
Tenk Község Önkormányzat 
Szám: 2/2009. február 23. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tenk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2009. február 23-én, 9,00 órakor tartott munkaterv szerinti testületi üléséről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. 
 
                          Jelen vannak: Török Margit polgármester 
                                                  Rózsáné Balog Katalin alpolgármester  
                                                  Kecskés Csaba képviselő                 
                                                  Kotrocó László képviselő                                      
                                                  Ózsvári Lászlóné képviselő                             
                                                   
Igazolatlanul maradt távol:            Bakos József képviselő 
                                                  Kövesdi Tibor képviselő                                                         
                                                  Szalmásiné Racsek Ágnes képviselő 
          
Tanácskozási joggal:                    dr. Bőhm Béla jegyző 
                                                 Farkas Istvánné gazdálkodási főmunkatárs 
                                                                                                     
                                                                                                             
A testületi ülést Török Margit polgármester vezeti. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt 
9,00 órakor megnyitotta. Ismertette, hogy az ülésről távolmaradt képviselők közül Szalmásiné 
Racsek Ágnes képviselő előzetesen nem a polgármesternek jelezte távolmaradását-, míg Bakos 
József és Kövesdi Tibor képviselők egyáltalán nem jelentették be távolmaradásukat.    
  
Ismertette, hogy a jegyzőkönyv készítésére vonatkozó SZMSZ módosítása alapján, a testületi ülés 
anyaga hangrögzítésre kerül.  
 
Ezt követően javaslatot tett a testületi ülés napirendjére. A meghívó szerinti napirend megtárgyalását 
indítványozta. 
 
Miután más javaslat nem hangzott el, Török Margit polgármester szavazásra tette fel a napirendi 
javaslatot.    
 
A Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett 
döntött: 
 
Napirend előtt: 
 
Közmeghallgatás. 
 

Napirend: 
                           Tárgy:                                                                             Előadó: 

 
 
1. A 2009. évi költségvetési rendelet megtárgyalása és elfogadása. 
    Előadó: Török Margit polgármester   
2. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 15/2004. (IV. 19.) 
rendelet módosítása. 
    Előadó: Török Margit polgármester 
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3. Bejelentések, indítványok 
 
Napirend előtt: 
 
Közmeghallgatás. 
 
Török Margit polgármester megállapítja, hogy a lakosság részéről – a helyben szokásos módon, 
hangos-híradón, hirdetőtáblán közzétett – közmeghallgatáson senki sem jelent meg.     
 
Az első napirendi pont megtárgyalása: 

 
Török Margit polgármester: Ismerteti, hogy a 2009. évi költségvetés első beterjesztéshez képest, a 
hozzászólások alapján pontosított tervezetét – második olvasatban – a testület tagjai adathordozón 
megkapták, mely alapvetően nem módosult. Tájékoztatom a Testületet, hogy a költségvetésbe 
20.000,- Ft/hó összegű tiszteletdíjat építettünk be. A jövőben fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy 
az igazolatlanul mulasztó képviselők tiszteletdíját a jogszabályi keretek között csökkenteni fogjuk. Az 
első olvasathoz képest annyi változás történt, hogy a Szent Imre Általános Iskola akadály-mentesítése 
kikerült a tervezetből, elsődlegesen a kötelezően megépítendő személylift elhelyezési nehézségei és 
balesetveszélyessége miatt. Az itt felszabadó forrásokat tettük át a pályázati alapba. Ebből kívánjuk 
kiegészíteni a temető kerítés megépítésére elnyert 100.000,- Ft-os támogatást és biztosítani az 
önrészt a földutak szilárd burkolattal történő ellátására kiírandó pályázathoz.       
       
Szóbeli kiegészítésre Farkas Istvánné gazdálkodási főmunkatársnak adta meg a szót.  
 
Farkas Istvánné gazdálkodási főmunkatárs: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 
költségvetésbe 2009-től új szakfeladat – szennyvízkezelés – lépett be, a szennyvíztelep biztosítása 
miatt. 
 
Török Margit polgármester: További szóbeli kiegészítés, nem lévén, a kérdések feltételére adott 
lehetőséget.  
 
Kotrocó László képviselő: Az önkormányzat igazgatási tevékenysége keretében, köztisztviselők 
nyelvpótléka címen tervezett 556,- e/Ft összegű kiadás mit tartalmaz? 
 
Farkas Istvánné gazdálkodási főmunkatárs: Két köztisztviselő – jegyző úr és az új munkatárs 
Pásztorné – nyelvpótlékát foglalja magában     
      
Miután további kérdés nem hangzott el, Török Margit polgármester vitára bocsátotta az előterjesztést.  
 
Hozzászólások: 
 
Kotrocó László képviselő: Örömmel vettem, hogy a képviselők szerény juttatásaira sikerült keretet 
biztosítani a 2009. évi költségvetésben.  
 
Rózsáné Balog Katalin alpolgármester: Köszönöm, hogy a tiszteletdíj – a takarékos gazdálkodás 
mellett – tervezésre került. Magam, is támogattam, hogy a tiszteletdíj mértékét csökkentsük. Az iskola 
akadály-mentesítésének lemondásával egyetértek. A lift a gyermekek számára egy rendkívüli 
veszélyforrás.      
 
Ózsvári Lászlóné képviselő: Örömmel hallom, hogy 2009-ben végre sor kerül a temetői kerítés 
elkésztésére és a buszvárók helyreállítására. A képviselői tiszteletdíj a közösség, a falu érdekében 
végzett felelősségteljes képviselői munka elismerése. 
 
Miután további hozzászólás nem hangzott el, Török Margit polgármester lezárta a vitát. Megköszönte 
az észrevételeket. Ismertette, hogy a falközpontban lévő buszvárókat már megtekintették a 
szakemberek. Az üvegborítás helyett az ácsok lambériázzák, apácarácsozzák az oldalfalakat. A 
telkeknél lévő buszváró szorul nagyobb fejújításra, szinte teljesen át kell építeni.  

13 



A biztosító az üvegkárokat megtéríti, ez részben fedezi a kiadásokat. A világos színre festés mellett új 
pad és térbetonozás készül. Jó lenne az elhasználódott járdát is felújítani a Hivatal – buszváró 
szakaszon.  
Ezt követően szavazásra tette fel a 2009. évi Költségvetési rendeletet-tervezetét. A Képviselő-testület 
egyhangú, 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta meg:                  
 
    TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő-testületének  
2/2009. (II. 27.) sz. rendelete 

 
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

 
Tenk Község Önkormányzat Képviselő–testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. 
évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján, valamint az Államháztartás Működési rendjéről szóló 
217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletet módosító 280/2001.(XII.26.)sz. Kormányrendelet és a Magyar 
Köztársaság 2009. évi költségvetését tartalmazó 2008. évi CII. törvényt figyelembe véve a következő 
rendeletet alkotja Tenk Község Önkormányzata és intézménye 2009. évi költségvetéséről. 
   

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint költségvetési szervére. 
 

2. § 
 
(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: 
     1./ Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: 
           Polgármesteri Hivatal 
(2) A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

3. § 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
 
                                Bevételi főösszegét     148.603.000,- Ft-ban 
                                Kiadási főösszegét      148.603.000,- Ft-ban  állapítja meg. 

 
4. § 

 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 

 
5. § 

 
Az Önkormányzat 2009. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet 
tartalmazza. 
   

6. § 
 
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszám keretét a 4. sz. melléklet  szerint 
határozza meg. 
 
(2) A köztisztviselők illetmény alapja: 38.650,- Ft 
 

7. § 
 

Az Önkormányzat költségvetési szervének kiadási előirányzata évközben a költségvetési rendelet 
módosításával változtathatók meg.  
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Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, az Önkormányzat részére pótelőirányzatot 
biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. 
 

8. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
     Rendelkezéseit 2009. január 1.-től kell alkalmazni. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, a helyben szokásos módon. 
 
A második napirendi pont megtárgyalása: 
 
Török Margit polgármester: Ismerteti, hogy a rendelet-tervezet anyagát a testület tagjai 
adathordozón megkapták. Szóbeli kiegészítésre dr. Bőhm Béla jegyzőnek adta meg a szót.  
 
dr. Bőhm Béla jegyző: A szociális rendelet módosítása az „Út a munkához” címet viselő Kormány 
program, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosítása miatt vált 
időszerűvé. 2009. március 31.-éig kell felülvizsgálni a jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülő 
személyeket, és döntést kell hozni további ellátásuk mikéntjéről. A rászoruló vagy rendelkezési állási 
támogatásra-, vagy rendszeres szociális segélyre lesz jogosult. Rendelkezni kell együttműködésükről 
és a közmunkában való részvételükről. Ennek alapjait, az együttműködés kereteit teremti meg a 
testület előtt lévő rendelet tervezet. Kérem annak elfogadását. 
 
Miután további hozzászólás nem hangzott el, Török Margit polgármester szavazásra tette fel a 
rendelet-tervezetet. A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotta 
meg:  

TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

3/2009. (II. 27.) 
r e n d e l e t e 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 15/2004. 
(IV. 19.) rendelet módosításáról 

A képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt. 37/D. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli- és természetbeni ellátásokról szóló 15/2004. (IV. 
19.) sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. §. 
 
A  rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Aktív korúak ellátása 
 

6. §. 
 

(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 
részére nyújtott ellátás. Az ellátás megállapítására, mértékére, megszüntetésére az Szt. 33 – 35 
§§. irányadók. 

 
(2) Az, az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 

tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, 
gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni 
ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, rendszeres 
szociális segélyre jogosult. 
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Eljárási szabályok  

 
6/A. § 

 
A rendszeres szociális segélyre jogosultak - kivéve az egészségkárosodott személyeket - 
együttműködési szabályaira vonatkozó rendelkezések, az együttműködési kötelezettség 
megszegésének esetei és a beilleszkedést segítő programok típusai  
 

(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy a rendszeres szociális segély folyósításának 
feltételeként az önkormányzat által kijelölt szervvel köteles együttműködni.  

 
     Az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szerv a: Hevesi Kistérség Többcélú Társulása 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata 3360 Heves, Deák Ferenc út 41 (a 
továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). 

 
 (2) A jegyző  a kérelmezőt tájékoztatja a kérelem benyújtásakor 
 
a) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint 
b) az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről, az együttműködés vállalásáról 

a kérelmezőt írásban nyilatkoztatja.  
 
 (3) A  rendszeres szociális segély megállapításáról szóló  határozatot a jegyző megküldi a 

Családsegítő Szolgálatnak.  
 
  (4) A segélyezett személy a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles a 

Családsegítő Szolgálatnál megjelenni. 
 
Megjelenésekor nyilvántartásba veteti magát, mely nyilvántartás a személy iskolai végzettségét és 
szakképzettségét is kell, hogy tartalmazza.   
 
 (5) Ha a segélyezett nem tesz eleget a (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, a 

Családsegítő Szolgálat 15 munkanapon belül írásban felszólítja a nyilvántartásba vételi 
kötelezettség teljesítésére.  

 
Ha a segélyezett együttműködési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől számított 10 napon 
belül ismételten nem tesz eleget a Családsegítő Szolgálat minden hó 25 napjáig, írásban a 
polgármesteri hivatalt tájékoztatja. 
 
 (6) A Családsegítő Szolgálat a nyilvántartásba vételkor tájékoztatja a segélyezettet az 

együttműködési kötelezettség feltételeként előírt beilleszkedési program elkészítésének 
menetéről, annak típusairól és az együttműködés eljárási szabályairól. 

 
 (7) A Családsegítő Szolgálat a segélyezett nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül a 

segélyezett  személy bevonásával, kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedését 
elősegítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel  írásban megállapodást köt.   

 
Folyamatosan kapcsolatot tart a segélyezett személlyel és háromhavonta személyes találkozás 

útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását. A 
kapcsolattartásról esetnaplót vezet. 

 
(8) A beilleszkedést segítő programok típusai: 
 
a) kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálattal; 
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b) a segélyezett (és családja) önfenntartó képességének szinten tartása és fejlesztése érdekében 

egyéni képességeket fejlesztő, az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel; 
 
c) problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató előadások szervezése (pl.: alkoholizmus, 

drog, játékszenvedély, stb.);  
 
d) csoportfoglalkozások a személyiség negatív tendenciáinak megállítására és az egyén munkaerő-

piaci helyzetének javítására – önismeret fejlesztése, álláskeresési technikák oktatása, munkaerő-
piaci ismeretek, rehabilitációs tanácsadás; 

 
e) az 55. életévet betöltött személyek esetén az egészséges és kiegyensúlyozott időskorra, a családi 

teendők ellátására való felkészítés;   
 
f) a 14 éven aluli kiskorúakat nevelők esetén a gyermekgondozási és háztartási teendők ellátására, a 

gyermeknevelés melletti tanulás, önmegvalósítás erősítésére;  
 
g) képzéssel, átképzéssel, továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos tanácsadás, a felajánlott és 

az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az 
általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére; 

 
h) információs szolgáltatás és ügyintézés segítése pénzbeli és természetbeni szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról, családtámogatási ellátásokról, a társadalombiztosítási és a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokról, a helyben igénybe vehető szolgáltatásokról, valamint a 
nem helyben igényelhető ellátások igénybevételének módjáról; 

 
i) jogi, pszichológiai, pedagógiai, egészségügyi tanácsadások megszervezése; 
 
j) szintentartás-, karbantartás-, társadalmi integráció erősítése érdekében: egészségügyi- szociális- 

mentális állapotot javító, re-szocializáció elősegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, 
szocializációs kapcsolatépítő csoportok, pszichológiai megerősítés, tanácsadás;   

 
(9) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell: 
a) a program tartalmát; 
b) a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, hogy 

abból egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg (ennek érdekében 
célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát, mértékét); 

c) azokat az eseteket, körülményeket melyek a megállapodás nem teljesítése miatt, az 
együttműködési kötelezettség megszegését jelentik.      

 
Amennyiben a segélyezett a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban 

meghatározottakat nem teljesíti, a Családsegítő Szolgálat köteles írásban tájékoztatni a 
polgármesteri hivatalt.    
 
(10) A Családsegítő Szolgálat köteles tájékozódni a beilleszkedési programok megvalósításához 

szükséges intézményi lehetőségekről. Több beilleszkedést segítő programban is megállapodhat 
a segélyezettel akkor, ha azok együttes alkalmazása éri el a kívánt eredményt.   

 
         A tárgyévet követő év január 30. napjáig írásos értékelést készít, mely megküldésével a 

polgármesteri hivatalt tájékoztatja a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról.  
 
(11) Megszegi az együttműködési kötelezettségét az, aki: 
 
a) a megadott határidőn belül nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálatnál, és ezzel a 

magatartásával a nyilvántartásba vételét elmulasztja; 
b) a beilleszkedést segítő programról nem köt írásos megállapodást a Családsegítő Szolgálattal; 
c) nem teljesíti a programban foglaltakat; 

17 



d) a megállapodásban rögzített időpontokban esedékes megjelenési kötelezettségét nem teljesíti; 
A megadott határidők elmulasztása esetén a segélyezett az elmulasztott határidőtől (határnaptól) 

számított 8 napon belül – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 66. §-ában szabályozott módon és tartalommal – igazolási kérelmet 
terjeszthet elő a Családsegítő Szolgálatnál.  

 
(12) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt 

együttműködési kötelezettségét első alkalommal megszegi, akkor a jegyző írásban felszólítja a 
kötelezettség teljesítésére.  

 
(13) Meg kell szüntetni a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát annak a rendszeres szociális 

segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt 
az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan 
két éven belül ismételten megszegi.” 

 
2. §. 

 
Záró rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet – helyben szokásos módon történő kihirdetéséről – a jegyző gondoskodik.   
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.  

 
A harmadik napirendi pont megtárgyalása: 
 
Miután indítvány, bejelentés, javaslat nem hangzott el, Török Margit polgármester 10,50 órakor 
berekesztette az ülést. 

 
 
 
              

Kmf.    
 
    

 
 
Török Margit                                                                                                      dr. Bőhm Béla 
polgármester                                                                                                            jegyző 
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