás a beruházásban részt vevő összes fél között. A 
megbeszélésen jelen volt a kivitelező, a lebonyolító és a sajtó is. Önkormányzatunkat Dr. 
Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester, Nánási László képviselő és jó magam képviseltük. A 
tájékoztatón ismertetésre került a munkaterületek átadás-átvételének községekre lebontott 
időpontjai. Pátkán ez a munkafolyamat 2011. január 31-én lesz. A jövő héten érkezik a 
beruházó Pátkára. A beruházással kapcsolatosan a tegnapi napon már 14 millió forintot 
átutaltunk, és az utalás dokumentációja is lezajlott. Ezzel kapcsolatban nagyon jó 
munkakapcsolatot tudtunk kialakítani a gárdonyi OTP dolgozóival. A beruházás 
elkészítésének időpontját is kitűzték, ami Pátkára vonatkozóan 2012. októbere, reméljük, 
tudják tartani az időpontot. A csatorna beruházás tervezője, Gemenc-Bau felülvizsgálja a 
változásokat március 31-ig, és ettől az időponttól kezdődik a faluban a tényleges árokásás.  

- Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetőivel megbeszélést folytattam a Gál-közben 
létesítendő szennyvíz-átemelő ügyében. Ez egy legelő területen valósulna meg. A Nemzeti 
Földalappal még egyeztetni kell. Nagyon nehézkesen mennek a dolgok, meg kell küzdeni 
ezért a területért, pedig a beruházás sikerességéért szükségünk van erre a területre. A tározó 
melletti vízelvezető árok tisztítását december hónapban megígérték, de a Vízügyi Igazgatóság 
vezetői mostani megbeszélésünkön úgy nyilatkoztak, hogy jelenleg anyagi helyzetük nem 
engedi meg, hogy ez a vízfolyás kitisztításra kerüljön. Úgy nyilatkoztak, hogy ez a faluban 
mutatkozó belvizek elvezetéséhez nem is olyan szükséges. Nyilatkozatuk szerint ez nem 
közérdekű probléma. Ez is egy nehéz tárgyalás lesz, mert szerintünk igen is nagy szükség 
lenne e vízfolyás kitisztítására, mivel biztosan csökkennének a falu egy részén a belvízzel 
borított területek. 

- A vízművünk egyik kútja jelenleg nincs nyilvántartásban. Állami területen van, nem a mi 
területünkön. Állami tulajdonban levő területet nagyon nehéz megvásárolni. Itt is elég 
komplex problémával állunk szemben. Valószínű, hogy részletekben kell megoldani ezeket a 
dolgokat, mivel egy-egy probléma megoldásánál az eljárási díjakat is külön-külön kell 
kifizetnünk. 

- A Vasút utcában a csatorna helyzete szintén megoldásra vár. Egri János, a földmérőnk a jövő 
hétre ígérte az új térképet a helyszínről, ahol a csatorna valójában menne.  

- A közfoglalkoztatási pályázat beadása folyamatban van. Jelenleg önkéntes közérdekű munkát 
tudunk biztosítani, havi 1.400,- Ft ellenszolgáltatásért. A buszkísérőinket jelenleg így 
alkalmazzuk.  

- Vadásztársaság: a Földtulajdonosi Közösség megalakításán dolgozunk a 
vadásztársaságainkkal. Jelenleg próbálunk információt gyűjteni, hogy ki a jogosult összehívni 
az alakuló ülést.  

- A Takar-net program beszerzése megtörtént, már részlegesen működik is.  A pályázathoz 
sikeresen letöltöttük a kívánt tulajdonlap másolatokat. 

- Informatikai eszközbeszerzési pályázat került kiírásra. Jelenleg dolgozunk a 
felhasználhatóságán. 

- Telenor szerződés: a Fejérvíz Zrt-vel közös szerződésünk van jelenleg érvényben. A 
megállapodást aláírtuk. Remélem az a hosszútávú szerződés új dimenziókat fog nyitni a 
kapcsolatunkban. 

- január 28-án, pénteken községünkben kulturális kapcsolatokat építő televíziós felvétel lesz. 
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Tájékoztatja a testületet, hogy lejárt határidejű határozat, illetve átruházott hatáskörben hozott 
döntés több nem volt. 
 
Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri a képviselő-testületet, 
hogy határozat hozatala nélkül fogadják el a polgármester beszámolójáról. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
polgármester beszámolóját határozat hozatala nélkül elfogadta. 
 
 
2.) Bizottságok külsős tagjainak eskütétele 
  Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselőtársam megkapta. Ehhez képest egy kicsi változás lenne, 
mivel Körösi Andrásné, akit a pénzügyi bizottságba jelöltünk, jelezte, hogy nem tudja vállalni ezt a 
számára is megtisztelő feladatot. Így a pénzügyi bizottságba helyette, Varga Gábort jelölnénk. 
A polgármester elmondta javaslatát a bizottságok külsős tagjaira az alábbiak szerint: 

- oktatási és kulturális bizottságba: Vágó Árpád és Iszákné Spiczmüller Marianna 
- szociális és ügyrendi bizottságba: Lánczos Józsefné és Stroh Nikolett 
- turizmus, mezőgazdasági- és környezetvédelmi bizottságba: Hedlicska Károly és Kovács János 
- pénzügyi bizottságba: Lévai Flórián és Varga Gábor 

 
 
Nagy Dániel polgármester: A bizottságok külsős tagjainak megválasztásához több hozzászólás, 
vélemény nem volt, ezért szavazásra bocsátja az írásban kiküldött határozat tervezetet az oktatási és 
kulturális bizottság külsős tagjainak megválasztására. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy 
szavazzanak, amennyiben jóváhagyják a határozati javaslatban közölt tag jelölteket. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2011.(I.26.) önkormányzati határozata 

az Oktatási és Kulturális Bizottság külsős tagjainak megválasztásáról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottságába külsős tagként megválasztja 
Vágó Árpás Pátka, Kert utca 9. 

Iszákné Spiczmüller Marianna Pátka, Ifjúság u. 2. szám alatti lakosokat 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatát az SzMSz felülvizsgálatakor 
vezettesse át a 2. számú függelékbe. 
 
Határidő: azonnal és 2011.03.31. 
Felelős: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak, amennyiben jóváhagyják a határozati javaslatban 
közölt tag jelölteket a Szociális és Ügyrendi Bizottságba. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2011.(I.26.) önkormányzati határozata 

a Szociális és Ügyrendi Bizottság külsős tagjainak megválasztásáról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Szociális és Ügyrendi Bizottságába külsős tagként megválasztja 
Lánczos Józsefné Pátka, Vak Bottyán tér 12. 

Stroh Nikolett Pátka, Kossuth utca 62. szám alatti lakosokat 
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatát az SzMSz felülvizsgálatakor 
vezettesse át a 2. számú függelékbe. 
 
Határidő: azonnal és 2011.03.31. 
Felelős: polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak, amennyiben jóváhagyják a határozati javaslatban 
közölt tag jelölteket a Turizmus, Mezőgazdasági- és Környezetvédelmi Bizottságba. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2011.(I.26.) önkormányzati határozata 

a Turizmus, Mezőgazdasági- és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagjainak megválasztásáról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Turizmus, Mezőgazdasági- és Környezetvédelmi Bizottságába 
külsős tagként megválasztja 

Hedlicska Károly Pátka, Kossuth utca 141. 
Kovács János Pátka, Kossuth utca 26. szám alatti lakosokat 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatát az SzMSz felülvizsgálatakor 
vezettesse át a 2. számú függelékbe. 
 
Határidő: azonnal és 2011.03.31. 
Felelős: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak, amennyiben jóváhagyják a határozati javaslatban 
közölt tag jelölteket a Pénzügyi Bizottságba. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2011.(I.26.) önkormányzati határozata 

a Pénzügyi Bizottság külsős tagjainak megválasztásáról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságába külsős tagként megválasztja 
Lévai Flórián Pátka, Fehérvári út 39. 

Varga Gábor Pátka, Kert utca 19. szám alatti lakosokat 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatát az SzMSz felülvizsgálatakor 
vezettesse át a 2. számú függelékbe. 
 
Határidő: azonnal és 2011.03.31. 
Felelős: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Felkéri a megválasztott külsős bizottsági tagokat, hogy az eskü szövegét mondják utána: 
 

„Én ................................ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű 
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot 
megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom 
szerint minden igyekezetemmel Pátka Község javát szolgálom. (A képviselő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen.” 
 

Az eskü letétele után a polgármester a külsős bizottsági tagok részére átadja a megbízólevelet és az 
esküokmányt, további munkájukhoz jó egészséget kíván.  
 
 
3.) Állattartási rendelet módosítása 
  Előterjesztő: jegyző 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az állattartási rendeletünk felülvizsgálatra szorul. Nagy sok a különböző probléma, de legfőképpen az 
ebek tartásával van gondunk. Mozduljunk el olyan irányba, hogy az állatok tartási rendjéből vegyük ki 
az ebtartás szabályait és ezt a témát szabályozzuk külön kezelten. Ha egy-egy állat tartásában nincs 
megállapodás, akkor nem tudunk egységre jutni, márpedig az eb tartás témája ebbe tartozik.  
Ma elő kell készíteni és meghatározni, hogy melyik bizottságunkat kívánjuk bevonni a jogszabályunk 
létrehozásába, annak megszerkesztésébe. A megalkotásra váró rendeletünket ki kell egészíteni a 
helyi sajátosságokkal. Egyeztetni kell a kialakítandó rendeletünket a felsőbbrendű jogszabályokkal, el 
kellene mozdulni abba az irányba, hogy a rendeleteink betarthatóbbak legyenek és 
ellenőrizhetőbbek. 
A testületi ülés előtt érkezett a témával kapcsolatban kettő lakossági beadvány: 

1. A Vak Bottyán tér 14. szám alatt tartott állatokkal kapcsolatban 
2. Méh tartással kapcsolatban 

 
A polgármester felolvasta a Vak Bottyán tér 14. szám alatt tartott állatokról szóló lakossági 
beadványt, amit 16 lakos a környékből aláírt. 
A beadványban elmondják, hogy a fenti című beépítetlen lakótelken jelenleg egy szamár, egy birka és 
hét kecske van bekerítve, őrizetlenül. Ezek az állatok zavarják a környéken lakók nyugalmát. Éjszaka 
többször, hajnalban 20-30 percenként ordít a szamár, nem lehet tőle aludni, nyugodni. A közelben 
lakók szenvednek a legyek és a bűz miatt, mivel a szamár trágyáját nem takarják le. Nem tudnak 
ablakot nyitni, szabadban ruhát szárítani, a teraszukon pihenni. A trágyával, vizelettel szennyezett 
port a szél ráhordja a kertekben termett gyümölcsökre, zöldségekre.  
Kérik a képviselő-testületet, hogy a fenti leírtakat figyelembe véve módosítsák az állattartási 
rendeletet, tiltsák meg az ilyen sűrűn lakot területen a szamár tartását, valamint a karámban történő 
állattartást. 
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Nánási László képviselő 
Felolvassa a jelenleg érvényben levő állattartási rendelet szerinte ide vonatkozó 4.§-ának 1-2. 
bekezdését: 

1) Pátka Község Önkormányzat közigazgatási területén állat a rendelet 1. mellékletében 
meghatározott létszám és állattartási védőtávolság betartásával, valamint az 
állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi, környezetvédelmi jogszabályok 
betartásával, és a lakosság nyugalmának zavarása (zaj, bűz, stb.) nélkül tartható. 

2) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, szükség 
szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen 
gondoskodni, és az állattartás során az 1.) bekezdésben felsorolt jogszabályok rendelkezéseit 
folyamatosan betartani. 

Javasolnám, hogy a fentiek betartása érdekében intézkedni kellene. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A zavaró hatásokat megpróbáljuk minimalizálni, de az állattartást megtiltani nem lehet. Elég 
nehéz lesz összehangolni az érdekeket. Meg kell vizsgálni, hogy ki fog eljárni „szamár” kérdésben, 
kinek a feladatköre és ki az illetékes. 
Ez évek óta meglévő probléma. Úgy kell kezelni a helyzetet, hogy ne okozzunk kárt senkinek.  
A zaj és bűz vizsgálatát a hatóságoktól kell kérnünk. A hatósági szakvélemény díját természetesen 
a bejelentők viselik. 
Meg kell nézni a Rendezési Tervünk ide vonatkozó besorolását, mert így egészen más szankciók 
vonatkozhatnak a község egyes területeire. A témában nagyon sok az ellentmondó jogszabály. 
 
Füri József képviselő 
Minden állattartóra nem lehet szankciót alkalmazni, ezt nagyon körültekintően kell kezelni. Úgy 
kell döntenünk, hogy azért a területen állatot is lehessen tartani.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A 2./ bejelentés a méhek tartásával kapcsolatos.  
Itt ellentmondás látszik a törvény és a mi rendeletünk között.  
A lakosság nyugalmát fenn kell tartani, de a termelők tevékenységét is segíteni kell. Például a 
méh tartással kapcsolatosan, a gabonatermelő gazdákat rá kell szorítani, hogy a nyári 
permetezéseiket időben jelentsék be, mert ez a méh tartóknak nagy gondot okoz és így egyúttal 
az önkormányzatnak is. Állatot lehet tartani, de ennek is megvannak a törvényes formái és 
szabályai. Vannak kistermelők, hobbi állattartók és állattenyésztők, rájuk különböző előírások 
vonatkoznak, és különböző szabályokat kell betartaniuk és betartatni velük.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A XXI. században ilyen dolgokat nem lehet megengedni, hogy ilyen sűrűn lakott területen 
„szamarat” tartsanak. Olyan megoldás, hogy mindenkinek jó legyen, olyan nincs. Az embereknek 
kellene úgy viselkedni, hogy egymás mellett tudjanak élni.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Nem az a cél, hogy emberek megélhetését meggátoljuk. Nekünk az a célunk, hogy szolgáljuk a 
lakosságot, hogy élhető környezetet alakítsunk ki.  
 
Lakosság részéről hozzászóló: Pap Józsefné Pátka, Park u. 12. – bejelentő egyike 
Nem az a problémánk hogy szamár van a kertben, de nyáron nyitott ablaknál kellene aludni, de 
ez teljességgel lehetetlen, mert negyedóránként ordít. Ez van éjjel és nappal is. Nem az állattartás 
ellen adtuk be ezt a kérelmet. Lehet állatot tartani úgy is, hogy ne menjen a szomszédjai idegeire. 
Itt a környéken majdnem minden család tart állatot, de kulturáltan, ezt a példák is mutatják. 
Trágyával be van szórva az egész telek, nyáron légy minden. Borzalmas körülmények között 
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tartják itt ezeket a szerencsétlen állatotokat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet segítsenek e 
nagy problémánk megoldásában. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Úgy kell megoldanunk ezt a kérdést, hogy a közeli állattartók érdekei sem sérüljenek, de a 
probléma megoldódjon. 
A 4/2008.(VI.1.) önkormányzati rendelet, amely az állattartásról szól, 4.§.(5) bekezdésére hívja fel 
a figyelmet.  
 „(5) azokon a területen, ahol az általános rendezési terv, és a szabályozási tervek a terület 
más célú felhasználását irányozza elő, állat tartását a polgármester hozzájárulásával lehet 
engedélyezni.” 
Azokat az övezeti határokat meg kell határozni, hogy hol, mi tartható.  Ez a rendelkezés 
mindenkire egységesen kell, hogy hasson.  
Az ügyben a hatósági állatorvos segítségét, szakvéleményét kérjük. Felvesszük a szamár 
tulajdonosával a kapcsolatot a békés megoldást keresve.  
Az ügyben a lakosság részéről a kapcsolattartónak felkérjük: Pap Józsefné Pátka, Park u. 12. szám 
alatti lakos, a levelezést és az ügy intézését vele fogjuk közösen végezni. 
 
A képviselő- testület a két bejelentést átadja további intézkedésre a jegyzőnek. A 
jogszabályoknak megfelelően járjon el a két ügyben.  
 
A polgármester javasolja, hogy a turizmus, mezőgazdasági- és környezetvédelmi bizottságnak 
adják át az állattartással kapcsolatos rendeletet átdolgozásra és előkészítésre az új rendelet 
módosítására.  
 

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás, vélemény több nem hangzott el, a polgármester kéri a 
képviselő-testületet, hogy a javaslatnak megfelelően hozza meg a határozatát arról, hogy az 
állattartási és ebtartási rendelet előkészítésével megbízza a Turizmus, Mezőgazdasági- és 
Környezetvédelmi Bizottságot. Az előkészítő munkát március 28-áig végezzék el. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2011.(I.26.) önkormányzati határozata 

az állattartási és ebtartási rendelet előkészítéséről 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2008.(VI.1.) számú, az állattartás szabályairól 
szóló rendelet módosításának előkészítésével, és az ebtartási rendelet kidolgozásának 
előkészítésével megbízza a Turizmus, Mezőgazdasági- és Környezetvédelmi Bizottságot. 
 
Határidő: 2011. március 28. 
Felelős: Füri József bizottság elnöke 
  Járfás Péterné jegyző 
 
 
4.) Költségvetés 2011. év – koncepció tárgyalása 
 4.1) Ficánkoló Óvoda 2010. évi költségvetési hiányának tárgyalása 
 4.2) Többcélú Kistérségi Társulás tartalékképzésre felhívása 
  Előterjesztő: polgármester 
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4.1) napirendi pont tárgyalása 
 Ficánkoló Óvoda 2010. évi költségvetési hiányának tárgyalása 
 

Nagy Dániel polgármester 
Az írásos előterjesztést mindeni megkapta, ezt szeretném kiegészíteni azzal, hogy Sárkeresztes a 
teljes könyvelését el fogja küldeni. Az idei évtől az óvodánk szakfeladatokra bontva fogja leadni a 
számláit könyvelésre. Az előterjesztésben is feltüntetett értékek valós számokon alapulnak, ez a rossz 
kommunikáció eredménye. Úgy beszéltük meg, hogy a következőkben negyedéves egyeztetés 
alapján folyik majd a könyvelés. Megfigyeléseket és egyeztetéseket végeznénk negyedévente vagy 
esetleg hosszabb időtávba, úgy hogy minden tagóvoda és önkormányzat, aki a társulásban részt vesz, 
delegálna tagot ebbe az egyeztető értekezletbe. Én Gerencsér Attilát javasolnám, mivel Ő pénzügyi 
szakember és ismeri is az önkormányzat gazdálkodását.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Ez az összeg, amit vissza kell fizetni, ez a gyerekek után felvett normatíva? 
Ez évente visszatérő probléma. Felvetném a kérdést, hogy azok az emberek, akik ezt a normatívát 
igénylik képesek-e ellátni a feladatukat vagy nem, hogy állandóan ilyen dolgok előfordulhatnak! 
Én a költségek csökkentését, a spórolás megkezdését a gázfogyasztás figyelésével kezdeném, mert 
ezzel sok-sok köbmétert, így pénzt meg tudnánk takarítani. 
A felújítások, amik be vannak tervezve, azok mind jók, de negyedévente ezeket is felül kellene 
vizsgálni.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A számlák felülvizsgálata részünkről szinte lehetetlen, mivel ezek a számlák, amik az óvodánál 
keletkeznek a gesztor település önkormányzatánál, jelen esetben Sárkeresztesen vannak.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Kérem, hogy számítógépen egy exel táblán tartsuk nyilván a havi gáz, illetve villanyfogyasztásokat. Ezt 
az óvodánál, az orvosnál és az önkormányzatnál is meg lehetne tenni a falugondnoknak. Itt jelenleg 
ezen a területen ömlik el a pénz. Pl: az orvosnál a váróban nagyon meleg van, bent a rendelő 
helyiségben, ahol a betegnek le kell vetkőzni, ott pedig hideg van. Ha garanciális még a füttési 
rendszer, akkor pedig a garanciát vállaló szerelőt kell értesíteni a nem megfelelő működésről. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az óvodában és más gyermek intézményben a normatívák általában előre finanszírozottak, így 
nagyon nehéz, szinte lehetetlen pontosan megbecsülni a gyermek létszámot, amiről viszont majd a 
történések után egy évvel kell elszámolni. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Ez évek óta húzódó probléma, ezt előre látni kell. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Normatívát senki sem szeret kifizetni, hát még visszafizetni. A társulási megállapodást módosítani 
kell, hogy az épület fenntartása visszakerüljön hozzánk, és így felügyelni tudnánk a közüzemi 
számlákat és a felújításokat.  
A telefon költséget úgy tudnánk csökkenteni, hogy az óvoda vezetőket közös telefon-flottába kell 
beléptetni, és így a beszélgetések ingyenessé válnának.  
Ebben az évben az óvoda rovatos elszámolását fogják módosítani, amit jelenleg a mi 
önkormányzatunk kezel. A jövőben előlegként fogják kiadni és mi elszámolni a hozzánk érkezett 
ellátmányokat.  
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Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
Nekünk az óvoda társulás megéri? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Igen, mert így sokkal több állami normatívát kapunk.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Ha nagyobb számú gyermeklétszám növekedés lenne, akkor megérné saját óvodát működtetni, de 
jelenleg a társulás jobban megéri.  
A két intézmény és az önkormányzatok közötti kommunikációs zavart el kell hárítani. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A gáz elszámolás és a gyógypedagógus helyettesítésének az elszámolása volt rossz, ezeket a 
hiányokat utaltuk, a többi hiányzó összeget még nem. 
Ha az információáramlás jó lenne, akkor ez a hiány most nem jelentkezett volna, mert év közben ezt 
el lehetett volna rendezni. Ezért lenne szükséges a negyedéves egyeztetés.  
 
Mint az előterjesztésemben már megjegyeztem, hogy az óvoda költségvetési hiány-kimutatásában 
nem szerepel az az összeg, amit a kedvezményesen étkező gyermekek után normatívaként kap az 
intézményt. Ha a bevételt és a kiadást összevetjük, akkor, a pontos kimutatás alapján a ténylegesen 
megtérítendő összegünk: 2.360.061 forint lesz. Ez a normatívák tényleges elszámolása után válik 
biztossá, addig csak a ténylegesen felmerült hiánnyal tudunk számolni. 
 
A témához több észrevétel, hozzászólás nem volt, így a polgármester kérte a képviselő- testületet, 
hogy az előterjesztésben tett határozati javaslatot szavazatukkal hagyják jóvá. 
 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

14/2011.(I.26.) önkormányzati határozata 
a Ficánkoló Óvoda 2010. évi költségvetési hiányának fedezetére 

 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ficánkoló Óvoda 2010. évben megállapított 
3.790.313,- Ft hiányára a fedezetet a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja, a gyermekek után 
járó normatíva összegének beszámításával. 
Megbízza a Polgármestert, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011.02.15. 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 19 óra 15 perckor elhagyta a tanácskozó termet 
 
A képviselő-testület a továbbiakban a 2011. évi költségvetési koncepció szakfeladatonként 
átnézésével folytatta a nyílt testületi ülését. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Nagyon sok olyan igény és gond jelentkezik év közben, amit előre nem is láthatunk.  
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A csatornázás finanszírozásához tartozó ütemezést márciusra ígérték. Nekünk az ütemezés szerint 
fizetés jobb lenne, mert az tervezető lenne. A számlázás úgy néz ki, fordított áfa-s lesz, ez nekünk 
kedvezőbb.  
A költségvetési koncepcióban azért van benn a 2010. évi tényszámok, hogy így könnyebb az 
összehasonlítás. Elképzelések és gondolatok, így könnyebben alakulhatnak ki.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A Fejérvíz Zrt által fizetett bérleti díj bevételt hova fogjuk tenni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A most létrehozott, elkülönített szennyvíz beruházás számlára kerül, itt fogjuk felhalmozni az évek 
során fizetett bérleti díjat, a majdani felújítás fedezetéül. Ehhez a pénzhez nem szabad hozzányúlni, 
mert ez fedezi az évek múlva jelentkező hibák és karbantartások költségeit, amit az önkormányzatnak 
kell majd állni, mivel a szennyvíz-csatorna rendszerünket a Fejérvíz Zrt csak bérelni fogja, a tulajdon 
az önkormányzaté marad, tehát így a karbantartás költségei is. 
A költségvetésben évek során a céltartalékoknál külön mindig jelölni kell a szennyvízre féltetett 
összeget. 
 
Lakosság részéről: Buda József Pátka, Kossuth u. 151. 
Komoly bérleti díjat fog fizetni a cég, ha ezt félreteszi az önkormányzat, akkor a későbbi 
karbantartások kifizetésével nem lesz semmi probléma. 
A szennyvíz beruházásnál nagyon oda kell figyelmi az építésre, hogy a megfelelő anyag kerüljön 
beépítésre. A műszaki ellenőr mellett helyi megfigyelőt is kellene alkalmazni.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A bevételek ismertetésénél a polgármester elmondta, hogy a központi pályázatból származó 
bevételek csak a szeptemberi elszámolás után jöhetnek be a számláinkra.  
A lekötött betétünk abból származik, hogy a viziközmű számlájáról átutalásra került az ott gyűjtött 
pénz, és így ezt mi két részletben lekötöttük, amit remélhetőleg a legtovább a bankban tudunk 
tartani, mivel ezután kamatot fogunk kapni.  
A továbbiakban az önkormányzati igazgatás kiadásait ismertette: 

- rendszeres személyi juttatások összetevőit 
- cafetéria költségtérítés elemeit 
- közlekedési költségtérítéseket 
- egyéb költségtérítéseket és hozzájárulásokat 
- jubileumi jutalmakat 
- működési kiadások részletes ismertetése  

 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A folyóirat beszerzést kérem, ha lehet, a minimálisra csökkentsük. 
Kérem, ha kitérnénk az „erdősítés” című tételre. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Több évre szóló kötelezettséget írtak elő számunkra. Az Erdőfelügyelet azt jelezte, hogy még nem 
történt meg az erdősítés, tehát ezt a kiadást is tervezni kellett. 
Ennek kapcsán megjegyzem, hogy jelenleg óriási gond, hogy mindenki fát szed, mindenki fát vág. A 
belterületi favágás a jegyző hatáskörébe tartozik, a külterületi faírtás nem a hatáskörünk. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A feltüntetett ügyvédi munkadíj betervezését nem értem? 
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Nagy Dániel polgármester 
A Keresztes Ügyvédi Iroda munkadíja. A Viziközmű Társulat szerződését módosítani kell, ezután, mint 
egy cég csak úgy lehet kezelni. Ezt a szerződésmódosítást ügyvédnek kell ellenjegyezni. Ehhez jogi 
képviselőre van szükségünk. Ha esetleg még a beruházás kapcsán jogi képviseletre lenne szükségünk, 
akkor a költségvetésben legyen olyan alap, amit erre a célra fel tudunk használni. Ezért terveztünk 
erre a célra pénzeszközt.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Szolgalmi jog felülvizsgálata – ezt a tervezett összeget sem értem. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A csatorna beruházás külterületi részének a rendezése. Útkialakítások, mivel csatorna csak 
közterületen mehet. A Vasút utcában rendezni kell a lefektetésre kerülő csatorna helyét, mivel itt 
ezek a területet még nem önkormányzati tulajdonok. itt van még magántulajdon, állami tulajdon és 
külföldi állampolgári tulajdon is.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Kérem, hogy a tavasz és nyár folyamán a Vasút utcában illetve a Tiszta víznél az átadott területeket az 
önkormányzat kaszáltassa le, mert annak idején a szerződés feltétele volt ez.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Szeretnénk megegyezés alapján rendezni ezeket a területi ügyeket, de ha nem lehet egyezséget 
kötni, akkor szigorúbb feltételeket is be fogunk vetni a beruházás megvalósítása érdekében. 
 
A feladatok egyenkénti megbeszélése következett: 

- Várjuk a jelölteket a közalapítványba, hogy a Cégbíróságnál át tudjuk vezettetni a személyi 
módosításokat, hogy a továbbiakban tudjon működni az alapítvány. 

- A költségvetés végső jóváhagyásáig rendezni kell a civil szervezetekkel való együttműködést, 
velük megállapodásokat kell kötni.  

 
Lakosság részéről: Buda József Pátka, Kossuth u. 151. 
Pályázatot írtak ki a sport létesítmények fejlesztésére, így lehetőségünk nyílna a mi épületünk 
felújítására is, de ennek előfeltétele, hogy a sport egyesület együttműködési megállapodást kössön a 
helyi önkormányzattal. Ezt a megállapodást a sport egyesület szeretné megkötni, hogy a kiírt 
pályázatot be tudjuk nyújtani.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Kérem a képviselő társaim hozzászólásait, észrevételeit a költségvetés tételeivel kapcsolatosan, hogy 
ne év közben kelljen sokat módosítani az esetleges későbbi javaslatok miatt. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A telefonszámla hogyan és kire képződik. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A telefonszámla csökkentése érdekében lépéseket tettem az Invitel cég felé, hogy felmondjuk a 
szerződésünket, mert lekorlátozzák a vonalainkat. Szeretnénk ezt a dolgot minél előtt rendbe tenni, 
mert ez nagymértékben emeli a telefon költségeinket, mivel csak különleges hívószámokkal tudunk 
nagyon sokszor kifelé telefonálni, ami természetesen dupla díjtételbe kerül.  
A képviselői kártyaigénylés is folyamatban van: ezzel ingyen beszélhetnénk egymással. 
Szeretném az intézményeinkbe is lemondani a kábeltelevízió szolgáltatását. E helyett ingyenes 
szolgáltatást fogunk igénybe venni. Így az orvosi rendelőben és az óvodában is. Ezen is tudunk 
spórolni. 
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Lakossági hozzászólás: Gerencsér László Polgárőrség Vezetője 
Elszámoltunk a tavalyi támogatással. Szeretnénk kérni egy kicsivel több pénzt annak fejében, hogy 
lejárt a polgárőr autó lízingje.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Felmérnénk a támogatási igényeket. Kérném a javaslatokat a támogatások mennyiségére és 
kifizethetőségére.  
A polgárőrséggel is van együttműködési megállapodásunk a közbiztonság növelésére. 
 
Gerencsér László Polgárőrség Vezetője 
Annyival több pénzt szeretnénk kérni, amiből ki tudjuk fizetni az autó kötelező biztosítását, a 
cascóját, valamint az esetleges javíttatását.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Jelen esetben a feladatellátás fontosságát kellene nézni a polgárőrség tekintetében.  
Polgárőrökkel is lehet önkéntes közérdekű feladatokat ellátatni. Erre külön feladatellátási 
megállapodást kell kötni.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Nem lehet teljesen összevonni a civil szervezeteket, mert nem egyforma alapról indulnak, nem 
egyforma a feladatuk sem. Egy sport egyesületet és egy gyermek alapítványt nem lehet egy kalap alá 
vonni. 
 
Nánási László képviselő 
Egy alapítványt kell létrehozni, és majd az elosztja a rendelkezésére álló pénzeszközt, hogy mindenki 
annyit kapjon, amennyit tesz a közért. Ezt a rendelkezésre álló pénzmennyiséget mindenképpen így 
szeretném elosztani.  
Én is civil szervezetet tartok fenn és én sem kérek többet, mint amennyi jut az alapból.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Az elszámolások rendes lebonyolítása érdekében alapítványtámogatáson keresztüli civil szervezeti 
támogatást adunk.  
A Polgárőrség támogatását én külön kezelném a többi civil szervezettől, mert ők más fajta feladatot 
hajtanak végre, ők biztosítási szerepet töltenek be. Az együttműködési megállapodásba foglalni kell, 
hogy milyen feladatokat hajtanak végre az idei évben. A sportkörrel szintén ilyen formátumú 
együttműködési megállapodást kell kötnünk. Közös nevezőre kell jutnunk a civil szervezetekkel, 
ebben közölni kell, hogy mit szeretnénk és mit vállalunk ebben az évben.  
 
Nánási László képviselő 
Arról volt szó, hogy minden civil szervezet leadja az éves munkatervét. Nemcsak a focival kell 
foglalkozni, a többi kapcsolat is fontos. Így az egyházakkal, az énekkarral, mindegyik civil szervezettel 
jó kapcsolatot kell kialakítani és fenntartani. Azt nem szeretném, hogy egy szervezetet direkt 
támogassunk, a többi pedig így nem tudjuk.  
 
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 20 óra 20 perckor megérkezett a tanácskozó terembe, így 
a továbbiakban részt vesz a testület munkájában. 
 
Lakossági hozzászólás: Buda József 
Sajnos a sport nem így működik, mint a többi szervezet, mert nekünk, pl: a nevezési díjakat be kell 
fizetni, és erre pénz kell.  
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Demeter Zoltán képviselő 
A közalapítvány kuratóriumában voltam és úgy működött, hogy év elején a leadott programokra az 
egész rendelkezésre álló pénzt kiosztásra került, és év közben már hiába igényeltek jó programokra 
támogatást, már nem volt miből adni. 
A közalapítvány feladata lesz, hogy a civil szervezetekkel megtalálja a közös hangot és megpróbálja 
elosztani a rendelkezésére álló pénzt. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Azt kell eldönteni, hogy milyen célokat szeretnénk támogatni és milyen alapon kellene elosztani a 
pénzt és a pályázati lehetőségeket kell figyelembe venni, hogy minél nagyobb mértékben vissza 
tudjuk szerezni pénzeszközeinket.  
Azon kell gondolkodnunk, hogy lehetőségeinkhez képest hogyan tudjuk az eszközeinket a leg 
hatékonyabban felhasználni. Ehhez jobban össze kell hangolódnunk. Összefogással, 
együttműködéssel sok minden el tudunk érni. Együtt kellene megbeszélni a lehetőségeinket. 
 
A civil szervezetekkel együttműködve egyeztető megbeszélést hívok össze: 2011. február 9-én 17 
órára. Egyeztetünk az éves elfoglaltsági tervről, ehhez hozzárendelve a szükséges költségvetést is.  
 
Működési célú pénzeszköz-támogatástól el kellene venni a tag-díjainkat. Ezt máshoz kellene kezelni.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
A személyi jogok védelmében a neveket kis kell venni a kiküldendő költségvetésből. 
 
Nagy Dániel polgármester 
841403 szakfeladat tételes ismertetése 

- gépvásárlás: megpróbálunk lízingszerződést kötni egy jobb munkagép beszerzéséért. A 
belterületek kaszálásra, külterületi útjaink rendbetétele, karbantartása érdekében 
elengedhetetlenül szükséges lenne egy munkagép beszerzése. A gépvásárlás az 
árokrendszerünk kialakítására és karbantartására is nagyon kellene. A gép beszerzéséhez a 
turizmus, mezőgazdasági- és környezetvédelmi bizottság segítségét kérjük. 

 
Füri József képviselő 
A külterületen már az utat is beszántják a gazdák, ez ellen fel kell lépni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A digitális térkép beszerzésével meg tudnánk állapítani, hogy végre milyen útjaink vannak a 
tulajdonunkban és azok milyen szélesek. 
 
Füri József képviselő 
Útjainkat meg kell tisztítani a sárfelhordástól, mert így nagyon balesetveszélyesek. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az önkormányzati lakások bérleti díjával foglalkoznunk kell. A következő ülésre kidolgozzuk a bérleti 
díj emelési javaslatot a KSH irányadó inflációjának megfelelően. 
Az adóban a kintlévőségeket csökkenteni kell az idei évben.  
 
A közfoglalkoztatás és 5 millió forintunkba kerül. Ez számunkra elég kedvezőtlen.  
Február hónaptól szeretnénk a programot beindítani. 
 
Az orvosnál terveztünk fizikoterápiás gép beszerzésére – mivel a jelenlegi tönkre ment – 606 ezer 
forintot. 
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Mivel több észrevétel, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, így a polgármester kérte a 
képviselő-testület tagjait, hogy határozat hozatala nélkül fogadják el a beterjesztett 2011. évi 
költségvetési koncepciót 
 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, 0 nem 
szavazat és tartózkodás nélkül határozat hozatala nélkül elfogadta az előterjesztett 2011. évi 
költségvetési koncepciót. 
 
 4.2) Többcélú Kistérségi Társulás tartalék képzésre felhívása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő társam megkapta, melyben Dr. Cser-Palkovics András a Többcélú 
Kistérségi Társulás Elnöke testületünkhöz fordult annak érdekében, hogy a 2011. évi költségvetésünk 
összeállításánál vegyük figyelembe a társulás többletfinanszírozási igényét a leírtak alapján. 
 
Kérem a képviselő társaimat, hogy a fentiekre való tekintettel ezt a tényt vezessük át az ideig évi 
költségvetésünkön. Kérem amennyiben egyetértetek, szíveskedjenek jóváhagyólag szavazni e 
témában az előterjesztésnek megfelelően 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
15/2011.(I.26.) önkormányzati határozata 

a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás támogatásáról 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi 
Társulás kistérségi feladat arányos finanszírozásához, és erre tartalékot képez a 2011. évi 
költségvetésében. 
 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: polgármester 
 
 
5.) Közösségi Ház hasznosítása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Mint az írásos előterjesztésben már tájékoztattam a képviselőket, hogy az iskola épületét 
hasznosítani kívánjuk, a már meghatározott szándéknak megfelelően. Így elsősorban szeretne a 
hivatal mihamarabb átköltözni, de ehhez a minimális feltételeket biztosítani kell. Az előterjesztésben 
ezeket leírtam és a költségvetésbe betervezésre kerültek. 
 
A képviselő-testület határozat hozatala nélkül egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a hivatal átköltözésével kapcsolatos előterjesztést. 
 
 
A közösségi ház másik igen fontos hasznosítása, az iskola újbóli beindítása. Ennek a feltételrendszerét 
meg kell vizsgálni, erre felkérnénk az oktatási és kulturális bizottságot. Kérem vizsgálják meg mik azok 
a legfontosabb lépések, amiket meg kellene tenni egy iskola beindításához. 
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Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Az iskola bezárásának feltételeit visszamenőleg vizsgálni kell. 
A jövőben megjelenő törvényt és a lehetőségeket figyelni kell. Először a szülőket kellene 
megkérdezni, hogy mi a véleményük az újbóli iskola nyitásról. 
 
E témához több hozzászólás, észrevétel nem volt, így kérem, amennyiben egyetértetek, 
szíveskedjenek jóváhagyólag szavazni e témában az előterjesztésnek megfelelően 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
16/2011. (I.26) önkormányzati határozata  

Az iskola ismételt beindításának előkészítéséhez szükséges egyes feladatok átadásáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő testülete megbízza az oktatási és kulturális bizottságot, 
hogy vizsgálja felül az iskola alsó tagozatának elindításához szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket és készítsen intézkedési tervet a beindításhoz szükséges lépések megtételére. 
 
Határidő: 2011.04.30. 
Felelős: Demeter Zoltán bizottsági elnök 
 
 
6.) Településszerkezeti Terv módosítása – egységes szerkezetbe foglalása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az írásos előterjesztésben már tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a rendezési tervet egységes 
szerkezetbe kell foglalni, valamint a valamint a Fehérvári úton az új utcarészt be kell venni. 
Többletfeladatként jelentkezik egy elvégzendő zaj és rezgés elleni védelemmel foglalkozó 
munkarésznek az elkészítése, valamint az alaptérkép módosítása. Ezeknek a feladatoknak az 
elvégzése már plusz munka az eredeti szerződéshez képest, amit a tervező cég már csak 
szerződésmódosítás keretein belül vállal elvégezni.  A felmerülő új munkák elvégzésére a tervező cég 
a szerződésük végösszegének 200 ezer Ft + áfa összeggel való emelését kérte. 
 
 
E témához több hozzászólás, észrevétel nem volt, így kérem, amennyiben egyetértetek, 
szíveskedjenek jóváhagyólag szavazni e témában az előterjesztésnek megfelelően 
 
A képviselő-testület határozat hozatala nélkül egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztést a rendezési terv módosításával kapcsolatban, azzal, hogy a következő 
ülésre a polgármester hozza be a tervező cég módosított szerződés tervezetét.  
 
 
7.) A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet 

felülvizsgálata és egységes szerkezetbe foglalása 
  Előterjesztő: jegyző 
 
Nagy Dániel polgármester 
A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet felülvizsgálata 
szükségszerűvé vált a jogszabályok módosulása miatt. A jogszabály módosításból adódó bérpótló 
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juttatás és a lakókörnyezet tisztántartásának szabályozása a fő változási irány. Így a jelenleg érvényes 
jogszabályi változások bekerültek a rendeletbe. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban többször 
módosításra került a rendelet, ezért célszerű új megalkotása, egységes szerkezetbe foglalása, és a 
régi hatályon kívül helyezése.  
 
A megalkotandó rendeletünk a következő új paragrafussal egészülne ki, ez a 13.§. 
 

„Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei 
 

13. § 
 

 (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az Szt. 33. 
§-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének, udvarának 
rendben tartására az alábbiak szerint:  

• az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény 
elhelyezése és rendeltetésszerű használata 

• a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az  esetlegesen ott 
található  szemét és lom eltávolítására, 

• az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, 

• az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti 
zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 20 méteres körzetén belüli 
területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,   

• a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: 
  - a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, 
  - vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, 
fertőtlenítése, 

• az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, 

• állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása.  
(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően 

is fenntartani.  
(3) Az Szt. 34. § (2) valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak 

ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 
13.§-ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.  

(4) A jogosultság feltételeként e rendelet 13. §-ában foglalt szabályok betartását az önkormányzat a 
jegyző és a polgárőrség bevonásával ellenőrzi. Az ellenőrzést fél évente, valamint a felülvizsgálat 
alkalmával, illetve szúrópróba-szerűen kell megtenni. 
(5) A teljesítés ellenőrzését  helyszíni szemle keretében kell elvégezni. „ 
 
Ezt a rendeletünket meg kellene alkotni ahhoz, hogy a bérpótló juttatások felülvizsgálatát el lehessen 
kezdeni. 
A rendelet-módosításba foglalt kert művelést természetesen télen nem lehet ellenőrizni.  
A hivatal mindenben, amiben tudja, segíti az arra rászorulókat, hogy be tudják tartani a helyi 
rendelkezéseket. Természetesen, ahol ez szükséges a szemét eltakarításában annyiban tudunk 
segíteni a rászorulókon, hogy gyűjtő konténert vitetünk a helyszínre a szemét eltakarításához. 
 
Ez a rendelet tervezet, amit az előterjesztésbe minden képviselő megkapott, már egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg. Az új megalkotott rendeletünk hatályon kívül helyezné az előző 
érvényben levő rendeletet. 
Erről az új rendelkezésről, természetesen értesíteni fogjuk a lakosságot. 
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Gerencsér Attila képviselő 
Nagyon jó úton haladunk ahhoz, hogy a lakókörnyezetünk tisztasága javuljon. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Remélem, hogy a környezetünk javulni fog. Természetesen a kert műveléséhez segítséget fogunk 
nyújtani, pl: vetőmag biztosításával.  
Lehetetlent nem kívánunk senkitől, de amit be kell tartatni, azt be is fogjuk tartatni mindenkivel. 
 
 
E témához több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a polgármester kérte, amennyiben 
egyetértenek, szíveskedjenek jóváhagyólag szavazni e témában az előterjesztésnek megfelelően 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2011. (I.26) rendelete 

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
8.) Napirend előtti felszólalás 
  Előterjesztő: Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Írásba kértem a polgármestert, hogy az ülésen had szólalhassak fel, és mondhassam el kéréseimet a 
polgármesterhez és a jegyzőhöz címezve, valamint az észrevételeimet. 

- Ez már régi kérésem, de ismételten elmondom, hogy az ülések anyagát időben kapják meg a 
képviselő, hogy fel tudjanak készülni a testületi munkára. Ezt a meghatározott időt tartsuk 
be. A megfelelő idő betartásával elég idő van arra, hogy utána tudjunk nézni a dolgoknak. 

- A nagyobb anyagokat, pl: a költségvetést mindenki papíralapon kapja meg, mert csak így 
tudja igazán átnézni. 

- A lakosságot is értesíteni kell a nyílt testületi ülések időpontjáról. Itt nem elég a bevált email 
hirdetés, plakátokon is értesíteni kell a falu lakosságát. 

- Az adminisztrációs elírásokra nagyon oda kell figyelni, ne legyenek dátum elírások. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Elnézést kérünk az évszám elütésért, már kijavításra került a költségvetésben a 2010. év 2011-re. 
Jogos volt a felvetés. 
 
Nánási László képviselő 
A képviselő, ha képviselői státuszban jár el egy ügyben, akkor arról a testület döntsön és adjon 
felhatalmazást, és csak ezek után járhat el a képviselő hivatalosan egy adott ügyben.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Én mint képviselő kérek véleményt egy adott ügyben, de magánemberként érdeklődök. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ez adatvédelmi szempontból kétséges, mert a mi adatainkat közli így más helyen. 
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Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Én ezt magánemberként képviselői jogomnál fogva ezután is érdeklődni fogok ismerőseimnél 
azokban  a témákban, amik előttem ismeretlenek. 
Járfás Péterné jegyző 
Ez egy kicsit aggályos. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Egy anyag mögött nagyon sok minden megbújik,én érdeklődök, mert csak így tudok információt 
gyűjteni. Soha nem a képviselő-testület nevében járok el.  
 
Járfás Péterné jegyző 
Köszönöm az észrevételeket, remélem, ha rendszert tudunk felállítani, akkor ez nem fordul elő 
többet, hogy nem a meghatározott időben tudjuk kiküldeni a testületi anyagot.  
A kollegáim rossz körülmények között dolgoznak. Rengeteg az ügyfél. Szeretnénk mihamarabb a 
működésünkre egy rendszert kialakítani, dolgozunk ezen a helyzeten. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Részemről a bizalom megvan a hivatallal szemben.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Kérem a képviselők nyilatkozzanak, hogy milyen formában kívánják megkapni az ülés anyagát! 
Jó lesz a bevált email rendszer vagy térjünk vissza a papír formára. Kérem mindenki nyilatkozzon az 
ülés után. 
 
 
9.) Buszkísérők jogállásáról döntés 
  Előterjesztő: polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
A múlt héten tartott szülői értekezleten elhangzott az a kérés, hogy a buszkísérőket minden 
körülmények között meg kell tartani. Ez a szülők kifejezett kérése. 
A szülői értekezleten az is elhangzott, hogy a szülők megvennék a buszkísérők bérletét, ez három fő 
lenne.  
az iskola bezárásakor a társult iskolákkal olyan társulási megállapodás jött létre, hogy a 
gyermekeknek a bejárási költséget, vagyis a bérletet az önkormányzat biztosítja. 
Javaslat, hogy a szülők támogatásként a bérlet árát kifizetik és ebből finanszíroznánk a kísérők 
juttatását, de ez nagyon bizonytalan. 
 
Demeter Zoltán képviselő 
Nagy segítség lenne a szülőknek, ha az összes utazó gyereknek meg tudná venni a bérletet az 
önkormányzat. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő 
Most február elején még a szokásos módon meg kell venni a társult iskolába járó gyerekeknek a 
bérletet, de vizsgálni kell a lehetőségeket.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Jelenleg öt buszkísérőnk van. Egy fő ebben az évben – úgy néz ki – nyugdíjba tud menni, egy dolgozó 
pedig – valószínűleg – más munkát fog vállalni, tehát marad tulajdonképpen három fő, akit 
foglalkoztatni tudnánk e munkakörben. 
A három fő foglalkoztatási formája munkaszerződés lenne a 2010/2011-es tanév idejére, tehát 
határozott időre.  
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Tehát összefoglalva, három buszkísérőt alkalmaznánk, határozott időre figyelembe véve az összes 
jogosultságot. Javaslatot tennék a három főre: Lakatos István, Papp Tiborné és Kovács Jánosné 
jelenlegi alkalmazottainkra.  
 
Határozati javaslatom a következő lenne: a 2010/2011-es tanév hátralevő időszakára, 2011. február 1 
– 2011. június 15. időtartamra határozott idejű munka-szerződéssel három (3) fő buszkísérő 
alkalmazását vállalja. Megbízza a Polgármestert a munkaszerződések elkészítésére. 
Megbízza továbbá a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésbe a buszkísérők létszámát és 
személyi juttatásait járulékokkal együtt tervezze be. Határidő: 2011. február 1. Felelős: polgármester 
 
E témában több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a polgármester kéri a képviselő testület 
jóváhagyását a határozati javaslatnak megfelelően. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
17/2011. (I.26) önkormányzati határozata  

A buszkísérők alkalmazásáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő testülete a 2010/2011-es tanév hátralevő időszakára, 2011. 
február 1 – 2011. június 15. időtartamra határozott idejű munka-szerződéssel  három (3) fő 
buszkísérő alkalmazását vállalja.  
Megbízza a polgármestert a munka-szerződések elkészítésére. 
Megbízza továbbá a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésbe a buszkísérők létszámát és 
személyi juttatásait járulékokkal együtt tervezze be. 
 
Határidő: 2011. február 1. 
Felelős: polgármester 
 
 
10.) Cafetéria szabályzat módosítása 
  Előterjesztő: jegyző 
 
Járfás Péterné jegyző 
Ez a szabályzat a hivatalban csak a köztisztviselőkre vonatkozik. Alapvető változás az volt a cafetéria 
rendszerben, hogy a költségvetési törvényben 2011. évre a juttatást 200.000,- Ft-ban határozták 
meg, és ebben az összegben benne foglaltatik az adó összege is. A felhasználási területek nem 
változtak, és a cafetériáról szóló jogszabály sem változott. A szabályzatban átvezetésre kerül az Szja 
törvényben, valamint a helyei költségvetésben meghatározottak.  
Ehhez kérném a testület jóváhagyását. 
 
Nagy Dániel polgármester 
E témában több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a polgármester kéri a képviselő testület fogadja 
el a  tájékoztatást. 
 
A képviselő-testület határozat hozatala nélkül egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztést a cafeteria szabályzat módosításának átvezetéséről. 
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11.) Egyebek, hozzászólások, észrevételek 
 11.1) Fejér Megyei Hírlap megkeresése 
 
Nagy Dániel polgármester 
Megkereste az önkormányzatunkat a Fejér Megyei Hírlap Szerkesztősége, hogy megint megjelentet 
egy számot, amibe minden megyei település bemutatkozhat. Ezt a számot szeretné, ha minden 
községben lakó család megkaphatná. Arra kéri a testületet, hogy a nem előfizető olvasók számára 
vegye meg ez számát az újságnak. 
 
Nánási László képviselő 
Szerintem, aki akarja olvasni a Fejér Megyei Hírlapot, az előfizet rá. Akit viszont nem érdekel, az nem 
fogja elolvasni a különszámot sem. Szerintem ne vegye meg ezt a lapszámot az önkormányzat. Ezt a 
dolgot rendezze le a polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Aki egyetért a Nánási képviselő Úrral, az jóváhagyólag szavazzon, hogy ne rendeljük meg a Hírlap 
különszámát. Ebben az esetben határozat hozatala nélkül tegyük meg a szükséges intézkedést. 
 
A képviselő-testület határozat hozatala nélkül egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztést, miszerint nem kell megrendelni a Hírlap ide vonatkozó külön számát. 
Egyben megbízza a polgármestert az ügy rendezésével a szerkesztőség irányába.  
 
 11.2) Társult iskolák költségvetés módosítása 
   Előterjesztő: polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő társam megkapta.  
A költségvetés elfogadásához és módosításához társulási szerződésünk értelmében hozzá kell járulni 
a mi önkormányzatunknak is, ezt már nem először tesszük.  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kéri a testületünket az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti költségvetés elfogadására.  
 
E témában több hozzászólás, észrevétel nem volt, így a polgármester kéri a képviselő testület 
jóváhagyását az előterjesztésben foglaltak szerint az iskolák költségvetésének hozzájárulásáról. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
18/2011. /I.26./  önkormányzati határozata  
iskolák költségvetésének hozzájárulásáról 

 
Pátka község Önkormányzatának képviselő-testülete a társulásban fenntartott Tolnai Utcai 
Általános Iskola, valamint az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Módszertani Intézmény költségvetésének tervezett módosítását megismerte és azt az alábbi fő 
számokkal jóváhagyja: 
 
Tolnai Utcai Ált. Iskola 
Intézmény 

1 sz. melléklet 
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Javasolt 2011. évi költségvetési előirányzatok 
 

Kiadás összesen    196 697 
Személyi juttatás  11 368   

Munkaadókat terh. Jár.:  28 135   
Dologi kiadásokra  58 194   

 Élelmezés  22 316  
 Élelmezés Áfája  5 579  
 Állandó költségek: (közműdíjak)  18 687  
 Állandó költségek Áfája  1 511  
 Rehabilitációs hozzájárulás  2 316  
 Egyéb dologi Áfával  6 876  
 Kifizetői adó  909  

Bevétel összesen    196 697 
 Egyéb saját bevétel  10 749  
 Áfa bevétel, visszatérülés  4 082  
 Kamatbevételek  0  
 Működési célra átvett 

pénzeszközök 
 0  

 Tárgyi eszközök értékesítése  0  
 Önkormányzati támogatás  181 866  

 
Arany J. Ált. Isk. Spec Szakiskola és EGYMI 
Intézmény 
 
Javasolt 2011. évi költségvetési előirányzatok 
 

Kiadás összesen    389 576 
Személyi juttatás  266 

413 
  

Munkaadókat terh. Jár.:  67 341   
Dologi kiadásokra  55 822   

 Élelmezés  19 020  
 Élelmezés Áfája  4 755  
 Állandó költségek: (közműdíjak)  13 710  
 Állandó költségek Áfája  1 750  
 Rehabilitációs hozzájárulás  5 035  
 Egyéb dologi Áfával  9 449  
 Kifizetői adó  2 103  

Bevétel összesen    389 576 
 Egyéb saját bevétel  4 565  
 Áfa bevétel, visszatérülés  1 916  
 Kamatbevételek  5  
 Működési célra átvett 

pénzeszközök 
 0  

 Tárgyi eszközök értékesítése  0  
 Önkormányzati támogatás  383 090  

 
Határidő: azonnal 
Felelős. polgármester  
 
 



 24

Nagy Dániel polgármester 
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt,  a polgármester az ülést 23 óra 
45 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

   Nagy Dániel      Járfás Péterné 
             polgármester            jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
   Gerencsér Attila     Ifj. Hollósi Dezső 
       képviselő              képviselő 
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1/2011. (I.26.) számú rendelete  

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályzásáról 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. Törvény 44/A § (2) bekezdésében, és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) bekezdésben, 10.§ (1) bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdésében, a 26.§-
ában, 32.§ (3), 35.§ (2)  bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 55/C § (4) bekezdésében, és a 62.§ (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az önhibájukon kívül szociális segítségre szoruló 
polgárokért érzett felelősségtől indíttatva – az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról a következő rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§.  
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed: 
 

a) Pátkán lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra, 
b) Bevándorlási engedéllyel rendelkező pátkai személyekre, 
c) Letelepedési engedéllyel rendelkező pátkai személyekre, 
d) A Pátkán élő hontalanokra, az Sztv. 6.§-ában meghatározott – az önkormányzat illetékességi 

területén tartózkodó – hajléktalan személyre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás 
igénybevételekor Pátka Község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte, 

e) Az Sztv. 4§. (2) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében – az a)-d) pontban 
foglaltakon túlmenően – az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. Törvény rendelkezései szerint Pátkán 
tartózkodó állampolgáraira, 

f) Az Sztv. 3.§-ának (3) bekezdésében meghatározottakra, 
g) A magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

 
(2) Az e rendeletben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a Képviselő-testület – a (3) 
bekezdésben foglaltak kivételével – az Egészségügyi és Szociális Bizottságra (továbbiakban: bizottság) 
ruházza át. 
 
(3) A temetési kölcsönnel, valamint e rendelet 4.§-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott 
hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület Pátka Község polgármesterére (továbbiakban: 
polgármester) ruházza át.  
 

2.§. 
 
E rendelet alkalmazása során létfenntartást veszélyeztető helyzet: 
 

• Baleset, 

• Kórházi kezelés időtartama, 

• Hosszan tartó betegség miatti jövedelem-kiesés, 

• Keresettel, jövedelemmel nem rendelkező egyéb időtartam. 
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Eljárási rendelkezések 

 
3.§. 

 
E rendelet alkalmazása során a szociális rászorultság ellátására jogosultság, a jogosultat érintő jog és 
kötelezettség megállapítására, tovább a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) rendelkezéseit az 
Sztv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
 

4.§. 
 

(1) A polgármester tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulóknak 
átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló testi épségét 
veszélyezteti. 
 
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti a 
hatáskörrel rendelkező szervet. Az értesítéssel egyidejűleg kérni kell a kifizetett átmeneti segély 
megítélését. 
 

5.§. 
 
(1) A szociális ellátások iránti kérelmet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Képviselő-testület 
polgármesteri hivatalánál (továbbiakban: hivatal) kell benyújtani, de az ellátások hivatalból is 
megállapíthatók. 
 
(2) A nappali ellátás, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres segítségnyújtás, valamint az étkeztetés 
esetében a kérelmet, az ellátást nyújtó gondozónál, vagy a hivatalnál kell benyújtani. 
 
(3) A szociális ellátás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: 
 

• A kérelmező és családja jövedelmi, vagyoni helyzetéről szóló igazolást, vagy nyilatkozatot, 

• A TAJ-szám, az adóazonosító szám igazolását, 

• A havi kiadásokat igazoló számlákat, szerződéseket, megállapodásokat, 

• Nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ellátásának igénybe vétele során a szükséges orvosi igazolást, valamint a 9/1999 (XI. 24.) 
számú SZCSM rendelet 22. §-ában meghatározott szociális rászorultságot igazoló iratokat. 

 
(4) Ha a kérelmező és családtagjai jövedelme egyéni vagy társas vállalkozásból ere, annak összegét 
APEH igazolással kell bizonyítani. 
 
(5) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás, vagy 
annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete. 
 
(6) A jogosultság megállapításakor: 

• Havi rendszerességgel járó, vagy mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap jövedelmét, 

• Nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 
egy havi átlagát kell figyelembe venni. 
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(7) A jövedelem igazolható: 
 

• Havonta rendszeresen járó és mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltató igazolással, 

• Munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátását 
igazoló szelvénnyel, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, 

• A társadalombiztosítás keretében folyósított ellátást, a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel, vagy az utolsó havi bankszámla kivonattal, 

• Vállalkozó a kérelem benyújtását megelőző gazdasági és személyi jövedelemadó alapjáról 
kiállított igazolással. 

 
(8) Amennyiben a kérelmező: 
 

a) A szükséges iratokat nem csatolja, vagy a kért adatokat nem közli a Ket. 21.§-ának (1) 
bekezdésében meghatározott eljárásnak van helye, 

b) A kérelmében valótlan adatok közöl, a kérelmet el kell utasítani. 
 

6.§. 
 
(1) A szociális ellátások biztosítását megelőzően a kérelmező vagyoni, szociális és 
lakáskörülményeinek tisztázása céljából a hivatal ügyintézője helyszíni ellenőrzést tart, melyről 
jegyzőkönyvet (környezettanulmányt) készít. 
 
(2) Nem kell környezettanulmányt felvenni: 
 

a) Ha a kérelmező körülményeit a hivatal szociális ellátási ügyben féléven belül vizsgálta és nem 
feltételezhető, hogy abban lényeges változás következett volna be, 

b) A rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatos ügyekben. 
 
(3) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (pl: 
anyagi, jövedelmi helyzetében pozitív változás) megváltozásáról köteles – a változást követő 15 
napon belül – a hivatalnál bejelenteni. 
 

7.§. 
 
(1) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 
(III. 27.) Kormányrendelet előírásai szerint elsősorban bankszámlára utalással, vagy – a hatáskört 
gyakorló döntése esetén – házipénztári kifizetéssel történik. 

 
(2) Az átmeneti segélyt, a bizottsági ülést követően lehetőleg 5 munkanapon belül ki kell fizetni. 
 

8.§. 
 
Ha a rendszeres pénzellátásra jogosult személy lakóhelye az ellátás folyósításának időtartama alatt 
megváltozik, a változás hónapjára járó ellátást teljes összegben folyósítani kell, míg az ápolás díj 
esetében – ápolt személy halála esetén – a díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap 
utolsó napjával kell megszüntetni. 
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Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 
 

9.§. 
 
(1)A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv. 17.§-ában foglaltakat kell alkalmazni. 
 
(2) Ha a helyi önkormányzat a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését rendeli el, a szociális 
hatáskört gyakorló szerv a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, és a kamat összegét, ha a 
kérelmező és családja az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkiesebb 
összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum): 
 

a) Az 50%-át nem haladja meg elengedheti. 
b) Az 50%-át meghaladja, de a 100%-át nem haladja meg, csökkentheti, 
c) A 100%-ot meghaladja, de a 150%-át nem haladja meg, részletfizetési kedvezményt állapíthat 

meg, melynek időtartama 12 (tizenkettő) hónapot nem haladhatja meg. 
 

II. Fejezet 
  

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
 

10.§. 
 
(1) A szociális hatáskör gyakorlója szociális rászorultság esetén a kérelmező számára pénzbeli 
ellátásként lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt, eseti gyógyszerkiadási támogatást, 
méltányossági ápolási díjat, temetési segélyt, temetési kölcsönt állapíthat meg. 
 
(2) Az átmeneti segély és a lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható. 
 
 

Aktív korúak ellátása 
11.§. 

 
(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci aktív korú személyek és családjuk részére 
nyújtott ellátás. A  jegyző a Sztv. 33.§-a szerinti jogosultságot állapít meg az aktív korúak ellátásának  
biztosítására. 
 
(2) A nem foglalkoztatott személyek az alábbi együttműködési formákat köteles teljesíteni: 
 

• A Fejér Megyei Munkaügyi Központnál (továbbiakban: munkaügyi központ) álláskeresőként 
nyilvántartásba veteti magát, és az elhelyezkedése érdekében a munkaügyi központtal 
együttműködni, azzal rendszeresen kapcsolatot tartani, 

• A munkaügyi központtal az álláskeresési megállapodást – amely egyben beilleszkedést segítő 
programként is funkciónál – aláírni, 

• A munkaügyi központ, illetve az önkormányzat által felajánlott és számára megfelelő 
munkalehetőséget elfogadni, a munka felajánlásáról szóló értesítésben megjelent 
időpontban és helyen megjelenni, 

• Szükség szerint oktatáson, tanácsadáson megjelenni, a munkavégzésre történő esetleges 
felkészülési programban részt venni. 

 
(3) A rendszeres munkavégzésben be nem vonható aktív korúak az Sztv. 27/B. §.- alapján aktív korú 
ellátásra jogosultak. 
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(4) Az aktív korúak ellátására jogosult személynek nyilatkoznia kell arról, hogy együttműködik a 
Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ családsegítői szolgáltatóval, és ennek 
keretében: 

• E szervezetnél nyilvántartásba veteti magát, 

• A beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik vele, 

• Teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, 

• Havonta egy alkalommal megjelenik a szolgálatnál együttműködés céljából. 
 
 

12.§. 
 
(1) Az együttműködés megszegésének esetei: 

� A munkaügyi központ által megadott jelentkezési, kapcsolattartási időpontot önhibájából egy 
ízben elmulasztja, de azt felszólításra pótolja, 

� A rendszeres szociális segély kétévenkénti felülvizsgálata során csak felszólítást követőnek 
működik együtt a hivatallal, 

� Aki a 11.§ (4) bekezdésében foglaltakat nem teljesíti. 
 
(2)Az együttműködés súlyos megszegésének esetei: 

• Az álláskeresési megállapodást nem írja alá, 

• Ha a felajánlott munkát a nem foglalkoztatott személy nem fogadja el, 

• Ha a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által felajánlott munkaviszony a munkáltató 
részéről történő rendkívüli felmondás, illetve a munkavállaló részéről történő 
kezdeményezés miatta szűnik meg, kivéve, ha ez utóbbira azért kerül sor, mert más 
munkáltatónál munkahelyet létesített, 

• A munkaügyi központ által rendszeresen előírt és rendszeres együttműködési kötelezettségét 
megszegi, mulasztását pótolja, 

• A rendszeres szociális segély kétévenkénti felülvizsgálata során nem működik együtt a 
hivatallal. 

 
(2) A jegyző az Sztv, 37/F. §.-ában meghatározott esetekben megszünteti az aktív korúak ellátására 
való jogosultságot. 
 
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK, ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
 

Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei 
 

13. § 
 

 (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az Szt. 33. 
§-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének, udvarának 
rendben tartására az alábbiak szerint:  

• az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény 
elhelyezése és rendeltetésszerű használata 

• a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az  esetlegesen ott 
található  szemét és lom eltávolítására, 

• az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, 
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• az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti 
zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 20 méteres körzetén belüli 
területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,   

• a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: 
  - a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, 
  - vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, 
fertőtlenítése, 

• az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, 

• állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása.  
(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően 

is fenntartani.  
(3) Az Szt. 34. § (2) valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak 

ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 
13.§-ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.  

 
(4) A jogosultság feltételeként e rendelet 13. §-ában foglalt szabályok betartását az önkormányzat a 
jegyző és a polgárőrség bevonásával ellenőrzi. Az ellenőrzést fél évente, valamint a felülvizsgálat 
alkalmával, illetve szúrópróba-szerűen kell megtenni. 
(5) A teljesítés ellenőrzését  helyszíni szemle keretében kell elvégezni.  

o Rendszeres szociális segélyre vonatkozó külön rendelkezések 

o 14.§ 

(1) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-c) pontjában nevesített személyek részére a rendszeres szociális 
segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy 
nyilatkozatában vállalja az Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltató  Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (8000 Székesfehérvár,Sütő u. 12.), a továbbiakban: az 
Önkormányzat által kijelölt szerv) való együttműködési kötelezettséget. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt együttműködés keretében az a személy, akinek rendszeres szociális 
segélyre való jogosultságát megállapították: 

1. a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően 15 napon belül 
köteles felkeresni az önkormányzat által kijelölt szervet, 

2. az (1) bekezdés szerinti szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, 
3. a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt 

szervvel, továbbá, 
4. teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, 
5. havonta 4 alkalommal az együtmműködésre kijelölt szervnél az általuk megadott 

időpontban megjelenik, 
6. az ellátásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködik az 

Önkormányzattal. 
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben 

részesülő személy: 
a) elmulasztja az együttműködésre kijelölt intézménynél a rendszeres szociális segélyt 

megállapító határozatban előírt határidőn belül nyilvántartásba vetetni magát,  
b) a beilleszkedést segítő programról írásban nem állapodik meg, 
c) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, de nem teljesíti a programban 

foglaltakat, 
(4) A rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési 

kötelezettségjogosult részéről neki felróhatóan két éven belül történő ismételt megszegése 
esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. 

(5)  Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. 37. § (1) a)-c) pontja szerinti eseteken kívül az 
ellátásra való jogosultság időtartama alatt kérelem alapján rendszeres szociális segélyre 
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jogosult, amennyiben 
1. legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és erről az Országos 

Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek  az egészségkárosodás minősítését 
tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt 
csatol, vagy 

2. veszélyeztetett terhes és ezt szakorvos által igazolja.  
(6) Az (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély az (1) bekezdésben foglalt jogosultsági 

feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg.   
 

15.§ 
 

(1) A beilleszkedést segítő programok - a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek szociális 
és mentális helyzetéhez igazodva - az alábbiak lehetnek: 

• szocializációs program, amelynek célja az egyénnek és környezetének megfelelő, egyéni és 
családi életstratégiák kialakításának elősegítése 

• munkaerő-piaci esélynövelő program, amelynek célja az egyén visszavezetésének 
elősegítése az aktív foglalkoztatási szférába 

 (2)A beilleszkedést segítő programok kötelező tartalmi elemei: 
a) Személyi adatok 
b) Megvalósítandó célok 
c) A kliens feladatai 
d) A családgondozó feladatai 
e) Az együttműködésre kijelölt szervnél történő megjelenés dokumentálása 

 
o 16.§ 
o  

o (1) Az  e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmet Pátka község 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani, az e rendeletben előírt mellékletek 
becsatolásával. 

o  
o (2) A kérelmező kérelmét - a szociális ellátások elbírálásához, az Szt.-ben és végrehajtási 
rendeleteiben előírt kötelező, valamint ezen rendeletben meghatározott feltételek – hiteles 
igazolására alkalmast bizonylatokkal köteles ellátni. Amennyiben a kérelmező a kérelmet, illetve 
annak mellékleteit a hiánypótlásra történő felszólítás ellenére sem egészíti ki, illetve nem csatolja, az 
eljárást meg kell szüntetni. 
o  
o (3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a közös 
háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A havi 
rendszeres jövedelmek hivatalos igazolásokkal kell igazolni. Hivatalos igazolásnak minősül: 
munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény a nyugdíjas igazolvánnyal vagy a nyugdíjösszesítővel együtt, 
postai feladóvevény, számlakivonat. Az egyéb nem havi rendszeres jövedelem igazolására a 
kérelmező írásbeli nyilatkozatát kell elfogadni. 
 

  A jogosultság megállapításakor:  
a) a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a 

továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap jövedelmét,  

b) b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt 
szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti 
számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a 
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jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell 
beszámítani.  

(4) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az 
egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. 
A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az 
egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt 
visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a 
cégjegyzékből.  
(5) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni  

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,  
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység 

megszűnt.  
c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi 

jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.  
(6) A lakásban való tartózkodás jogcímének igazolásához – albérlet esetében - a kérelemhez 

mellékelni kell a bérleti szerződést valamint az APEH felé történő bejelentés tényét igazoló 
iratot. 

 
17. § 

 
(1) A rendelet alkalmazása során, az öregségi nyugdíj legkisebb összege változásának időpontjával 

változnak a szociális juttatások összegei is. Ilyen esetben a támogatások összegének változásáról 
nem kell külön határozatot hozni. 

(2) A Polgármesteri Hivatal valamint az Székesfehérvári Kistérség Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Családsegítője az igénylő személy szociális és vagyoni helyzetéről, a jogszabályban 
meghatározott esetekben , egyébként szükség szerint, a kérelmek döntésre való előkészítése 
érdekében környezettanulmányt készít. 

 
Lakásfenntartási támogatásra 

 
18.§. 

 
(1) Önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatás kell nyújtani – az Sztv. 38.§-ában 
meghatározott normatív lakásfenntartáson kívül – annak a személynek, akinek: 
 

• A háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 200 %-át, és 

• A lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi jövedelmének a 30%-át meghaladja 
 
(2) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 425 Ft 
 
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében figyelembe vehető maximális lakásnagyság: 
 

• Egy személy esetén legfeljebb 40 m2 

• Kettő személy esetén legfeljebb 50 m2 

• Három személy esetén legfeljebb 60 m2 

• Négy személy esetén legfeljebb 70 m2 

• Négy személy felett a d) pontban elismert lakásnagyság minden további személy esetében 5-
5 m2-re nő, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága 
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19.§. 
 
(1) A lakásfenntartási támogatás összege 2.500 Ft/hó 
 
(2) A helyi lakásfenntartási támogatást hat hónapra kell megállapítani, azonban erre irányuló kérelem 
bármikor benyújtható 
 
(3) A megállapított lakásfenntartási támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani, 
illetve kifizetni. 

20.§. 
 
(1) A lakásfenntartási támogatást elsősorban közvetlenül valamely közüzemi szolgáltatóhoz, vagy 
pénzintézethez kell átutalni. 
 
(2) A lakásfenntartási támogatás összege indokolt esetben (tüzelő vásárlásra számla becsatolása 
mellett) egy összegben is kifizethető. 
 
(3) A lakásfenntartási támogatások megállapításához benyújtott kérelemhez e rendelet 5.§-ának (3) 
bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell az Sztv. 28.§-ának (10) bekezdésében meghatározott előző 
havi költségeket igazoló számlákat, pénzintézeti igazolásokat, vagy a költségeket igazoló egyéb 
hiteles okiratot. 
 
 
 

Méltányossági ápolási díj 
 

21.§. 
 
(1) Ápolási díj az Sztv. 41. §-ának és a 43/A §-ának (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően annak a 
közeli hozzátartozónak is megállapítható méltányosságból, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg 
személy ápolását, gondozását végzi, és a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 100%-át, egyedülálló esetén 150%-át, tovább legalább 6 (hat) hónapja fennálló 
munkaviszonyát az ápolás miatt meg kell szüntetnie. 
 
(2) Az  ápolási díj összege – kivéve az Sztv. 43/B §.-ának (1) bekezdésében foglalt esetet – a 
nyugdíjminimum 80%-ától  100%-áig terjedhet. 
 
(3) A bizottság az (1) bekezdésben rögzített kötelező munkaviszony 6 hónapos fennállástól 
eltekinthet, amennyiben az ápolt személy rokkantsága eléri a 100%-ot. 
 

22.§. 
 
(1) Méltányosságból sem jogosult ápolási díjra az a hozzátartozó: 

• Az Sztv. 42. §-ának (1) bekezdésében foglalt esetekben, továbbá 

• Ha az ápoló egyéb ok miatt (munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, rendszeres-
átmeneti szociális járadék, bedolgozói tevékenység, nyugdíjra szerzett jogosultságot) állandó 
jelleggel otthon tartózkodik. 
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23.§. 
 
(1) A jogosultság feltételeit a bizottság mindeni év március 31.-ig felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat 
nyomán megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, a bizottság a megállapított 
ellátást tovább folyósítja, ellenkező esetben intézkedik az ellátás folyósításának megszüntetése iránt. 
 
(2) Nem kell felülvizsgálni azon ellátásokat, melyeket, a tárgyév március 31.-ét követően állapítottak 
meg. 
 

24.§. 
 
(1) A bizottság illetve a jegyző felkérheti Székesfehérvári Kistérség Szociális Alapszolgáltatási Központ 
családsegítőjét, hogy az Sztv. 41.§-ának (1), a 43/A §-ának (1), valamint e rendelet 17.§-ának (1) 
bekezdése alapján ápolási díjban részesült nagykorú személyek gondozási, ápolási kötelezettségei 
teljesítésének tisztázása érdekében évente egy alkalommal végezzenek ellenőrzést. 
 
(2) Az ellenőrzés tényéről, és a megtett összefoglaló megállapításáról helyszíni feljegyzést kell 
készíteni, melyet az ápolttal alá kell íratni, ha arra képes. Az így elkészült helyszíni feljegyzést a 
hivatalnak meg kell küldeni. 
 

Átmeneti segély 
 

25.§. 
 

(1) Az átmeneti segély alkalmanként adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át, egyedülálló esetén a 150%-át. 
 
(2) Az átmeneti segély legkisebb összege alkalmanként 3000 Ft, amelyet ki lehet váltani szociális célra 
használható utalvánnyal. 
 
(3) A tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére a bizottság az év során folyósítandó 
többszöri segély kifizetéséről is dönthet6, meghatározva az alkalmanként kifizetésre kerülő 
összegeket, és a segély kifizetésének időpontját (időszakos átmeneti segély, mely egy naptári évben 
legfeljebb négy alkalommal adható). 
 
(4) A létfenntartást veszélyeztető helyzet esetén a (3) bekezdésben foglaltaktól a bizottság eltérhet. 
 

Eseti gyógyszerkiadás támogatása 
 

26.§, 
 
(1) A bizottság eseti gyógyszerkiadási támogatásban részesítheti azon személyt: 
 

• Aki, esetenként egy-egy betegsége miatt jelentkező magas gyógyszerkiadást jövedelmi 
helyzete miatt nem képes megfizetni, és 

• A kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg  a 
nyugdíjminimum 150%-át, egyedülálló esetén a 200%-át, feltéve, ha a gyógyszerköltség 
esetenként meghaladja az 5000 Ft-ot. 

 
(2) A támogatás összeges nem lehet kevesebb 3000 Ft-nál, és nem haladhatja meg a 8000 Ft-ot. 
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(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a hivatal szociálpolitikai ügyintézőjénél kell benyújtani, 
melyhez csatolni kell a gyógyszertár által kiállított számlát, illetve – az önkormányzat által folyósított 
rendszeres szociális segélyben részesülök kivételével – a család jövedelem-igazolásait. 

Temetési segély 
 

27.§. 
 

(1) Az Sztv. 46.§-a alapján adható temetési segély megállapítása során a kérelmező családjában 
figyelembe vehető egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 200%-át, 
egyedülálló esetén 300%-át. 
 
(2) A temetési segély összeges esetenként 15.000 Ft, de a segély összegének nagysága elérheti a 
temetési költség teljes összegét, ha a kérelmezőt a temetési költség viselése létfenntartásában 
veszélyezteti. 
 
(3)A temetési segély iránti kérelemhez – melyet legkésőbb a temetést követő 30 napon belül kell 
benyújtani – mellékelni kell a segélyt kérő nevére kiállított számla eredeti példányát, vagy annak – a 
hivatal által – hitelesítet másolatát. A kereseti, jövedelmi viszonyt igazoló iratok csatolására nincs 
szükség, e tekintetben elegendő a kérelmező nyilatkozata. 
(4) Nem részesülhet temetési segélyben az a személy, aki temetési kölcsönben részesül. 
 

Temetési kölcsön 
 

28.§. 
 
(1) A polgármester temetési kölcsönben részesítheti azt a személyt, aki az elhunyt személyt 
eltemettetéséről köteles lenne ugyan gondoskodni, de arra anyagi helyzete miatt nem képes, feltéve, 
ha: 
 

• A kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 150%-át, egyedülálló esetén 200%-át 

• Ingatlannal rendelkezik 

• Hozzájárulását adta a kapott temetési kölcsön és járulékai, mint jelzálogjog bejegyeztetését 
az ingatlanára. 

 
(2) A temetési kölcsönt a kérelmező nem kapja kézhez, az elhunyt eltemettetését a hivatal végzi, A 
temettetéshez nyújtott kölcsön összege a temetési szertartás költségeit nem tartalmazza. 
 
(3) A kérelemhez csatolni kell a család egy főre jutó kereseti-jövedelmi igazolását. 
 
(4) A temetési kölcsön 12 (tizenkettő) hónapra adható. Amennyiben kérelmező a temetés és az 
ügyvégi munkadíj költségeit ezen időszak alatt maradéktalanul visszafizeti az önkormányzat javára, 
úgy a polgármester kezdeményezi az illetékes földhivatalnál a jelzálogjog és járulékai erejéig az 
ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési  tilalom törlését az ingatlan-nyilvántartásából. 
 
 

III. Fejezet 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 
A szociális hatáskör gyakorlója természetben nyújtott ellátásként köztemetést, méltányossági 
közgyógyellátást állapíthat meg. 
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Köztemetés 
 

29. §. 
 

(1) A polgármester a köztemetést az Sztv. 48.§-ában meghatározottak szerint állapítja meg és 
biztosítja. 
 
(2) A polgármester a köztemetés költségeit részben vagy egészben elengedheti, ha a temetésre 
kötelezett személy saját ingatlannal és vagyonnal nem rendelkezik, a hagyaték csak a hagyatéki 
teherből áll, és kérelmező illetve családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimumot 
 
 

Méltányossági közgyógyellátás 
 

30.§. 
 
(1) Az Sztv. 50. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakon kívül, méltányosságból közgyógyellátásra 
jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 150%-át egyedülálló esetében a 200 %-át, feltéve ha havi rendszeres gyógyító 
ellátás költsége eléri a nyugdíjminimum 25%-át. 
 
(2) A szociális hatáskör gyakorlója az (1) bekezdésben meghatározott feltételektől különösen indokolt 
esetben eltekinthet, ha: 
 

• Kérelmező családjában több rendszeres gyógyszerfogyasztó van és együttes havi 
gyógyszerköltségük, vagy az egyedül élő kérelmező havi gyógyszerköltsége meghaladja a 
háztartás vagy az egyedül élő kérelmező havi összjövedelmének 30%-át,  

• Kérelmező számára szükséges gyógyászati segédeszköz beszerzése – annak magas ára miatt – 
nagy anyagi megterhelést jelent kérelmező és családja számára. 

 
(3) az (1)-(2) bekezdésben foglalt eljárásra az Sztv. 50/A-50/E §-okban foglaltak az irányadóak. 
 

 
 

IV. Fejezet 
 

Szociális alapszolgáltatások 
 

31.§. 
 

(1) Az önkormányzat az Sztv. 57 §. (1) bekezdéseiben rögzített szociális alapszolgáltatások közül 
(továbbiakban: szociális szolgáltatás): 
 

• Az étkeztetést önállóan, 

• A családsegítést a Székesfehérvári Kistérség Szociális Alapszolgáltatási Központja 
(továbbiakban: Központ) bevonásával, 

• A házi segítségnyújtást, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szintén a Központ 
bevonásával biztosítja. 
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(2) A személyes gondoskodás megállapítása iránti kérelmet a polgármesteri hivatal igazgatásügyi 
előadójánál kell benyújtani, aki -  házi segítségnyújtás iránti kérelem esetében – kezdeményezi az 
igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, illetve étkeztetés esetében javaslatot tesz a Központ 
intézményvezetőjének. 
 
(3) A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint az étkeztetés esetében 
az ellátás iránti kérelemről a Központ intézményvezetője dönt. 
 
(4) A szociális szolgáltatások intézményi térítési díjait e rendelet tartalmazza. A személyi térítési 
díjnak a megállapításakor a szociális rászorultságot csak a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál kell 
vizsgálni, a többi szolgáltatásnál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, 
étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében pedig a jegyző jövedelemigazolásban meghatározott 
jövedelmet kell figyelembe venni. 
 

32.§. 
 
(1) A szociális szolgáltatások után fizetendő havi térítési díjat utólag, minden hónap 10. napjáig kell a 
gondozónál befizetni. 
 
(2) Az étkeztetés térítési díjait az aktuális hetet megelőző pénteken kell befizetni a hivatal házi 
pénztárában. Aki erre nem képes annak térítési díjat a gondozó juttatja el a hivatal házipénztárába 
nyugtaszelvény ellenében. 
 
 

Étkeztetés 
 

33.§. 
 

(1) Étkeztetésben kell részesíteni azt a rászorultat, aki: 
 

• 70. életévét betöltötte vagy, 

• A reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött egyedül élő személy, vagy 

• Súlyos mozgáskorlátozott, vagy 

• Munkaképességét legalább 67%-ban elveszítette, vagy 

• Fogyatékossági támogatásban részesült, 

•  
És legalább napi egyszeri meleg ételről más módon nem tud gondoskodni 
 
(2) Az étkeztetés keretében az ebéd elszállításáról elsősorban a jogosult köteles gondoskodni, de – 
egészségi állapota, fogyatékossága miatt – kérheti a lakásra történő kiszállítását is. 
 
(3) Az étkeztetést az önkormányzat a Gastro-Inno Bt konyhája útján biztosítja, megállapodás alapján. 
 
(4) A jogosult a személyi térítési díjat a polgármesteri hivatal által meghatározott térítési díjbeszedési 
rendje szerint köteles megfizetni a polgármesteri hivatal házi pénztárába. 
 

34.§. 
 
(1) Nem részesülhet étkeztetésben: 
 

• Aki után ápolási díjat állapítottak meg, 
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• Aki ápolási díjban részesül, 

• Aki érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződéssel rendelkezik, kivéve ha a 
kötelezett ezen kötelezettségről átmenetileg (haláleset, betegség) nem tud gondoskodni, 

• Az a szenvedélybeteg, egészségtelen, káros életmódot folytató személy, aki életmódjavítása 
vagy szinten tartása érdekében nem hajlandó együttműködni a Központtal. 

 
Házi segítségnyújtás 

 
35.§. 

 
(1) Nem részesíthető házi segítségnyújtásban az: 

• Aki teljesen magatehetetlen, súlyos elfekvő beteg, és ápolása, gondozása kizárólag 
csak szakosított ellátásban oldható meg, tovább 

• Aki után ápolási díjat állapítottak meg. 
 
(1) A gondozott a házi segítségnyújtás keretében igénye szerint étkezést is igénybe vehet. 

 
36.§. 

 
(1) A házi segítségnyújtás keretében kell biztosítani az Sztv. 63.§-ának (2) bekezdésében 
meghatározottak, azzal, hogy a szolgáltatás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az igénylő 
gondozási szükségletét az Sztv. 63. §-ának (4)-(8) bekezdésében foglaltak alapján. 

 
(2) A gondozó az általa gondozottakról név szerint gondozási naplót köteles vezetni, melyben személy 
szerint kell rögzíteni az egyes gondozottakra fordított napi óraszámot. 
 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

37.§. 
 
(1) Az egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes idős emberek gondozása, valamint a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 
az önkormányzat jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít. 
 

Családsegítés 
 

38.§. 
 

(1) Ezen szociális alapszolgáltatási feladatok a Központ látja el az Sztv. 34.§-ban foglaltak alapján. 
 

 
 

Záró rendelkezések 
 

39.§. 
 
(1) E rendelet 2011. január 27.-én lép hatályba. 
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Pátka Község Önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeni 
ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról, és a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások formáiról szóló 4/2009 (V. 18.) számú, a módosítására kiadott 10/2009. (IX.04.) 
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számú rendelete, valamint jelen rendeletbe beépítésre kerültek a 7/2010. (VIII.5.) számú és 9/2010. 
számú módosító rendeletek előírásai. 
 
(2) E rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv.-ben foglaltak az irányadóak. 
 
Pátka, 2011.01.26. 
 

P.H. 
 

   Nagy Dániel                                                                       Járfás Péterné 
  Polgármester                                                                         Jegyző 
 
 
 
Rendelet kihirdetve: 2011. 01. 27-én 
 
 

P.H. 
 

                                                                                                  Járfás Péterné 
                                                                                                       Jegyző 
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1. számú melléklet 
 

Házi segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
térítési díjai 

 

 Térítési díjak 
(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 

jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 100 %-ig: térítésmentes 
jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 200 %-ig: 100,- Ft/óra 
jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 300 %-ig:  200,- Ft/óra 
jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 400 %-ig: 300,- Ft/óra    
jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 400 % felett  471,- Ft/óra 

   
 
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:  

75.000,- Ft/hó jövedelemig:     100,- Ft/hó 
75.000,- Ft/hó – 100.000,- Ft/hó jövedelemig  200,- Ft/hó 
100.000,- Ft/hó jövedelem felett:    306,- Ft/hó” 
 
(3) Az étkeztetés intézményi térítési díja:       640.- Ft/ebéd 
 
 
 


