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Jegyzőkönyv
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30.-án 17 óra 00 perc
kezdettel megtartott rendes nyílt üléséről.
Jelen vannak: Nagy Dániel
Demeter Zoltán
Gerencsér Attila
Nánási László
A Képviselő-testület tagjai
Távol maradását jelezte: 2 fő
Meghívottak:
Pénzes József
Buda József
Tanácskozási joggal meghívottak:
Járfás Péterné
Schweibert Jánosné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

HVB Elnöke
képviselő jelölt
jegyző
jegyzőkönyvvezető

Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné
köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Demeter Zoltán és Gerencsér Attila képviselőt.
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a
jegyzőkönyv hitelesítőkre.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2012. (V.30.) 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: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a 9. napirendi pontot halassza el a testület a
következő rendes testületi ülés idejére, mivel a helyben kiírt támogatások elbírálásáról szóló döntést
még az Alapítvány Kuratóriumától nem kapta meg a testület, így ebben a témában ezen az ülésen
nem tud döntést hozni. A többi napirendi pontot a meghívóban közölteknek megfelelően hagyja jóvá
a képviselő-testület.
Napirendi pontok:
1.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
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a)
Képviselői mandátumról lemondás
b)
Képviselői eskü letétele és a mandátum kiosztással kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
2.
Gyepmesteri tevékenységről szóló kistérségi szerződés megszűnése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
3.
Nyári programsorozat tervezése és finanszírozása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester, Demeter Zoltán Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke
4.
„Rákóczi Szövetség” megkeresése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
5.
Prima Nova Kft gázkészülékek karbantartására benyújtott árajánlata
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
6.
Rendeletmódosítások
Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző
7.
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása
Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző
8.
A KEOP7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú ivóvízpályázat egyes kérdéseinek tárgyalása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
9.
Helyben kiírt támogatások elnyerésére irányuló pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester, Demeter Zoltán Okt. és Kult. Biz. Elnöke
10.
Egyebek, hozzászólások, bejelentések
a)
Agárdi Popstrand Együttműködési megállapodás ajánlat
b)
Geofém Kft becslés és tervezési felmérési ajánlat
c)
Magyar Henrik árajánlata szabályzatok elkészítésére
d)
Tolnai Utcai Általános Iskola selejtezésre került –átadott eszköz nyilvántartása
e)
Pátkai Pántlika Táncegyesület kérelme
11.
Zárt ülés

Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok
jóváhagyására.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2012.(V.30.) önkormányzati határozata
Tervezett napirendi pontokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Napirendi pontok tárgyalása:
1.)
a)
b)

1.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Képviselői mandátumról lemondás
Képviselői eskü letétele és a mandátum kiosztással kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy Ifj. Hollósi Dezső képviselőtársunk 2012. május 23-án
benyújtotta lemondását, mely másolati példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A
képviselőtestület a szükséges eljárásokat a 2000. évi XCVI. törvényben találhatja, mely a helyi
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szól.
Ezek alapján:
1. § (1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: önkormányzati képviselő) megbízatása,
jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás
megszűnésével szűnnek meg.
(2) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület, a közgyűlés (a továbbiakban együtt: képviselőtestület) alakuló ülésén, időközi választás esetén a megválasztását, illetőleg a kislistán, a
kompenzációs listán, a megyei közgyűlési listán mandátumhoz jutott képviselők esetében a
megbízólevelének átvételét - a választás eredménye elleni jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás
befejezését - követő ülésen a képviselő-testület előtt - a polgármesterre irányadó szöveggel - esküt
vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá.
2. § Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik:
a) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján,
b) a választójogának elvesztésével;
c) az összeférhetetlenség kimondásával,
d) lemondással,
e) ha az önkormányzati képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén,
f) a képviselő-testület feloszlatásával,
g) a képviselő-testület feloszlása esetén,
h) az önkormányzati képviselő halálával.
3. § (1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A
lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is,
melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a közgyűlés elnökének (a továbbiakban együtt:
polgármester) ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén
ismertetni kell.
(3) A lemondás nem vonható vissza.
(4) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik
a) a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek
hiányában
b) a lemondás bejelentésének, illetve az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.
4. § (1) Az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnését a 2. § c) és e) pontja esetén a
képviselő-testület a határozatában állapítja meg.
(2) A képviselő-testület (1) bekezdés szerinti határozatát az ülést követő munkanapon kézbesíteni
kell:
a) az érintett önkormányzati képviselőnek,
b) a választási bizottságnak,
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.
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Ezek alapján kérem jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy Ifj. Hollósi Dezső képviselői megbízatása lemondása írásbeli benyújtásának átvételekor,- 2012. május 23.-án megszűnt.
Az írásbeli lemondást a képviselőtestület részére ismertetem.
Egyben szeretném megköszönni Ifj. Hollósi Dezső több cikluson át tartó képviselői munkáját, jó
egészséget kívánva neki. Bízom benne, hogy a mandátum visszaadásával nem hagyja el teljesen a
Pátkai közéletet, és továbbiakban is számíthatunk rá közéleti szereplőként.
A további eljárás menete a következőképpen alakul.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
V. FEJEZET
KÉPVISELŐ, POLGÁRMESTER,
ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

FŐPOLGÁRMESTER

MEGBÍZATÁSÁNAK

MEGSZŰNÉSE

ESETÉN

1. Időközi választás
20. § (1) Ha az egyéni listán kevesebb jelölt indul, mint a megválasztható képviselők száma, vagy az
egyéni választókerületben nem volt jelölt, vagy nem volt polgármester- vagy főpolgármester jelölt, a
választást nem lehet megtartani, és időközi választást kell kitűzni.
(2) Ha az egyéni választókerületben a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt egyenlő számú
szavazattal érte el, időközi választást kell kitűzni.
(3) Ha két vagy több polgármesterjelölt vagy főpolgármester jelölt egyenlő számú legtöbb szavazatot
kapott, időközi választást kell kitűzni.
(4) Ha az egyéni listás választáson az e törvényben meghatározottnál kevesebb képviselőt
választanak meg, a be nem töltött képviselői helyekre időközi választást kell kitűzni.
(5) Ha az egyéni választókerületi képviselő vagy a polgármester, főpolgármester megbízatása
megszűnik, időközi választást kell kitűzni.
(6) Ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott, időközi választást kell
tartani.
2. A kiesett képviselő mandátumának betöltése
21. § (1) Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő
legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
(2) Ha a megyei, a kompenzációs vagy a fővárosi listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére az
eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. Ha a jelölő szervezet a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott határidőig
nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán, soron következő jelölt lép.
(3) Ha az egyéni listán, a kompenzációs listán, a megyei listán, vagy a fővárosi listán nincs több jelölt,
akkor időközi választást nem kell kiírni, a mandátum a következő általános választásig betöltetlen
marad.
(4) Ha az egyéni listán, a megyei listán vagy a fővárosi listán megválasztott képviselők száma a
képviselő-testület vagy a közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökken, akkor az üres
helyekre időközi választást kell kitűzni.
Ez alapján valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alábbi rendelkezéseit figyelembe
véve.
A választási bizottságok hatásköre
105/A. § (1) A szavazatszámláló bizottság
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a) ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes
lebonyolításáról,
b) dönt a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben,
c) megszámlálja a szavazatokat, és megállapítja a szavazókörben a szavazás eredményét, amiről
jegyzőkönyvet állít ki,
d) indítványozza az illetékes választási bizottságnak a szavazás szavazóköri eredményének
megsemmisítését, ha olyan törvénysértést észlel, amely azt érdemben befolyásolta.

(2) A helyi választási bizottság:
a) dönt a polgármester-, az egyéni listás, illetőleg az egyéni választókerületi jelöltek, a kompenzációs
listák, valamint a csak egy településen jelöltet állítani kívánó jelölő szervezetek nyilvántartásba
vételéről, illetőleg elutasításáról,
b) kisorsolja a kompenzációs listák sorszámát,
c) jóváhagyja a település szavazólapjainak adattartalmát,
d) dönt a polgármester- és a képviselő-választással kapcsolatos kifogásról,
e) dönt a szavazatszámláló bizottságnak az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján hozott, kizárólag a
települési (polgármester-, képviselő-)választást érintő, valamint a települési és a területi
önkormányzati vagy főpolgármester-választást egyaránt érintő határozata elleni fellebbezésről,
f) megsemmisíti a polgármester-, illetőleg a képviselő-választás eredményét, ha olyan törvénysértést
állapít meg, amely azt érdemben befolyásolta,
g) egyenlő szavazatszám esetén kisorsolja, hogy az egyéni listás választáson melyik jelölt szerez
mandátumot,
h) megállapítja és közzéteszi a polgármester- és a képviselő-választás eredményét,
i) kiadja a polgármesternek és a települési önkormányzati képviselőknek a megbízólevelet,
j) kitűzi az időközi polgármester- és képviselő-választást, és megállapítja annak naptár szerinti
határnapjait,
k) a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.

(3) A területi választási bizottság

Felkérem Pénzes Józsefet a Helyi választási bizottság elnökét, hogy ismertesse a választási bizottság
határozatát.
Pénzes József HVB Elnöke
Pátka Község Helyi Választási Bizottsága
1/2012.(V.25.) számú határozata
Ifj. Hollósi Dezső lemondása folytán megüresedett mandátum kiadásáról a Helyi Választási
Bizottság 1/2012. (V.25.) sz. HVB határozatával 3 igen szavazattal, a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény 105/A § (2) i) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva meghozta a
következő határozatot:
Pátka Község Helyi Választási Bizottsága Ifj. Hollósi Dezső (független jelölt) helyi önkormányzati
képviselő lemondása folytán megüresedett, helyi önkormányzati képviselői mandátumot a 2010.
október 3-án megtartott választás eredménye alapján, a szavazatszám szerinti sorrendben
következő Buda Józsefnek (független jelölt) – azonosítója: 252 – részére rendeli kiadni
Pátka község Helyi Választási Bizottsága megbízza a bizottság elnökét, hogy nevében eljárva kiadja
a települési önkormányzati képviselőnek a megbízólevelet.
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A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, meghozataltól számított kettő napon belül a
Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) címzett
fellebbezést lehet benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2012. május 27-én (vasárnap) 16:00 óráig
megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (Továbbiakban: Ve.) 79.§ (2) bekezdése szerinti jogalapját, a fellebbezés
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai
értesítési címét, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben
új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
I.
Ifj. Hollósi Dezső a 2010. október 3-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választása után Füri Béla lemondását követően jutott mandátumhoz a választáson
elért eredménye alapján, soron következőként.
Ifj. Hollósi Dezső képviselő a polgármesternek benyújtott, Képviselő-testülethez intézett írásos
nyilatkozatában 2012. május 23-i hatállyal lemondott Pátka Község önkormányzati képviselői
megbízatásáról, ezáltal az elnyert képviselői mandátumáról.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 2. §
d) pontja szerint az önkormányzati képviselő megbízatása lemondással megszűnik. A lemondás
nem vonható vissza. A hivatkozott rendelkezéseknek megfelelően Ifj. Hollósi Dezső képviselői
megbízatása a képviselő lemondása következtében megszűnt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. §
(1) szerint, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő
legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
A Helyi Választási Bizottság 2010.október 03-án készült jegyzőkönyve alapján megállapítja, hogy
215 szavazattal a soron következő képviselőjelölt Buda József független (azonosítószám: 252).
II.
Buda József nyilatkozott arról, hogy van választójoga, a jelölést elfogadja és nincs olyan tisztsége,
amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetőleg megválasztása esetén arról lemond. A
HVB megállapította, hogy nincs törvényi akadálya Buda József mandátum szerzésének.
A fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint rendeli el a
mandátum kiadását.
III.
A HVB hatásköre és határozata a 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdésén, 2000. évi XCVI. törvény
2. § d), valamint 3. § (4) a) pontjában, az 1997. évi C. törvény 105/A § (2) i), bekezdésében,
valamint a HVB 1/2012. (V.25.) sz. határozatában foglaltakon alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 4. §-ának (3) bekezdésén, 79. §-ának (1) és (2) bekezdésén,
80. §-ának (1) és (2), továbbá (4)–(5) bekezdésén alapul.
Nagy Dániel polgármester
A fent részletezett határozat alapján megkérem Buda József mandátumot szerzett képviselőt, hogy
felállva mondja utánam a képviselői esküszövegét.
Megkérem a tisztelt Képviselő-testületet, a Helyi választási Bizottsági Elnökét, jegyzőasszonyt és
Tisztelt vendégeinket, hogy az eskütételt állva hallgassák meg.
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„Én, Buda József becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati
képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Pátka település fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Felkérem Pénzes Józsefet a Helyi választási bizottság elnökét, hogy a HVB nevében eljárva adja ki a
települési önkormányzati képviselőknek a megbízólevelét.
Pénzes József HVB Elnöke
Gratulált a kinevezéshez és átadta a megbízólevelet Buda Józsefnek, aki ezzel önkormányzati
képviselővé vált.
Nagy Dániel polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből jelen van 5 fő.
Gratulálok az esküt tett képviselőnek, kívánok számára jó munkát, és kívánom, hogy illeszkedjen be a
képviselő testületbe és, hogy tapasztalatát, tudását a település fejlődése érdekében minél jobban ki
tudja használni.
Egyúttal megköszönöm a Helyi Választási Bizottság munkáját és megköszönöm Pénzes József
Választási bizottsági elnök szíves közreműködését a képviselői mandátum kiosztásánál.
Egyben felkérem az Ügyrendi Bizottság Elnökét, hogy a képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
teendőket lássa el.

Járfás Péterné jegyző
Szeretettel köszöntöm a képviselő Urat!
Tájékoztatni szeretném az összeférhetetlenségi okokról. Az önkormányzati képviselő a vele szemben
fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni a polgármesternek.
Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételét, illetve az összeférhetetlen helyzet
keletkezését vagy annak az önkormányzati képviselő tudomására jutását követő 30 napon belül
köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni, az összeférhetetlen
tisztségről való lemondását írásban benyújtani és annak másolatát átadni a polgármesternek.
Nagy Dániel polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat az alábbiak szerint írásban előterjesztve
fogadják el.
Tisztelt Képviselő testület!
Legfontosabb információkat az alábbiak szerint próbálom a bemutatni a Képviselő-testület felé.
- Az elmúlt időszakban számtalan esemény történt körülöttünk, könyvtárunkba látogatott
Keller Péter Gárdonyi Géza dédunokája, és előadást tartott az íróról, kiemelkedő kulturális
találkozás volt ez, melyen részt vett a Gárdonyi Géza nyugdíjas klub is. Öröm hír, hogy ugyanezen
héten kaptunk értesülést arról, hogy a DISE-vel közösen kidolgozott Gárdonyi Géza szabadtéri
teátrum című pályázat nyert, így már csak rajtunk és némileg persze a közreműködő hatóságokon
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múlik, hogy megvalósul-e ezen beruházás. Ugyancsak jó hír, hogy a Református egyházzal közös
Codex Pátka című pályázat úgyszintén nyert.
- Sajnálatos hír, hogy a kistérség elnöke lemondott tisztségéről.
- Erdélyi testvértelepülésünk nyert ismét testvér települési pályázatot.
- Korend Rendszerház Kft volt nálunk szabályzatok aktualizálásával kapcsolatban.
- Megkezdődött a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos rendeletünk
alkalmazása.
- Óvoda alapítvány 10 éves évfordulóját ünnepelte.
- Megkezdődik az úthelyreállítás a szennyvíz beruházás után júniusban. A tervezett
helyreállítás dokumentálásra került.
- Szépen érkeznek továbbra is a szennyvíz hozzájárulások összegei.
- Lakossági észrevételek még nem érkeztek nagyobb számban a postaládákba, egy levél az,
amit eddig olvastunk.
- Elfogadta a Fejérvíz Zrt közgyűlése az éves beszámolóját
- Elkészült a viziközmű társulat éves beszámolója (ülés előtt tárgyalja a küldött gyűlés és az
intéző bizottság)
- Buszkísérők utazással kapcsolatos észrevételei sajnos nem csökkennek továbbra is nagy
probléma az utazás.
- Sajnos kimaradtunk létszámhiány miatt a kistérségi parlagfű mentesítési akcióból.
- Eboltás történt a településen, melynek során a hatósági állatorvos kérte, hogy végezzünk eb
összeírást. Az ezzel kapcsolatos feladatainkat az állatvédelmi törvény így fogalmazza meg:
42/B. 89.§ (1) A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
(2) Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. §
(4) bekezdés szerinti adatokat.
(3) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat az ebösszeírás alapján a (2) bekezdésben foglalt
adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi
feladatainak hatékony ellátása céljából.
(4) Az adatbázis működtetőjének kérésére a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, valamint
a Magyar Állatorvosi Kamara köteles a nyilvántartott ebekről adatot szolgáltatni.
(5) Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat a
települési, fővárosban a kerületi önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
42/C. 90.§ (1) Az ebtartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat az
adott év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti
hozzájárulást szedhet be.
(2) Az adott évi ebrendészeti hozzájárulás tekintetében az eb tulajdonosának az év első napján az
oltási könyvben tulajdonosként feltüntetett természetes vagy jogi személyt jogi személyiség nélküli
szervezetet kell tekinteni.
(3) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékét a tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban
a kerületi önkormányzat
a) az eb tartási céljának,
b) az eb tartásának állatjóléti és ebrendészeti jellemzőinek (tartási hely típusa, mérete, tartott ebek
száma),
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c) az ebtartó szociális helyzetének
figyelembe vételével állapítja meg, de az nem haladhatja meg ebenként veszélyes eb vonatkozásában
a húszezer, más eb esetében a hatezer forintot.
(4) Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás
a) a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar
állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat mellékletében
felsorolt magyar kutyafajtákba tartozó törzskönyvezett,
b) a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás,
c) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot
ellátó őrszolgálatban alkalmazott,
d) - a veszélyes eb kivételével - az ivartalanított,
e) az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy állatvédelmi
szervezet gondozásában tartott, valamint
f) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott
eb után.
(5) Az állatvédelmi szervezet gondozásában tartás tényét az állatvédelmi szervezet vezetője írásban
igazolja.
(6) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől történő örökbefogadás
tényét az örökbeadó intézmény vagy szervezet vezetője írásban igazolja.
(7) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat köteles a befolyt ebrendészeti hozzájárulás
teljes összegét az ebek ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek
fenntartására, állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az
ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani.
(8) A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozás.
Buda József képviselő
Tudomásom szerint Erdélyi testvértelepülésünk ismét pályázott a találkozóra. Lehet-e tudni már,
hogy milyen jellegű a pályázatuk?
Nagy Dániel polgármester
Már kaptunk egy e-mailt, amiben közölték, hogy ismét nyertek pályázatot, és szeretnék, ha mi is részt
tudnánk venni a találkozón. A Református Egyház már jelentkezett, hogy gyermekekkel ki tudna
menni Erdélybe. A szervezés majd ezután veszi kezdetét.
Több hozzászólás, észrevétel, javaslat e témához nem hangzott el, így kérem a képviselő-testületet,
hogy a fentiekben elhangzottak alapján fogadja el a két ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló beszámolómat.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2012.(V.30.) önkormányzati határozata
A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóról
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés
között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Dániel polgármester

2.)
Gyepmesteri tevékenységről szóló kistérségi szerződés megszűnése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy a kistérségi döntés alapján, mivel Székesfehérvár külön
gyepmesteri szerződést kötött, ezért a gyepmesteri szolgáltatás kikerült a kistérségi közös
beszerzések közül. Sajnos a Kistérség nehezen tudott döntést hozni, ezért majdnem fél éves
csúszásban vagyunk, mely azt jelenti, hogy a 2012. évben még egyetlen település sem fizette az
alapdíját a szolgáltatásnak. Ezért szükséges a településenkénti szerződéskötés, mely esetben
egyetlen különbséget fog észrevenni a település, mégpedig, hogy a közös kistérségi költségvetésünk
csökken, míg a szolgáltatás alapdíját bele kell építenünk a saját költségvetésünkbe. Az előkészített
szolgáltatási szerződés az előterjesztés mellékletét képezi, kérem a képviselőtestületet, vitassa meg
és döntsön a szolgáltatás további működtetéséről.
Az is megoldást jelentene, ha mi építenénk egy gyepmesteri telepet, kóbor kutya megőrzésre.
Gerencsér Attila képviselő
A kutyák számát tekintve egy építkezés nagyon sok éven belül térülne meg. Ez nekünk nem érné meg.
Nagy Dániel polgármester
Jó az együttműködésünk és a munkakapcsolatunk az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel. Ebben a
munkakapcsolatban aktívan kihasználjuk a lehetőségeinket.
Kérdésem az a testülethez, hogy határozott vagy határozatlan idejű szerződést kössön a testület a
fenti Kft-vel.
Buda József képviselő
Jobb lenne határozatlan idejű szerződést kötni, vagyis a képviselő-testület mandátumának lejártáig
szólót.
Gerencsér Attila képviselő
Szerintem is a ciklus végéig kösse a testület a szerződését az Alpha-Vet Kft-vel.
Nagy Dániel polgármester
E témában több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el, így szavazásra teszi fel a kérdést a
polgármester: Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a gyepmesteri tevékenység ellátására
szerződést kössünk az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel a testületi ciklus végéig terjedő időszakra.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2012.(V.30.) önkormányzati határozata
A gyepmesteri tevékenység további ellátásáról
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Pátka Község Önkormányzata elfogadja a gyepmesteri tevékenység végzéséről benyújtott
ajánlatot.
A képviselő testület határozott ideig 2014. december 31-ig tartó határozott idejű szerződést köt a
gyepmesteri tevékenységek ellátására.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ajánlattevőt, és a szerződést kösse meg a
testület választási ciklusának végéig terjedő időszakra, valamint képviselje az Önkormányzatot az
ügyben.

Határidő:
folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

3.)
Nyári programsorozat tervezése és finanszírozása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester, Demeter Zoltán Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke
Nagy Dániel polgármester
Javaslom a képviselő testületnek, hogy a nyári programokhoz egy hasonló kalendárium készüljön,
mint az adventi programsorozathoz. Ehhez szükségünk van arra, hogy pontosan felmérjük a
programok idejét és azok esetleges programjait. Ezzel segítve a lakosság tájékozódását.
A programok finanszírozását a következő ülésig el kell készítenünk teljesen, hogy ne menet közben
kelljen azokkal foglalkozni.
Buda József képviselő
Ha a testület is úgy gondolja, én szívesen beszállnék bármelyik bizottság munkájába. Én szívesen
tevékenykednék bármely bizottság javára. Itt van mindjárt a nyári programsorozat szervezése,
szívesen segítek, ha kell.
Nagy Dániel polgármester
Minden bizottság elnökét felkérem, hogy gondolja át, hogy működő képes-e a bizottsága, és a
következő ülésre gondolja át, hogy esetleg másik külsős tagokkal jobban tudna-e működni az általa
vezetett bizottság, mint eddig működött! Kérem a következő ülésig tegyék meg személyi
javaslataikat, hogy ezt a választást egyszerre le tudjuk bonyolítani.
A személyi változásokat együttesen átvezetnénk az SzMSz -ben.
Buda József képviselő
Június végén már programok lesznek. Rendkívüli testületi ülést kellene összehívni a nyári
programsorozat egyeztetésére.
Nagy Dániel polgármester
Megpróbáljuk a rendkívüli ülést 1-2 héten belül megtartani, a nyári programok megbeszélésére.
Demeter Zoltán képviselő – Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke
Megpróbálok a jövő héten, június 7-re összehívni egy ülést a programsorozat megbeszélésére. Kérem
a segítséget, hogy a meghívóból a civil szervezetek vezetői is kapjanak.
Gerencsér Attila képviselő
Mindenképpen szükségesnek tartanám a civil szervezetekkel való egyeztetést a nyári programokkal
kapcsolatban.
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Nagy Dániel polgármester
A civil támogatások odaítéléséhez szükségünk van az Alapítvány által felállított sorrendre is.
Javasolom, hogy határozat hozatala nélkül e napirendet napolja el a testület a következő ülésre.
Határozathozatal nélkül a napirend elnapolásáról döntött a képviselő-testület.

4.)
Rákóczi Szövetség” megkeresése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
A Rákóczi Szövetség első ízben 2004 novemberében hirdette meg felvidéki beiratkozási ösztöndíj
programját azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára a
Felvidéken.
A program része annak az 1999 óta minden évben megszervezett Felvidéki Beiratkozási Programnak,
amely az iskolaköteles gyermekek és szüleik egyéni megszólításával, érvek felsorakoztatásával és
közösségi programok szervezésével segíti elő a magyarul beszélő gyermekek magyar tannyelvű
iskolába történő beíratását.
A 2004-ben elindított kezdeményezés ahhoz a korábban a Magyar Alkotmányban rögzített
követelményhez kapcsolódik, mely szerint az anyaország felelősséget érez a határon túli magyarok
sorsa iránt, és támogatni kívánja hosszú távú megmaradásukat a szülőföldjükön.
A megkeresés értelmében az Önkormányzat anyagi támogatását kéri a szövetség.
Buda József képviselő
Nem tudom, hogy az anyagi helyzetünk megengedi-e, hogy támogassuk a szövetséget. Ha
támogassuk a szövetséget, akkor a testvértelepülés megjelölésével tegyük azt.
Hagy Dániel polgármester
Azt kellene eldönteni, hogy
testvértelepüléseinket.

közvetlenül,

vagy

közvetetten

támogassa

a

testület

a

Nánási László képviselő
Az elmúlt években milyen összeggel támogatta a testvértelepüléseket a testület? Ha az egyik
települést támogatjuk, akkor a másikat is ugyanazzal az összeggel vagy tárgyi eszközökkel támogatni
kellene.
Buda József képviselő
Javaslatom az lenne, hogy várjuk meg a költségvetés félévi zárását, és akkor még mindig jó lesz a
támogatás megállapítása és odaítélése.
Nagy Dániel polgármester
Határozati javaslatom a következő: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Rákóczi Szövetséghez való csatlakozásról való döntését elhalasztja a 2012. év I. félévi
költségvetés zárását követő időszakra.
Arról szóló döntését, hogy csatlakozzon-e a Szövetség programjához vagy ne, a zárást követő
időszakban fogja meghozni,
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2012.(V.30.) önkormányzati határozata
Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj programjának 2012. évi támogatásáról
Pátka Község Önkormányzata megköszöni a Rákóczi Szövetség felkérését.
A csatlakozásról való döntését elhalasztja a költségvetés 2012. I. félévi zárása utáni időszakra.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a szövetséget, és képviselje az
Önkormányzatot az ügyben.
Határidő:
folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Demeter Zoltán képviselő
Én személyesen 15.000 Ft-ot ajánlok fel a Rákóczi Szövetség támogatására.

5.)
Prima Nova Kft gázkészülékek karbantartására benyújtott árajánlata
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Többször előfordult már, hogy hirtelen kellett gázkészülékeinket javítani vagy szerelni. Már a
költségvetés tervezésekor számoltunk azzal, hogy a képviselő-testület a rendszeres, tervszerű
karbantartásokra megállapodást köt. A fenti cég ajánlatot küldött az Önkormányzatunknak, mely
ajánlat megvitatását kérem a Képviselő testülettől
A polgármester ismertette a szerződés mellékletében közölt adatokat.
Buda József képviselő
A sportöltözőnél három vízmelegítő van az ajánlatban közölt kettővel szemben.
Demeter Zoltán képviselő
Más árajánlatot nem kaptunk, más cégtől nem kértünk be árajánlatokat?
Nagy Dániel polgármester
Kértünk több cégtől, sajnos csak egytől kaptunk árajánlatot. Ez nem közbeszerzési eljárás köteles
tevékenység, itt elég egy árajánlat is a döntéshez.
Gerencsér Attila képviselő
Ha a karbantartás mellett egyéb alkatrész beépítése válik szükségessé, azt külön kell fizetni?
Nagy Dániel polgármester
Az alkatrészt természetesen külön kell fizetni, de mást nem.
Buda József képviselő
A gázkazánjaink már nem garanciálisak?
Nagy Dániel polgármester
Sajnos nem. De egyébként is abban az időben olyan szerződés köttetett, ami az önkormányzat
feladatkörébe adta a karbantartás kérdését.
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Buda József képviselő
Tudomásom szerint a régi nagy gázkazán készenléti díja még így is sokkal több volt, mint a jelenleg
fizetendő összeg.
Nagy Dániel polgármester
E témához több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett, így szavazásra tette fel a kérdést:
megkösse-e a képviselő-testület a gázkészülésekre szóló karbantartási szerződést?
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2012.(V.30.) önkormányzati határozata
A gázkészülékek 2012. évi karbantartásáról
Pátka Község Önkormányzata elfogadja a Prima Nova Kft gázkészülékek karbantartására
benyújtott árajánlatát és megbízza az árajánlat tevőt az ajánlatban foglaltak elvégzésére.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ajánlattevőt, és képviselje az
Önkormányzatot az ügyben.

Határidő:
folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

A polgármester 18:30 órától 18:45 óráig szünetet rendelt el.
18:45 folytatódott a testületi ülés.
A polgármester megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 5 fő
jelen van az ülésen.
A testület a napirendi pontok tárgyalásával folytatja az ülését.
6.)
Rendeletmódosítások
Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző
6.1. Szociális rendelet módosítása
Járfás Péterné jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!

Április hónapban a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Pátka község
Önkormányzata által nyújtott étkeztetés szociális alapszolgáltatás hatósági ellenőrzését végezte el.
Az ellenőrzés során tekintettel arra, hogy jelenleg nincs ilyen alapszolgáltatást igénybe vevő (5 fő
közvetlenül a szolgáltatótól vásárol ebédet) a 2010-es évet vizsgálták.
Az azóta eltelt időben számos változás történt, ezért komplex felülvizsgálatot végeztünk a jelenleg
hatályos szabályozás alapján. Ennek értelmében az alábbi cselekmények történtek:
-

A fenntartót (önkormányzatot) érintő adószám változás miatt kérelmeztük a szociális
étkezésre vonatkozó működési engedély módosítását.
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-

Kifüggesztésre került a korábban kiadott tanúsítvány, mely az étkeztetési lehetőség
igénybevételéről szól

-

Elkészítettük a dokumentációt, melynek alapján készült kérelem
jövedelemnyilatkozat, és a szolgáltatás igénybevételéről nyilatkozat.

-

Felül kellett vizsgálni a helyi rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit, melyben a szükséges
pontosításokat javasoljuk átvezetni.

nyomtatvány,

Kérem az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatását, és döntésük meghozatalát.

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

/2012 (. .) rendelete

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatás és szociális ellátások
helyi szabályzásáról szóló 1/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletet elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2012. június 15.
Pátka, 2012. május 30.

Nagy Dániel
Polgármester

Járfás Péterné
jegyző

Rendelet tervezet
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete
…./2012. (. .) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló 1/2011. (I. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (9) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1.§ A rendelet az étkeztetés címtől 33.§ -34.§ az alábbiak szerint változik:
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
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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,
Aki ápolási díjban részesül,
Aki érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződéssel rendelkezik, kivéve, ha
a kötelezett e 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.

Szövegrész helyébe
33.§ (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.
(2) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek önálló
képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud,
legfőképpen
a.) kora
b.) egészségi állapota, vagy
c.) fogyatékossága , vagy
d.) pszichiátriai betegsége, vagy
e.) szenvedélybetegsége vagy
f.) hajléktalansága
indokolja.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról
- részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
alapján fogyatékossági támogatásban részesül.
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(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni
azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására
részben képes.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett
lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
(7) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat lehet
elfogadni:
a.) a (2) bekezdés a.) és d.) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi
igazolást,
b.) a (2) bekezdés b.) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok
személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását
igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,
c.) a (2) bekezdés c.) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus
szakorvosi szakvéleményt,
d.) (2) bekezdés e.) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi
igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan
szállás.

34.§ (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat:
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy
köteles megfizetni.
(2) A szociális étkeztetés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél kell
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező rászorultságának indokait,
életkörülményeit és mellékelni kell az együtt élő hozzátartozók jövedelmi viszonyairól
szóló igazolást.
(3) Az Önkormányzat az Sztv. 62. §-a szerinti étkeztetést megállapodás alapján külső
vállalkozó útján biztosítja.
(4) Az étel kiszállításáról igény esetén az Önkormányzat a falugondnok útján gondoskodik.
(5) Különösen indokolt esetben sürgős intézkedésként térítésmentes étkezést állapíthat
meg a polgármester. Az intézkedést követő Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülésen a
bizottság tagjainak a tett intézkedésről a polgármester beszámol.
(6) Az intézményi térítési díjat a rendelet melléklete szabályozza.
Szövegrész kerül.

Nagy Dániel polgármester
A döntést ki hozza meg? Rendkívüli esetben a polgármester dönt, de ha nincs rendkívüli helyzet,
akkor a döntést ki hozza meg?
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Javasolnám, hogy a döntést a testület tegye át a Szociális- és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe, hogy
fellebbezés esetén itt maradjon a képviselő testületnél egy lehetőség, még a bírósági,
kormányhivatali felülvizsgálat előtt, így az elbírálás egyszerűbbé válna.
Több hozzászólás, észrevétel, javaslat a témához nem volt, így szavazásra tette fel a kérdést, a fenti
előterjesztésnek megfelelően a módosító indítvány átvezetése után hagyja jóvá a képviselő-testület a
szociális rendelet módosítását.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló 1/2011.(I. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el.
1.§ A rendelet az étkeztetés címtől 33.§ -34.§ az alábbiak szerint változik:
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,
Aki ápolási díjban részesül,
Aki érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződéssel rendelkezik, kivéve ha a
kötelezett ezen kötelezettségről átmenetileg (haláleset, betegség) nem tud gondoskodni,
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Az a szenvedélybeteg, egészségtelen, káros életmódot folytató személy, aki életmódjavítása
vagy szinten tartása érdekében nem hajlandó együttműködni a Központtal.

Szövegrész helyébe
33.§ (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről
kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek azt biztosítani.
(2) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek önálló képessége
olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud, legfőképpen
a.) kora
b.) egészségi állapota , vagy
c.) fogyatékossága , vagy
d.) pszichiátriai betegsége, vagy
e.) szenvedélybetegsége vagy
f.) hajléktalansága
indokolja.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott,
krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen
- gondoskodni nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági
támogatásban részesül.
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem
rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
(7) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat lehet elfogadni:
a.) a (2) bekezdés a.) és d.) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást,
b.) a (2) bekezdés b.) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi
járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot,
szakvéleményt, illetve iratot,
c.) a (2) bekezdés c.) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi
szakvéleményt,
d.) (2) bekezdés e.) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem
rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.

34.§ (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat:
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
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c) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy
köteles megfizetni.
(2) A szociális étkeztetés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél kell benyújtani. A
kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező rászorultságának indokait, életkörülményeit és mellékelni
kell az együtt élő hozzátartozók jövedelmi viszonyairól szóló igazolást.
(3) A kérelmek elbírálását a Pátka Község Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága
végzi.
(4) Az Önkormányzat az Sztv. 62. §-a szerinti étkeztetést megállapodás alapján külső vállalkozó útján
biztosítja.
(5) Az étel kiszállításáról igény esetén az Önkormányzat a falugondnok útján gondoskodik.
(6) Különösen indokolt esetben sürgős intézkedésként térítésmentes étkezést állapíthat meg a
polgármester. Az intézkedést követő Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülésen a bizottság tagjainak
a tett intézkedésről a polgármester beszámol.
(7) Az intézményi térítési díjat a rendelet melléklete szabályozza.
Szövegrész kerül.

2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2012. június 15. napján hatályát veszti.

Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Pátka, 2012. június 5.
Járfás Péterné
jegyző

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
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önhibájukon kívül szociális segítségre szoruló polgárokért érzett felelősségtől indíttatva – az
önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket
rendeli el.
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 Szociális és Ügyrendi Bizottságra1 (továbbiakban:
bizottság) ruházza át.
(3) A temetési kölcsönnel, e rendelet 4.§-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott hatáskör
gyakorlását a Képviselő-testület Pátka Község polgármesterére (továbbiakban:
polgármester) ruházza át. 23
2.§. E rendelet alkalmazása során létfenntartást veszélyeztető helyzet:
 Baleset,
 Kórházi kezelés időtartama,
 Hosszan tartó betegség miatti jövedelem-kiesés,
 Keresettel, jövedelemmel nem rendelkező egyéb időtartam.

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.

1

Módosította a 14/2011.(IX.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a hatályos: 2011.október 01.
Módosította a 15/2011.(XI.02.) önkormányzati rendelet 1.§-a hatályos: 2011.november 03.
3
Módosította a 11/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012.március 31.napjától
2
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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 ered, annak
összegét állami adóhatóság igazolásával4 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.
(7) A jövedelem igazolható:




4

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,
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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 jegyző által megbízott személy (ügyintéző,
családgondozó) helyszíni ellenőrzést tart5, 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.
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,

5
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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.
(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:
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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
Foglakoztatást helyettesítő támogatás6 egyéb feltételei
13. § (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglakoztatást helyettesítő
támogatásra7 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 ellenőrzi. Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésére a
kérelmezőt, illetve jogosultat a megfelelő, de legalább 5 napos határidő kitűzésével a jegyző
– az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja89.
6
7

8
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Az ellenőrzést fél évente, valamint a felülvizsgálat alkalmával, illetve szúrópróba-szerűen kell
megtenni.
(5) A teljesítés ellenőrzését helyszíni szemle keretében kell elvégezni.
Rendszeres szociális segélyre vonatkozó külön rendelkezések
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 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.
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(7) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság további feltétele, hogy a kérelem
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, melynek
keretében köteles:
az általa életvitelszerűen lakott lakást, házat rendeltetésszerűen használni, azt
folyamatosan tisztán tartani, állagát megóvni.
az a) pontban foglalt lakáshoz, házhoz tartozó udvart, kertet rendben tartani, az ott
található szemetet, lomot jogszerű módon eltávolítani, a gyomnövényeket, füvet
rendszeresen lekaszálni, a szomszédos ingatlanra átnyúló ágakat levágni,
az a) pontban meghatározott ingatlan előtti járda, közterület, vízelvezető árok
rendezettségéről, tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni, télen a síkosság
mentesítését elvégezni.
(8) A szabályok betartását az önkormányzat ellenőrzi10.
(9) A (7) bekezdés a-c) pontjában meghatározott feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve
jogosultat a megfelelő, de legalább 5 napos határidő kitűzésével a jegyző – az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja.” 11

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



(2)
a)
b)
c)
d)
e)

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
A beilleszkedést segítő programok kötelező tartalmi elemei:
Személyi adatok
Megvalósítandó célok
A kliens feladatai
A családgondozó feladatai
Az együttműködésre kijelölt szervnél történő megjelenés dokumentálása

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

10
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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 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 250 %-át12, és
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(2) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 425 Ft
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében figyelembe vehető maximális lakásnagyság:
az 1993. évi III.tv. 38.§ (4) bekezdésében meghatározott lakás nagysága14
12
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19.§.(1) A lakásfenntartási támogatás összege 2.500 Ft/hó
(2) A lakásfenntartási támogatás egy évre adható, a kérelem évente két alkalommal
nyújtható be
A kérelemhez az alábbi dokumentumok, igazolások szükségesek:
 a háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a havonta
rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl. munkaviszony, családi pótlék,- stb.) a
kérelem benyújtását megelőző hónapról,
 a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagáról
 ha a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegéről nyilatkozni
kell
 munkanélküli személy esetében a munkanélküliség ténye az állami foglalkoztatási
szervnél történt regisztrációról szóló irattal igazolható
 a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló irat
 saját tulajdonú, távfűtött lakás esetében három hónapnál nem régebbi keltezésű
„VKSZ” Közüzemi Szolgáltató Zrt. számla
 bérlakásban vagy albérletben élő személy esetében a bérleti illetve albérleti
szerződés. Ha a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként használja,
csatolni kell az őt erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján a lakás
fenntartási költségeit fizeti.15
(3) A megállapított lakásfenntartási támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell
folyósítani, illetve kifizetni.
20.§.(1) A támogatás elsősorban természetben kerül megállapításra, mely a kérelmező által
megadott közüzemi szolgáltatónak kerül folyósításra. A kérelmező nyilatkozatában egy
szolgáltatót jelölhet meg. Amennyiben a kérelmező kérelmében a támogatás több szolgáltató
felé történő utalását kéri, abban az esetben a kérelem elbírálására jogosult állapítja meg,
hogy a megjelölt szolgáltatók közül mely szolgáltató felé utalja az önkormányzat a
lakásfenntartási támogatást16
(2) 17
(3) A lakásfenntartási támogatások megállapításához benyújtott kérelemhez e rendelet 5.§ának (3) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell az Sztv. 38.§-ának18 (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,
15
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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.
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.
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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.
(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
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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.
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.
Étkeztetés19
33.§ (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.
(2) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek önálló
képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud,
legfőképpen
a.) kora
b.) egészségi állapota , vagy
c.) fogyatékossága , vagy
d.) pszichiátriai betegsége, vagy
e.) szenvedélybetegsége vagy
f.) hajléktalansága
indokolja.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
alapján fogyatékossági támogatásban részesül.
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt
a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben
képes.
19

Módosította a 17/2012.(V.30) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. június 5. napjától
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(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel
nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
(7) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat lehet
elfogadni:
a) a (2) bekezdés a.) és d.) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi
igazolást,
b) a (2) bekezdés b.) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok
személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító,
folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,
c) a (2) bekezdés c.) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus
szakorvosi szakvéleményt,
d) (2) bekezdés e.) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi
igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan
szállás.
34.§ (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat:
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy
köteles megfizetni.
(2) A szociális étkeztetés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél kell benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező rászorultságának indokait, életkörülményeit és
mellékelni kell az együtt élő hozzátartozók jövedelmi viszonyairól szóló igazolást.
(3) A kérelmek elbírálását a Pátka Község
Bizottsága végzi.

Önkormányzatának Szociális- és Ügyrendi

(4) Az Önkormányzat az Sztv. 62. §-a szerinti étkeztetést megállapodás alapján külső
vállalkozó útján biztosítja.
(5) Az étel kiszállításáról igény esetén az Önkormányzat a falugondnok útján gondoskodik.
(6) Különösen indokolt esetben sürgős intézkedésként térítésmentes étkezést állapíthat meg
a polgármester. Az intézkedést követő Szociális- és Ügyrendi Bizottsági ülésen a bizottság
tagjainak a tett intézkedésről a polgármester beszámol.
(7) Az intézményi térítési díjat a rendelet melléklete szabályozza.

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.
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(2) 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.) 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
Polgármester

Járfás Péterné
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:
jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 200 %-ig:
jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 300 %-ig:
jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 400 %-ig:
jövedelem: nyugdíjminimum /28.500,- Ft/ 400 % felett

térítésmentes
100,- Ft/óra
200,- Ft/óra
300,- Ft/óra
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:

700,- Ft/ebéd
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2. számú melléklet
KÉRELEM
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez
1. Az ellátást kérelmező adatai:
Név:……………………………………………………………………………………………………….
Születési név:……………………………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………………….
Születési helye, időpontja:………………………………………………………………………………..
Lakóhelye:………………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye:……………………………………………………………………………………….
Állampolgársága:…………………………………………………………………………………………
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, szabad mozgás és tartózkodás
joga:……..
…………………………………………………………………………………………………………….
Társadalombiztosítási azonosító jele:……………………………………………………………………
Az ellátást kérelmező cselekvőképes:

igen

nem

Amennyiben nem, úgy
törvényes képviselőjének:
a) neve:…………………………………………………………………………………………….
b) születési neve:…………………………………………………………………………………..
c.) anyja neve:……………………………………………………………………………………..
d) születési helye, időpontja:………………………………………………………………………
e) lakóhelye:………………………………………………………………………………………
f) tartózkodási helye:………………………………………………………………………………
g) telefonszáma:……………………………………………………………………………………
a tartására kötelezett személy:
a) neve:…………………………………………………………………………………………….
b) születési neve:…………………………………………………………………………………..
c.) anyja neve:……………………………………………………………………………………..
d) születési helye, időpontja:………………………………………………………………………
e) lakóhelye:………………………………………………………………………………………
f) tartózkodási helye:………………………………………………………………………………
g) telefonszáma:……………………………………………………………………………………
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-2Legközelebbi hozzátartozójának:
a)
neve:…………………………………………………………………………………………….
b) születési
neve:…………………………………………………………………………………..
c.) anyja
neve:……………………………………………………………………………………..
d) születési helye,
időpontja:………………………………………………………………………
e)
lakóhelye:………………………………………………………………………………………
f) tartózkodási
helye:………………………………………………………………………………
g)
telefonszáma:……………………………………………………………………………………
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó
adatok:
□

Szociális étkeztetés igénybevétele:
Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását (hónap, nap):
…………………………………
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
………………………………..
Az étkeztetés módja:
helyben fogyasztás

□

elvitellel

□

kiszállítással

□

Dátum:…………………………

…………………………………………………..
az ellátást kérelmező (törvényes képviselő) aláírása
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JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név:
.............................................................................................................................................................
......
Születési név:
...........................................................................................................................................
Anyja
neve:……………………...................................................................................................................
Születési hely, idő:
...................................................................................................................................
Lakóhely:
...................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:
....................................................................................................................................
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni)
.....................................................................................................
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos
személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más
személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):
□ igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. Vagyonnyilatkozat”
nyomtatványt nem kell kitölteni,
□ nem
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa
Nettó összeg
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és
más önálló tevékenységből származó
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Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem

ÖSSZES JÖVEDELEM

-2Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:

A család létszáma: .…………. fő

Az ellátást igénybe vevő kiskorú
A közeli hozzátartozók
neve,
születési ideje

1)
2)
3)
4)
5)
ÖSSZESEN:

Rokoni
kapcsolat

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó

Társas és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői,
szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó

Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

Önkormányzat
és munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátások

Nyugellátás és
egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális
ellátások

Egyéb
jövedelem
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(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A
térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

................................................................
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

NYILATKOZAT ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Alulírott ……………………………………. (ellátást kérelmező vagy törvényes képviselője) nyilatkozom ,
hogy a Kérelem benyújtásának időpontjában más szociális alapszolgáltatást

igénybe veszek / nem veszek igénybe. (megfelelő aláhúzandó)

Az alábbi szociális alapszolgáltatásokat veszem igénybe (csak a fentiekben bejelölt „igénybe veszek”
válasz esetén kitöltendő):
Szolgáltatás típusa

Szolgáltató neve / címe

Igénybevétel kezdete

szociális étkeztetés

házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás

nappali ellátás
Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben népkonyha, családsegítés, utcai szociális munka, nappali
melegedő, falu és tanyagondnoki szolgáltatást, valamint szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony
küszöbű szolgáltatást vesz igénybe, arról nem kell nyilatkoznia.
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Kelt: ………………………………….

……………………………………………..

Ellátást kérelmező / törvényes képviselő

6.2. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Demeter Zoltán képviselő
Nagy Dániel polgármester
A Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 60/2012. BM Országos katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Főigazgatói intézkedése alapján 2012. május 16-án helyszíni szemlét tartott a település
belterületén, mely során vizsgálta az önkormányzatnál meglévő vízkár elhárítási tervek meglétét és a
belterületi vízelvezető rendszer megfelelőségét.
A hiányosságok jegyzőkönyven rögzítésre kerültek. Melyben köteleztek a szükséges intézkedések
megtételére a vízkárok megelőzése érdekében. A vízgazdálkodásról szóló törvény az önkormányzatok
feladatává teszi a vizek kártétele elleni védelmet és védekezést is.
Lakossági bejelentés, valamint a buszkísérők részéről is bejelentés érkezett, hogy a problémák
továbbra sem enyhülnek a buszon.
Demeter Zoltán képviselő
A fenti problémák enyhítésére és megoldására javasolnám, hogy az írásos előterjesztésemnek
megfelelően módosítsa a testület a 16/2012. (IV.25.) számú rendeletét a tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartások szabályozásáról.
Melyben:
2.§ (1) bekezdésébe kerülne: Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetőleg százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
9.§.(3) bek.f.) pontja az alábbiakkal egészülne ki: a szülő, ha az iskolás gyermekek utazásával
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 183/2011.(XI.30.) számú önkormányzati határozattal
jóváhagyott szabályzatban foglaltakat nem tartja be.
Nagy Dániel polgármester
Megköszönöm a javaslatokat.
Úgy látom, hogy a 3.§. a szülőkkel foglalkozik, a többi pedig a gyerekekkel. A buszon utazókról szóló
szabályzat értelmében a szülőknek a kötelezettsége, hogy megtanítsa a gyermekeit a rendes,
elfogadható magatartási szabályokra, amit nem ütköznek a köz szabályaiba.
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Azt kell látni, hogy ebben a helyzetben visszatérő problémák vannak. A szülők nem vesznek tudomást
a kérdésekről és a kérésekről.
A Családsegítő és a Gyermekvédelmi Szolgálat egy fórumot próbál létrehozni, de amíg a szülők ezt a
kérdést nem veszik komolyan, addig nem lesz megoldás, mert a fórumra sem azok a szülők jönnek el,
akiknek a gyermekei kezelhetetlenek a buszon.
Van egy-kettő olyan gyermek, aki már a társait is fizikálisan molesztálja. Egy-egy olyan helyzet alakul
ki, amit néha nem lehet elképzelni sem. Kértük a Gyermekjóléti Szolgálat hathatós segítségét az ügy
megoldásában.
Demeter Zoltán képviselő
Én naponta ezekkel a járatokkal utazom a buszon, amin a problémák vannak. Megállapítottam már
többször is, hogy a helyzet tarthatatlan. A buszkísérők sajnos sok esetben tehetetlenek. Számtalan
nehéz helyzetben lévő családok gyermekei közül kerülnek ki azok a rendzavarók, akikkel szinte
lehetetlen együtt utazni.
Nagy Dániel polgármester
Javasolnám az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete
a 16/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
szabályozásáról szóló 16/2012.(IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja.

Nagy Dániel
Polgármester

Járfás Péterné
jegyző

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 51.
§ (4) bekezdésében, 143.§ (4) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
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1.§ E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás
minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek
nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a képviselő-testület e
rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősítette.
2.§ (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével
szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.20
(2) A kiszabásra kerülő igazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni
a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre
vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.

2. Eljárási szabályok
3.§ A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból,
az Önkormányzat munkatársának észlelése alapján kell lefolytatni, ide értve a bármely személy
jelzése alapján történt észlelést is, melynek valódiságáról az Önkormányzat munkatársa
meggyőződik.
4.§ (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás
lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárásra a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági
eljárás a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás észlelésétől számított 15 napon belül
indítható meg. Ezt követően a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt eljárás
nem indítható.
(4) Amennyiben a kirívóan közösségellenes magatartás csekély súlyú, a cselekmény elkövetője
pedig az elkövetést megelőző egy évben a településen nem valósított meg más, kirívóan
közösségellenes magatartást, az igazgatási bírság alkalmazása helyett az eljárás lefolytatását
megelőzően az Önkormányzat munkatársa felhívja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás
megvalósítóját a jogszerű magatartás tanúsítására, 5 napos határidő kitűzésével. Az elkövetőt az
Önkormányzat határozatában kötelezi, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények
elkövetésétől, továbbá tájékoztatja őt az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményeiről. A
határidő eredménytelen elteltét követően lehet az eljárást lefolytatni, és az igazgatási bírságot
kiszabni.

3. Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
Állattartás

20
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5.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a helyi állattartás szabályairól
szóló 4/2008.(VI.01.) számú rendelettel módosított 7/2004.(V.06.) rendelet
a) az 1. sz. mellékletben meghatározott állattartási védőtávolságokra, és maximált létszámra
vonatkozó rendelkezést megszegi,
b) a 4.§ 1)-6) bekezdésben és 7) bekezdésben az állatok tartására vonatkozó rendelkezéseket
megszegi,
c) a 5.§-ában, 6.§-ában 1), 3) és 4) bekezdésében, 7.§-ában 1),3) és 4) bekezdésében valamint
10.§-ában az ebtartásra, 12.§-ában tartásra vonatkozó rendelkezéseket megszegi
d) közterületen keletkezett állati ürüléket nem távolítja el haladéktalanul,
e) az állati hulladék ártalmatlanításáról nem megfelelően gondoskodik.
Köztisztaság
6.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant felszólítás után nem műveli meg, nem
tartja rendben gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
b) szemetet felhalmoz
c) a szemétgyűjtőedénybe mérgező, robbanó, folyékony, vagy a szolgáltatást végző dolgozó
testi épségét egészségét, vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,
d) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítésről) nem
gondoskodik
e) az ingatlant és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság
mentesítéséről) nem gondoskodik
f) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz
zavartalan lefolyását nem biztosítja
g) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán illetve mellette nőtt
gyomokat, gazt nem tartja rendben az ingatlan előtt maximum 10 m-es távolságban, a
kinyúló ágak, bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
h) az ingatlanán keletkező csapadékvizet nem a saját területén helyezi el,
i) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja
le,
j) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
k) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékelvezető
árokba vezet, önt,
l) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás
nélkül igénybe vesz,
m) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolít el,
n) építményeket, kerítéséket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,
o) közterületen elhelyezett, általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem
tisztítja meg,
p) a gondozott zöldterületre járművével ráhajt, vagy azon parkol,
q) közútra, útpadkára salakot, vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít, vagy elhelyez,
r) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet
közterületen tárol,
s) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti
össze, és elszállításáról nem gondoskodik,
t) a településen lévő élővízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet,
trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,
u) rothadó, bűzös szemét hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről nem gondoskodik,
v) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a 13/2007. (VIII. 29.) számú
rendeletben foglaltak szerint végzi.
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Közterület rendje
7.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki közterületen
a) az utcai bútorokat, berendezéseket (ideértve a kerti padokat, virágtartó edényeket,
vízvételi helyeket, utcanév és információs táblákat is) rendeltetésellenesen használja,
felállítási helyükről elmozdítja,
b) a fák törzsét, ágait hirdetés céljára, kötél vagy kábel rögzítésére igénybe veszi,
c) élő telepített növényt vagy annak részeit (virág, termés, lomb) begyűjti,
d) a közterület szabályairól szóló 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 11.§-ban
meghatározottaktól eltérően szeszesitalt fogyaszt,
e) használaton kívüli járművet, munkagépet engedély nélkül tárol,
f) a dohányzás után keletkező dohánytermék maradványokat (csikk) nem az erre
rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőbe helyezi el

A közterület használat
8.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a közterületet engedély nélkül
veszi igénybe, vagy az engedélytől eltérően használja, és e tevékenységével a 4. § (4) bekezdésben
meghatározott felhívás ellenére sem hagy fel.
(2) közterületet rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély nélkül, vagy az
engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ.
A kötelező közszolgáltatások igénybevétele
9.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki az a tulajdonos, használó, aki a
kéményseprő-ipari közszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelező munkákat akadályozza, a munkák
elvégzéséhez
szükséges
feltételeket
nem
biztosítja.
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, ha a rendszeres
szemétszállításba be nem kapcsolt – külterületi – területeken keletkezett szemét elszállításáról és
elhelyezéséről (elföldelés, elégetés, a legközelebbi szemétszállító helyen történő elhelyezés) a
környezetvédelmi előírások betartásával nem gondoskodik.
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el,
a) aki a hulladékot elhagy, a gyűjtés, begyűjtés és lerakás szabályaitól eltérő módon
felhalmoz, ellenőrizhetetlen körülmények között elhelyez vagy kezel,
b) aki a hulladékgyűjtő edényekben olyan anyagot helyez el, (forró hamu, maró anyag,
mérgező anyag, állati tetem, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épület törmelék,
nagyobb terjedelmű tárgy stb.) ami veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó
egészségét, illetőleg megrongálhatja a jármű műszaki berendezését, vagy reaktiválása
során veszélyezteti a környezetet,
c) aki a hulladékgyűjtő edényt – a konténer, illetve gyűjtőszigetek kivételével – az ingatlanon
kívül tartja,
d) a tulajdonos, ha a hulladék tárolására használható edényt nem tartja tisztán, szükség
esetén nem gondoskodik annak fertőtlenítéséről és karbantartásáról,
e) az, aki közterület-használati engedély birtokában olyan árusító, szolgáltató, vagy egyéb
tevékenységet folytat, vagy tervez folytatni, melynek során települési szilárd hulladék
keletkezik, és a szolgáltatónak nem jelenti be a közterületen végzendő tevékenység
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f)

kezdetének és végének időpontját, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és
mennyiségére tekintettel a hulladékgyűjtésre nem köt szerződést.
a szülő, ha az iskolás gyermekek utazásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 183/2011
(XI .30.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott szabályzatban foglaltakat nem
tartja be.21

(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el a tulajdonos, ha a lomtalanításra
meghirdetett időpontban a hulladékot úgy helyezi el, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat
zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, továbbá baleset-, vagy károkozás veszélyének
előidézésével
jár.

Házszámtáblák elhelyezése
10.§ (1) a házszámtábla, és helyrajzi szám kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos
kötelezettségét megszegi,
(2) közterületi házszámtáblát megrongál, eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét
megszünteti,
(3) közterületi házszámtáblát jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít.

Záró rendelkezés
11. § (1) E rendelet 2012. május 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően
elkövetett tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások esetén kell alkalmazni.

Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
jegyző

7.)
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása
Előterjesztő: Járfás Péterné jegyző
Járfás Péterné jegyző
Tisztelt Képviselő Testület!
A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája által kiadott megszüntető
végzés kézhezvételét követőn ismételten áttekintésre került a teljes Alapító Okirat, majd telefonon
egyeztetésre került sor a MÁK ügyintézőjével annak érdekében, hogy az újabb döntés meghozatalát
követően a bejegyzés megvalósulhasson.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a hivatal módosító alapító okiratának elfogadására.
Nagy Dániel polgármester
Nagyon fontos, hogy a polgármesteri hivatal mivel foglalkozik, a szakfeladatok elnevezése
folyamatosan változik, ezért kell állandóan változtatni.
21
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Javasolom a 74/2012.(IV.25.) számú határozat hatályon kívül helyezését.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
101/2012.(V.30.) önkormányzati határozata
a 74/2012.(IV.25.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2012.(IV.25.) önkormányzati határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Járfás Péterné jegyző
Nagy Dániel polgármester
Több hozzászólás, észrevétel, javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításához nem
volt, így szavazásra tette fel a kérdést: Jóváhagyja-e a testület a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
102/2012.(V.30.) önkormányzati határozata
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét képező alapító
okirat módosítását és a határozat 2. sz. mellékletét az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
jóváhagyja
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosításnak a költségvetési szervek
törzskönyvi nyilvántartásán történő átvezetéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Járfás Péterné jegyző
1. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁTKA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Pátka község Önkormányzatának Képviselő-testülete 102/2012.(V.30.) önkormányzati
határozatával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése,
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8.§ -§-a, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a
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Pátka Önkormányzatának Képviselő-testülete Pátka Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala 216/2011. (XII.19.) határozatával elfogadott Alapító Okiratát 2012. június 1.
napjával az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az Alapító Okirat bevezető szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezető lép:
„Pátka Önkormányzatának Képviselő-testülete a 216/2011. (XII.19.) határozatával
elfogadott Alapító Okiratot módosítja a 102/2012.(V.30.) határozattal és egységes
szerkezetben kiadja Pátka Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő Alapító Okiratát.”
2./ Az alapító okirat 3.1. pontja korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett a
3.1./ pont helyébe a következő szöveg lép:
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Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

3./ Az alapító okirat 3.2. pontja korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett
a 3.2./ pont helyébe a következő szöveg lép:
3.2

A hivatal alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrendi besorolása
szakfeladat száma és megnevezése szerint:

Szakfeladat számjele,
370000
522001
552001
562912
562917
680001
680002
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841127
841133
841173
841402
841403
862101
869041
869042
882111
882112
882113

megnevezése

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatai képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Statisztikai tevékenység
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
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882115
882117
882118
882119
882122
882123
882124
882129
882202
882203
889922
889924
889967
támogatása
890302
890441
890442
890443
890505
910123
960301

Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési

és

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Helyi közösségi tér biztosítása és működtetése
Könyvtári szolgáltatások
Hadisírok létesítése, gondozása

–átalakítási

hosszabb

3. Az alapító okirat 6. pontja az alábbi 6.1. ponttal egészül ki:
Pénzforgalmi bankszámla száma:
Bankszámla megnevezése:

11735082-15727464
Polgármesteri Hivatal Pátka

4. Jelen alapító okirat 2012. június 1. napján lép hatályba.
5. A képviselő-testület az alapító okirat további rendelkezéseit hatályában fenntartja.
Pátka, 2012. május 24.
P.H.
Nagy Dániel
polgármester
Záradék
A módosító okiratot Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. május 30i ülésén a 102/2012. (V.30.) számú határozatával fogadta el.
Pátka, 2012. május. 30.
P.H

Járfás Péterné
Jegyző

2. számú melléklet
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POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁTKA
ALAPÍTÓ OKIRATA
(módosításokkal egységes szerkezetben)
„Pátka Önkormányzatának Képviselő-testülete a 216/2011. (XII.19.) határozatával
elfogadott Alapító Okiratot módosítja a 102/2012.(V.30.) határozattal és egységes
szerkezetben kiadja Pátka Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő Alapító Okiratát.” 22
1.

A hivatal neve, székhelye:

1.1
1.2
1.3
2.

A hivatal megnevezése.
A hivatal székhelye:
A hivatal törzskönyvi nyilvántartási száma:

Polgármesteri Hivatal Pátka
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.
362984

A hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata:
A hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása.

3.

A hivatal alaptevékenysége:

3.1

Az alaptevékenység szakágazati rend szerinti száma, megnevezése: 23

841 105
3.2

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

A hivatal alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrendi besorolása
szakfeladat száma és megnevezése szerint:24

Szakfeladat számjele,
370000
522001
552001
562912
562917
680001
680002
841114
841115
841116
841117
22

megnevezése

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatai képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

Módosította a 102 /2012.(V.30.) számú önkormányzati határozat, hatályos 2012. június 1. napjától
Módosította a 102/2012.(V.30.) számú önkormányzati határozat, hatályos 2012. június 1. napjától
24
Módosította a 102/2012.(V.30.)) számú önkormányzati határozat, hatályos 2012. június 1. napjától
23
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841118
841126
841127
841133
841173
841402
841403
862101
869041
869042
882111
882112
882113
882115
882117
882118
882119
882122
882123
882124
882129
882202
882203
889922
889924
889967
890302
890441
890442
890443
890505
910123
960301
4.

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Statisztikai tevékenység
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Helyi közösségi tér biztosítása és működtetése
Könyvtári szolgáltatások
Hadisírok létesítése, gondozása
A hivatal illetékessége
Pátka Község közigazgatási területe.

5.

A hivatal irányító szervének neve, székhelye:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.

6.

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

6.1.

25

Pénzforgalmi bankszámla száma:
Bankszámla megnevezése:

11735082-1572746425
Polgármesteri Hivatal Pátka

Módosította a 102/2012.(V.30.) számú önkormányzati határozat, hatályos 2012. június 1. napjától
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7.

A hivatal vezetőjének kinevezési rendje:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint - pályázat alapján -,
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben megállapított
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan
időre szól. A hivatalt a jegyző vezeti.

8.
A hivatal
megjelölése:

foglalkoztatottjaira

vonatkozó

foglalkoztatási

jogviszonyok

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. A közfoglalkoztatásban résztvevő
munkavállalókra a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a
megbízási jogviszonnyal foglalkoztatottakra pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény az irányadó.
9.

A hivatal feladatinak ellátását szolgáló vagyon
A hivatal üzemeltetői joga kiterjed mindazon ingatlanra, amelyben a Polgármesteri
Hivatal működik.
Az ingó vagyont a hivatal leltára tartalmazza.

10. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog
Az ingatlanok és a benne lévő berendezések felett Pátka Község Önkormányzata
rendelkezik.
Az ingatlanok és berendezéseinek, valamint az intézményi vagyon körébe tartozó
ingatlanok és berendezések használati joga a Polgármesteri Hivatalt illeti meg, de
azokat nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
Záradék:
A Polgármesteri Hivatal Pátka Alapító Okiratát Pátka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 216/2011. (XII.19.) számú határozatával hagyta jóvá.
Hatálybalépésének időpontja: 2011. december 20.
Hatályát veszti a Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2009. (XI.02.)
számú határozattal elfogadott a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata valamint a 159
/2011.(IX.28.) számú határozattal elfogadott, és a 167/2011.(XII.02.) számú
határozattal elfogadott módosító okirata, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat.
Pátka, 2011. december 19.
Nagy Dániel
polgármester
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva:

Járfás Péterné
jegyző
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2012.(V.30.) számú határozatával.
A módosított és egységes szerkezetű alapító okirat 2012. június 1. napján lép hatályba.
Pátka, 2012. május 30.
Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
jegyző

8.
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú ivóvízpályázat egyes kérdéseinek tárgyalása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A pályázat megvalósítása érdekében a tervezési munkákra is árajánlatot kell kérni. A szükséges
információk a pályázatban vannak. A képviselő-testületnek meg kell bízni a polgármestert, hogy 5
napon belül kérje be a 3 árajánlatot. A következő ülésen dönteni kell a beérkezett pályázatokról.
A pályázatokban azoknak a dolgoknak kell szerepelniük, hogy milyen feladatokat kell elvégezni a
pályázóknak.
A kiviteli tervek már nem ennek a pályázatnak a részesei, nem ehhez a pályáztatási eljáráshoz fognak
tartozni, ide csak a tervezés.
Itt 3 variációt kell kialakítani, és ebből fog majd véglegeződni a tervezési feladat.
Ebben a Fejérvíz Zrt szakmai segítségét kérjük, mivel szakmai döntésre lesz szükség.
Az előző három pályázathoz már megérkezett a számlánkra az első előleg 1,5 millió forint összegben,
így már megindulhat a tevékenység.
Hozzászólás, észrevétel, javaslat e témához nem érkezett, így szavazásra tette fel a kérdést a
polgármester: Kiírja-e a képviselő-testület a KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú
ivóvízpályázat tervezési,
munkáira az árajánlatot és megbízza-e a polgármestert ennek
lebonyolításával?
A képviselő-testület egyhangúlag 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
103/2012.(V.30.) önkormányzati határozata
a KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú program előkészítéséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért
ivóvízminőség javítási program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt
megvalósítási szakaszában közbeszerzési eljárások előkészítésére, az előkészítő szakaszhoz
kapcsolódó szükséges ár-ajánlattételi felhívással él. az ajánlatok 3 vállalkozó részére kerülnek
megküldésre. Az ajánlattételre rendelkezésre álló idő 5 nap. A szerződéskötés ideje, az azokról
szóló képviselő-testületi döntést követő nap.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert
- az ajánlattételi felhívások, valamint mellékleteinek szövegrészeinek pontos leírására és
aláírására
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Az ár-ajánlattételi felhívások, azok szükséges mellékletei, valamint a megbízási szerződések
szövegezései a későbbiekben készülnek el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

9.
9.a.

Egyebek, hozzászólások, bejelentések
Agárdi Popstand Együttműködési megállapodás ajánlat

Nagy Dániel polgármester
Ebben az évben is megérkezett az Agárdi Popstand tájékoztatója, miszerint a 2011. évben már 23
település támogatta a rendezvényt.
Az ajánlat szerint az idei évben még több kedvezményt tudnak biztosítani a támogatóknak. A
kedvezmények: minden állandó lakosnak 50 % kedvezményt biztosít a rendezvényt látogatóknak,
Ha megkötjük a megállapodást, akkor 6 db – 168.000 Ft értékű – állandó belépőt, 20 db – 70.000 Ft –
értékű – tiszteletjegyet biztosít az önkormányzat részére
A kedvezmények fejében 60.000 Ft + áfa támogatásra számít a rendezőség.
Ezt a támogatás kifizetését azért javasolnám, mert ennek fejében pátkai fiataloknak és minden pátkai
érdeklődőnek szórakozási lehetőséget tudunk biztosítani elérhető áron községünkhöz elég közeli
helyen.
Demeter Zoltán képviselő
Én azért kérdőjelezném meg a támogatás kifizetését, mert a Rákóczi Szövetség kérését elnapoltuk a
féléves zárás utánra.
Nánási László képviselő
Én nagyon tiszteletben tartom a Rákóczi Szövetség kérését, de az Agárdi Popstrand támogatásával
mégis a Pátkán élő, itteni lakosokat tudnánk szórakozási lehetőséghez juttatni elérhető áron vagy
esetleg ingyenesen. Azért ez nem mindegy.
Nagy Dániel polgármester
A tavalyi évben is elég nagy volt a fiatalok érdeklődése a programok iránt. Gyakran jöttek a jegyekért
és érdeklődtek a kollegáknál a műsorok időpontja iránt.
Több hozzászólás észrevétel, javaslat nem hangzott el, így szavazásra tette fel a kérdést a
polgármester: Hozzájárul-e a képviselő-testület a 2012. évben az Agárdi Porstrand rendezvényeinek
60.000 Ft-+ áfa összeggel való támogatásához a költségvetés tartalékalapjának terhére.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
104/2012.(V.30.) önkormányzati határozat
Az Agárdi Popstrand rendezvényeinek 2012. évi támogatásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben támogatja az Agárdi Popstrand
rendezvényeit 60.000 Ft +áfa értékben.
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A megállapodásban szereplő összeg kifizetése a 2012. évi költségvetés tartalék alapjának terhére
történik.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírásával,
valamint a pénzügyi eljárások lebonyolításával.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Nagy Dániel polgármester

9.b.
Geofém Kft becslés és tervezési felmérési ajánlat
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Megkeresést kaptunk hőtechnikai pályázatokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok elvégzésére. Melyet
kérnék áttanulmányozni és amennyiben képviselőtestület elfogadja, kérem, az ajánlatról
határozatban szíveskedjen dönteni.
Gerencsér Attila képviselő
Nagyon jónak tűnő ajánlat, de ilyen forráshiányos helyzetben ezt a képviselő-testület nem tudja
bevállalni.
Nagy Dániel polgármester
Az elhangzott hozzászólásnak megfelelően kérem, a képviselő-testület döntsön az árajánlat
elutasításáról.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2012.(V.30.) önkormányzati határozata
A 2012. évi hőtechnikai pályázatokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok elvégzéséről
Pátka Község Önkormányzata a benyújtott árajánlatot jelenleg forráshiány miatt nem tudja
elfogadni.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ajánlattevőt.
Határidő:
folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

9.c.
Magyar Henrik árajánlata szabályzatok elkészítésére
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Sajnos folyamatosan gondjainak vannak a szabályzatainkkal, ezeknek az aktualizálásával, az SzMSz
folyamatos figyelésével. A belső ellenőrzés folyamatosan kimutatja, így jelenleg is -, hogy melyek
azok a szabályzatok, amelyek hiányoznak, vagy már nem aktuálisak.
Nánási László képviselő
Mennyire indokolt ezeknek a szabályzatoknak a szükségessége?
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Járfás Péterné jegyző
A belső ellenőrzés ismételten feltárta a hiányosságokat, kötelező az elkészítésük.
Vannak olyan szabályzatok, amiket sajnos én nem tudok elkészíteni. Így minden olyan szabályzatot el
kellene készíttetni, amit saját erőből nem tudunk előállítani. Most kb. 25 szabályzat hiányzik vagy
átdolgozásra vár.
Nagy Dániel polgármester
A szociális étkeztetés átvilágítása adminisztrációs hiányosságokat tárt fel, ami súlyos anyagi terhekkel
járt és járni fog a következőkben is.
Demeter Zoltán képviselő
Tulajdonképpen mi a feladata a belső ellenőrzésnek?
Nagy Dániel polgármester
A belső ellenőrzés azt mondja meg, hogy mi a hiba, de a megoldásra nem ad módszert.
Járfás Péterné jegyző
Szeretnénk, hogy egyszer átvilágítanák a hivatalt, és akkor tudnánk legalább mi a legfontosabb
teendőnk, hogy mindent rendben találjanak, mert majdnem minden éven szinte mindig mást
mondanak.
Ez az ajánlat egy lehetőség, amit igénybe lehet venni.
Nagy Dániel polgármester
A polgármesteri hivatalban jelenleg 1,5 emberrel kevesebb dolgozónk van, mint amennyire szükség
lenne.
Nánási László képviselő
Az ajánlattevő cég vállal garanciát a munkájáért, hogy az jó lesz, amit elkészítenek, és mi van, ha
mégsem felel meg a munkájuk?
Nagy Dániel polgármester
Ebben a megállapodás tervezetben ilyen garancia nincs.
Gerencsér Attila képviselő
Az árajánlatban informatikai infrastruktúra felmérés is szerepel, erre mikor adnának árajánlatot?
Nagy Dániel polgármester
Az Ő informatikai elképzelésük és rendszerük web. alapú hálózat.
Gerencsér Attila képviselő
A rendelkezésre állást biztosítanák? Ez nagyon sok kérdést vetne fel! Ha időközben megszűnnek,
akkor mi lesz a rendszerrel?
Nagy Dániel polgármester
Ezekkel a kérdésekkel folyamatosan foglalkoznunk kell.
Javaslatom az, hogy a belső ellenőrzés eredményét várjuk meg, és célirányosan kérjünk segítséget, ha
kell.
Gerencsér Attila képviselő
Javaslatom az, hogy várjuk meg a konkrétumokat és utána döntsünk e témában.

59

A képviselő-testület határozathozatal nélkül elnapolta e témában a döntést a belső ellenőrzési
jegyzőkönyv tényfeltárásáig.

9.d.
Tolnai Utcai Általános Iskola – selejtezésre került-átadott eszköz nyilvántartása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Ismerteti a társult iskolától kapott selejtezésre került anyagok listáját.
Mint kiderült ezek az anyagok a mi leltárunkban is szerepelnek, mint átadott eszközök, de
szerepelnek és a Tolnai Utca Általános Iskola leltárában is szerepeltek ez idáig.
Kérünk felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy ezeket az eszközöket ki tudjuk venni a mi
leltárunkból. Ezek az eszközök mindkét helyen nulla forint értékben vannak nyilvántartva, mivel már
régen leíródtak.
Leltáríveinkből szeretnénk kivezetni ezeket az eszközöket.
Leltárunk pontosításához szeretnénk egy olyam fém-leltárnyilvántartó lapot nyomó szerkezet
beszerezni, amivel elő tudnánk állítani fém vagy fém jellegű egyedi jelölőket.
Gerencsér Attila képviselő
Ebben tudok segíteni az önkormányzatnak, meg fogom írni, hogy hol lehet beszerezni a fémmatricázó
gépet.
Nagy Dániel polgármester
A fölösleges, nyilvántartott értékeket, ami már nulla forintra leértékelődött, ezeket le kellene
selejtezni és kiírni a rendszerből, mert ezeknek már nem valós az értékük a leltárainkban. Egyszer
már rendbe kellene tenni a nyilvántartást, hogy látnánk mi a valós helyzet, hogy mennyi vagyonnal
rendelkezik az önkormányzat.
Több hozzászólás, észrevétel, javaslat a témához nem érkezett, így szavazásra tette fel a kérdést a
polgármester: Elfogadja-e a Tolnai Utcai Általános Iskola leltárában szereplő anyagok selejtezéséről
készült kimutatást, valamint rendelkezik a képviselő-testület az önkormányzat leltárának
rendbetételéről.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
106/2012.(V.30.) önkormányzati határozata
az önkormányzat leltárának átvizsgálásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Tolnai Utcai Általános Iskola
kérelmét.
Egyben elrendeli az önkormányzat leltárában lévő anyagok felülvizsgálatát és a selejtezésre váró
anyagok és eszközök nyilvántartásokból történő kivezetését és a selejtezési szabályzat
felülvizsgálatát.
A képviselő-testület elrendeli a Polgármesteri Hivatal részére, hogy a leltári nyilvántartás
szabályszerűségének betartása érdekében új leltári nyilvántartó matricákat szerezzen be.
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Az erről szóló beszámoló megtartására a selejtezést követő testületi ülésen kerül sor.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

9.e.

Pátkai Pántlika Táncegyesület kérelme

Nagy Dániel polgármester
A táncegyesületünk ismételten kérelemmel fordult az képviselő-testülethez, hogy a cégbírósági
bejegyzéshez szükségük lenne hozzájárulásra, amiben engedélyezi a testület az egyesület nevében a
„Pátka” név használatát, valamint székhelyet biztosít az egyesület részére a kultúrház címén.
Javaslatom az, hogy a már tavalyi évben határozattal engedélyezetteket újra tegye meg a testület,
úgy, hogy fenntartja a 2011. évben kiadott határozatait.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
107/2012.(V.30.) önkormányzati határozat
A Pátkai Pántlika Táncegyesület névviseléséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a 10/2012.(I.25.) önkormányzati
határozatban foglalt döntését az alábbiakban:
„Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Pántlika Táncegyesület
felvegye nevében a „Pátkai” címet. Így nevük a továbbiakban: Pátkai Pántlika Táncegyesület
legyen.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Táncegyesület képviselőjét – Dobos Edina –
értesítse a testület döntéséről.”
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon a táncegyesület székhelyének kérdésében.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2012. (V.30.) önkormányzati határozata
A Pátkai Pántlika Táncegyesület székhelyéről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a 11/2012.(I.25.) önkormányzati
határozatban foglalt döntését az alábbiakban:
„Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Pátkai Pántlika Táncegyesület
székhelyéül a Pátkai Művelődési Ház címe legyen megjelölve.
A Pátkai Pántlika Táncegyesület székhelyének címe: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2.
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Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Táncegyesület képviselőjét – Dobos Edina értesítse a testület döntéséről.”
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: Nagy Dániel polgármester

9.f.

Ficánkoló tagóvoda nyári szüneti bezárásáról

Nagy Dániel polgármester
Már évek óta óvodánk felújítását, karbantartását július hónapban végzik el. Ez időbe be kell zárni az
intézményt, mivel a gyermekek mellett ezen munkálatokat nem lehet elvégezni úgy, hogy balesetveszélynek ne lennének kitéve. Ez idáig egy éven sem volt probléma a gyermekek egy hónapra való
elhelyezése, reméljük az idei évben is megértőek lesznek a szülők és nem lesz semmi gond az
intézmény egy havi bezárásával.
Az intézmény egy havi bezárásához a képviselő-testületnek hozzá kell járulni. A jelenlegi
rendelkezések már ügyeletes intézmény kijelölését teszik szükségessé a bezárás idejére. Mi
társulásban működünk, így ez nem lesz gond, mivel a társ intézmények, a Sárkeresztesi és a
Magyaralmási Óvodák július hónapban üzemelnek, így ők látják el az ügyeletet, amennyiben
szükséges lenne.
Nánási László képviselő
Lehet-e tudni, hogy mennyi szülő igényli a nyári nyitvatartást?
Nagy Dániel polgármester
A felújításokat el kell végezni. A szülőkkel az óvoda le tudta rendezni a helyzetet. Visszajelzést nem
kaptunk, hogy a szülők igényelnék a júliusi üzemelést.
Gerencsér Attila képviselő
Miért van lezárva az óvoda udvarból egy rész?
Nagy Dániel polgármester
A szennyvíztárolók vannak azon a helyen. A csatorna bekötéssel megoldódik ez a kérdés is és
ennyivel nagyobb lesz az óvoda udvara.
Kérem a képviselő-testültet, hogy szavazzon a kérdésben az elhangzottak alapján!
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
109/2012.(V.30.) önkormányzati határozata
A Ficánkoló óvoda 2012. július havi (nyári) szüneteléséről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ficánkoló Óvoda kérelmét elfogadja, miszerint
2012. július 1-31-e között zárva tart az intézmény a felújítási, karbantartási munkák elvégzése
miatt.
Az ügyeleti rend beosztásáról a társult óvodák között az intézmény gondoskodik.
Amennyiben igény merülne fel az óvodai elhelyezésre, úgy azt az intézmény azonnal jelentse az
önkormányzata részére 2012. június 30-ig.
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Az óvodai elhelyezést igénylő gyermekek szállításáról az önkormányzat gondoskodik.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Buda József képviselő
Szeretném megkérdezni, hogy hogyan áll a kerékpárúti pályázatunk?
Szeretném javasolni, hogy ennek a pályázatnak a szervezésébe segítsen be a településfejlesztési
bizottság is, mert a polgármester nem tud mindent egy személyben elrendezni, egy embernek ez
nagyon sok terhet jelent.
Nagy Dániel polgármester
Megkeresést kaptam attól az ügyvédi irodától aki a Sportkörnek végzi a pályázati tanácsadást, mi
szerint egy új lehetőség nyílik a KDOP keretein belül. Ebben az esetben 100 %-os támogatottság
mellett tudnánk kerékpár utat létrehozni.
A megkeresés konkrétan arról szólt, hogy milyen jó lenne egy Székesfehérvárra futó kerékpárutat
létrehozni, ezt azonban önállóan nem támogatja a pályázat.
Felmérve, hogy egyedül kevesek vagyunk ehhez a pályázathoz, tárgyaltam ez ügyben már Zámoly
Polgármesterével, és Viszló Leventével, aki a Vértes Natúrparkot képviseli és a Pro Vértes Alapítványt
is.
Egy a Vértest – Velencével összekötő kerékpárút építésén gondolkodtunk. Egy Mór – Zámoly – Pátka
– Velencei hegy, valamint Tata – Majk – Csákvár - Pátka – Velencei hegy útvonallal. Ez az út Pátka
egész területén végigfutna.
Összesen 85 km összefüggő bicikli utat kellene létrehozni információim szerint, hogy indulni tudjunk
a pályázaton, ez az egyik feltétel.
Ez egy nagy turisztikai lehetőség lenne községünknek.
A gesztor település valószínűleg nem Pátka lenne, mivel itt már kettő nagy beruházás is fut, és ennek
a megszervezése és lebonyolítása is elég terhet ró a gesztorra.

Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést
20:40 órakor bezárja.
K.m.f.
Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Demeter Zoltán
képviselő

Gerencsér AttilaNáná László
képviselő

