Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

204-20/2010.

JEGYZŐKÖNYV
a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről

Rendeletek:
Határozatok:
184/2010.(X.13.)
185/2010.(X.13.)
186/2010.(X.13.)
187/2010.(X.13.)
188/2010.(X.13.)
189/2010.(X.13.)
190/2010.(X.13.)
191/2010.(X.13.)

Nagy Dániel Ferenc polgármester illetményéről és költségátalányáról
Polgármester munkarendjéről és ügyfélfogadásáról
Alpolgármester választását lebonyolító szavazatszámláló bizottság megválasztásáról
Alpolgármester megválasztásáról
Képviselők tiszteletdíjáról
Szennyvízcsatorna beruházó társulatban való képviseletről
Testületi ülések időpontjáról
Helyettes jegyző kinevezésének meghosszabbításáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 13-i nyílt, alakuló
üléséről
Jelen vannak: Nagy Dániel Ferenc
polgármester
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
alpolgármester
Demeter Zoltán
képviselő
Füri József
képviselő
Gerencsér Attila
képviselő
ifj. Hollósi Dezső
képviselő
Nánási László
képviselő
a Képviselő-testület tagjai
Tóth Jánosné
helyettes jegyző
Schweibert Jánosné
Polgármesteri Hivatal köztisztviselője
Pénzes József
HVB elnöke
tanácskozási joggal meghívottak.

Füri József képviselő, korelnök:
Köszönti a Polgármester Urat, a képviselő-testület tagjait, a Helyi Választási Bizottság
Elnökét, és egyéb résztvevőket. Felkéri a jelenlévőket, hallgassák meg együtt a Himnuszt.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület alakuló ülése határozatképes, a megválasztott
polgármester és a 6 fő képviselő az ülésen jelen van.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Demeter Zoltán és ifj. Hollósi Dezső képviselők megválasztását
javasolja.
Javasolja a kiküldött meghívó szerinti napirend tárgyalását, mely az alábbi
Napirendi pontok:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.
Előterjesztő: HVB vezető
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Előterjesztő: HVB vezető
A polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: polgármester
A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.
Előterjesztő: korelnök
Alpolgármester választása és eskütétele.
Előterjesztő: polgármester
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: polgármester
Képviselők tiszteletdíjáról
Előterjesztő: polgármester
Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára, gazdasági program elkészítésére
Előterjesztő: polgármester
Aktuális ügyek.

Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire és a napirendre vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot és az alakuló ülés napirendjét
határozathozatal nélkül elfogadta.
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Napirendi pontok tárgyalása:

1.)

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.

Füri József képviselő, korelnök:
Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a választás
eredményéről, ezt követően a megválasztott polgármester és képviselők részére pedig adja át
a megbízólevelüket.
Pénzes József a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Ismerteti a polgármester és helyi települési képviselőválasztás eredményét.
A választásra jogosult 1379 főből 751 fő ment el szavazni.
Nagy Dániel Ferenc polgármester 264 szavazatot kapott.
A megválasztott képviselők szavazatai:
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
359 szavazat
Nánási László
336 szavazat
Füri József
319 szavazat
Demeter Zoltán
251 szavazat
Gerencsér Attila
221 szavazat
Hollósi Dezső
216 szavazat
2.)

Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele.

Füri József képviselő korelnök:
Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az Önkormányzati törvény 32. §-ában
előírt eskü szövegét olvassa elő.
Helyi Választási Bizottság elnöke:
Felkéri a megválasztott képviselő-testületi tagokat, hogy az eskü szövegét mondják utána:
„Én ................................ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak
népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és
szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a
legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Pátka Község javát szolgálom. (A képviselő
meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen.”
Pénzes József Helyi Választási Bizottság elnöke:
Felkéri Nagy Dániel Ferenc polgármestert, hogy a képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Nagy Dániel Ferenc polgármester leteszi az esküt a települési képviselők előtt.
„Én ……. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm,
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Pátka község fejlődésének előmozdítása és az
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen.”
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Az eskü letétele után a polgármester és a képviselők részére átadja a megbízólevelet és az
esküokmányt, további munkájukhoz jó egészséget kíván.

3.)

A polgármesteri program ismertetése

Nagy Dániel Ferenc polgármester:
Felolvassa az írásban kiosztott polgármesteri programot, majd megkéri a képviselőket, hogy
akik az elhangzottakkal egyetértenek kézfeltartással, jelezzék.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 7 /hét/ „igen”
szavazattal, határozathozatal nélkül a polgármesteri programot elfogadta.

4./

A polgármester illetményének, költségtérítésének, hivatali munkarendjének
megállapítása

Füri József képviselő korelnök:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alakuló ülésnek törvény által kötelezően előírt
egyik napirendi pontja a polgármester illetményének meghatározása.
Nagy Dávid Ferenc polgármester:
Bejelenti érintettségét, és azt, hogy nem kíván a szavazásban részt venni.
Füri József képviselő, korelnök:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgármester illetménye, a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. év
LXIV. tv. 3. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület rendeletében meghatározott
köztisztviselői illetményalap 8,5-11 szorzószámmal megállapított összeg lehet.
Előzetes egyeztetés alapján javasolja a 9,5 szorzószám alkalmazását, a polgármester
illetményének 367.175,- Ft-ban történő megállapítását.
Ugyanezen törvény határozza meg a polgármester költségtérítésének mértékét is. A
polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával
igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A polgármestert választása szerint ettől eltérően
– ha nem a számlákkal való elszámolást választja – költségátalány illeti meg. A
költségátalány mértéke a képviselő-testület döntése alapján az illetményének 20-30 %-a
közötti összeg.
Megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz van-e hozzászólás.
Nagy Dávid Ferenc polgármester:
A költségelszámolás miatt nagy dilemmája volt, most úgy gondolja, hogy ebben az évben,
december 31-ig 20 % átalány megfizetését kéri, ez idő alatt a számlákat is gyűjteni fogja, és a
gyakorlati tapasztalat alapján fog majd dönteni a jövő évi költségtérítésről.
Füri József képviselő, korelnök:
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat.
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A képviselő-testület 6 /hat/ „igen” szavazattal „nem” szavazat nélkül, 1 /egy/ tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
184/2010. (X.13.) határozata:
Nagy Dániel Ferenc polgármester illetményéről és költségátalányáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Dániel Ferenc polgármester
illetményét 2010. október 03. napjától bruttó 367.175.- Ft-ban, költségátalányát havi bruttó
77.300,- Ft-ban határozza meg.
A képviselő-testület felkéri a helyettes jegyzőt, hogy az illetmény és a költségátalány folyósítása
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2010. október 20.
h. jegyző

Füri József képviselő, korelnök:
Előzetes egyeztetés alapján a polgármester munkaidejének meghatározását a Hivatal
munkaidejéhez javasolja igazítani, fogadónapjára a továbbiakban is a szerdai napot javasolja
reggel 08,00 órától délután 17,00 óráig.
A polgármester munkarendjéről és ügyfélfogadásáról szóló javaslatról kéri a képviselőtestület szavazását.
A képviselő-testület 7 /hét/ „igen” szavazattal „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2010. (X.13.) határozata:
a polgármester munkarendjéről és ügyfélfogadásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester
munkarendje igazodik a Polgármesteri Hivatal munkarendjéhez, fogadónapja pedig minden
szerdán reggel 08,00 órától délután 17,00 óráig tart.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Füri József képviselő, korelnök: Az ülés további vezetésére felkéri Polgármester Urat.
Nagy Dániel Ferenc polgármester: Megköszöni Füri József korelnök munkáját.

5.)

Alpolgármester választása és eskütétele.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:
Az alpolgármester választás a törvényi előírásoknak megfelelően titkos szavazással történik.
Ennek lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot kell választani.
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A szavazatszámláló bizottság elnökének Füri József képviselőt, a bizottság tagjainak
Gerencsér Attila és Nánási László képviselők megválasztását javasolja.
Megkérdezi van-e más javaslat?
Megkérdezi a szavazatszámláló bizottságba jelölt képviselőktől, hogy választásuk nyílt ülésen
történő tárgyalásához hozzájárulnak-e.
Válaszolnak: igen
Kéri a képviselő-testület szavazását.
A képviselő testület egyhangúlag 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testületének
186/2010. (X.13.) határozata:
alpolgármester választását lebonyolító szavazatszámláló bizottság megválasztásáról
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testülete az alpolgármester választását lebonyolító
Szavazatszámláló Bizottság
elnökévé:
Füri József
tagjainak:
Gerencsér Attila és
Nánási László települési képviselőket választja meg.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester

Nagy Dávid Ferenc polgármester:
Javasolja alpolgármesternek megválasztani Dr. Dávid-Nagy Krisztina képviselőt.
Szándékában áll követni azt a hagyományt, hogy a legtöbb szavazatot kapott képviselő legyen
az alpolgármester, de nem csak ezért javasolja őt, munkáját ismeri, és pozitívan értékeli,
továbbá teljes mértékben megbízik benne.
Felkéri a jegyzőt, hogy a szavazás módjáról tájékoztassa a képviselőket.
Tóth Jánosné h.jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az alpolgármester választása titkos
szavazással történik, megválasztásához a képviselők minősített többségének, négy főnek a
támogató szavazata szükséges. Titkos szavazásnál tartózkodás nem lehetséges.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester jelölt:
Bejelenti érintettségét, és azt, hogy a szavazáson nem kíván részt venni.
Nagy Dániel Ferenc polgármester:
A titkos szavazás lebonyolításának idejére és a szavazatok összeszámlálására szünetet rendelt
el.
Füri József az alpolgármester választás lebonyolítására megválasztott Szavazatszámláló
Bizottság elnöke:
Ismerteti az alpolgármester választás eredményét. Dr. Dávid-Nagy Krisztina
alpolgármesternek gratulál és sok sikert kíván.
Az alpolgármester választás titkosan lebonyolított szavazatai alapján a képviselő-testület az
alábbi határozatba foglaltan döntött az alpolgármester személyéről:
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Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
187/2010. (X.13.) határozata:
alpolgármester megválasztásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 /öt/ „igen” és 1 /egy/ „nem” szavazattal
Dr. Dávid-Nagy Krisztinát választotta alpolgármesterré.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv és a szavazólapok a jegyzőkönyv mellékletét
képezik./
Nagy Dániel Ferenc polgármester:
Felkéri Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármestert, hogy az esküt tegye le, előolvassa az eskü
szövegét.
„Én ……. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm,
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Pátka község fejlődésének előmozdítása és
az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen.”
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester: Az esküt letétele után megköszöni az őt
választóknak a bizalmat.

6./

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Nagy Dániel Ferenc polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a törvény értelmében a képviselő-testületnek az
alakuló ülésén meg kell határozni az alpolgármester tiszteletdíját.
A törvényi előírásnak megfelelően a 2000 fő lakos alatti településen a képviselő-testület az
alpolgármester részére tiszteletdíjat állapíthat meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját. A szorzószám ebben az esetben 0-tól 4,5 %-ig terjed,
alapja a 38.650,- Ft-os ktv. illetmény alap.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester:
Bejelenti, hogy alpolgármesteri tiszteletdíjra nem tart igényt.
Nagy Dániel Ferenc polgármester:
Megköszöni az alpolgármester bejelentését, a testület az alpolgármester részére tiszteletdíjat
nem állapít meg.

7.)

Képviselők tiszteletdíjáról.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:
A képviselői tiszteletdíj mértékénél javasolja figyelembe venni, hogy a törvényi előírás a
tiszteletdíjra vonatkozóan 0-1,3-ig terjedő szorzót tesz lehetővé, pl. 0,52-es szorzó esetén a
havi bruttó tiszteletdíj 20.000,- Ft.
Kéri a képviselők véleményét a tiszteletdíj kérdésében.
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ifj. Hollósi Dezső képviselő
Az előző testületben sem vettek fel tiszteletdíjat a képviselők, ezt ezután is javasolja. A
költségtérítés rendszerét részletesen és pontosan ki kell dolgozni, mert ha a képviselő
feladatellátás miatt kiesik a munkavégzésből nem kap munkabért, és ez a szolgálati időből is
kiesik. Éppen ezért a költségtérítés lehetőségének részletes kidolgozására nagy hangsúlyt kell
fordítani.
Tóth Jánosné h. jegyző
A képviselők indokolt és igazolt költségeinek megtérítésére csak akkor van lehetőség, ha az a
képviselő-testület vagy a polgármester megbízása alapján végzett képviselői munka során
merül fel. Átalány meghatározására nincs lehetőség.
Nagy Dániel Ferenc polgármester
Szükséges még pontosítani a képviselők költségtérítésével kapcsolatos kérdéskört, pl. a
telefonhasználattal kapcsolatos kiadások megtérítését.
Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy tiszteletdíjat ne állapítson meg a testület.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 /hét/ „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül alábbi határozatot hozta:
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
188/2010. (X.13.) határozata:
képviselők tiszteletdíjáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy képviselői
tiszteletdíjat nem kíván megállapítani.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8.)

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára, gazdasági program
elkészítésére megbízás adása.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:
Tájékoztatja a testületet arról, hogy az önkormányzati törvény értelmében a felálló képviselőtestületnek az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felül kell vizsgálni a Szervezeti és
Működési Szabályzatát, és szintén 6 hónapon belül el kell készítenie gazdasági programját.
Mivel az alakuló ülésen bizottságokat még nem választottak, javasolja, hogy a következő
testületi ülésen döntsék el, melyik bizottság kapja ezt a feladatot.

9.)

Aktuális ügyek

9/1. Tájékoztató az összeférhetetlenségről és a vagyonnyilatkozat benyújtásáról.
Tóth Jánosné h.jegyző: Minden képviselő kézhez kapta „A helyi önkormányzati képviselők
jogállásának egyes kérdéseiről” szóló 2000. évi XCVI. tv. másolatát, valamint az
összeférhetetlenséget részletesen magyarázó tájékoztató anyagot. Kéri, hogy tanulmányozzák
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át. Amennyiben az összeférhetetlenség fennáll, abban az esetben a képviselőnek 30 nap áll
rendelkezésére az összeférhetetlenség megszüntetésére. Amennyiben ennek nem tesz eleget,
és felmerül az összeférhetetlenség a polgármester úrnak kell bejelenteni és az erre legkésőbb a
következő testületi ülésen megválasztott összeférhetetlenséget és vagyonnyilatkozatot
vizsgáló bizottság fogja kivizsgálni.
A bizottság nem képviselő tagjaira is vonatkoznak az összeférhetetlenségi szabályok.
Jogszabályi kötelezettség a vagyonnyilatkozat megtétele, melyet a megbízólevél átvételét
követő 30 napon belül kell benyújtani, és az előbb említett Bizottság fogja átvenni. A
vagyonnyilatkozatra a polgármester, az alpolgármester, a képviselők kötelezettek, figyelembe
véve a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozókat is. A szükséges számú
vagyonnyilatkozat kiosztásra került.
9/2. Székesfehérvár Város és Térsége szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati
Társulásba képviselő delegálása
Nagy Dániel Ferenc polgármester:
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére létrejött társulásban valamennyi érintett település
képviselteti magát.
Az önkormányzatot korábban a polgármester mellett Buda József alpolgármester képviselte,
aki már nem tagja a képviselő-testületnek.
Ez a megbízatás a tanácsüléseken való rendszeres részvételt jelenti, kb. húszezer Ft tiszteletdíj
jár érte. Kéri, jelentkezzék az a képviselő, aki ezt az elfoglaltságot vállalni tudná.
Nánási László képviselő:
Az ő munkabeosztása olyan, hogy tudná vállalni a feladatot.
Nagy Dániel Ferenc polgármester:
Szavazásra bocsátja Nánási László delegálását a szennyvízberuházó önkormányzati
társulásba.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ „igen” szavazattal „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
189/2010. (X.13.) határozata:

Szennyvízcsatorna beruházó társulatban való képviseletről
Pátka község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Székesfehérvár Város és Térsége
szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulásba Pátka község
képviselőjeként Nánási László települési képviselőt delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9/3. Képviselő-testületi ülések napja és kezdési időpontja:
Nagy Dániel Ferenc polgármester:
A képviselő-testületi rendes ülések napja minden hónap utolsó keddi napján, 18,00 órai
kezdettele volt. Kérdezi, hogy van-e más javaslat?
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Ifj. Hollósi Dezső képviselő:
Meggyőződése, hogy a késő esti órákban már nem lehet felelősségteljes munkát végezni, a
délután 2,00 – 4,00 óra közötti kezdési időpontot tartana jónak. Három műszakban dolgozik,
ha éjszakás, alig, ha délutános, akkor egyáltalán nem tud részt venni az ülésen.
Kijelenti, hogy amennyiben nem kapja meg időben, legalább három nappal előbb a testületi
anyagot, nem hajlandó a döntésben rész venni. Nem hajlandó továbbá utólagosan jóváhagyni
már kifizetett dolgokat. Javasolja, hogy minden ülést ki kell plakátolni legalább A/3-as lapon.
Legalább negyedévenként pedig falugyűlés kell tartani, a lakossággal való folyamatos
párbeszéd érdekében. Kéri, hogy a testületi ülések jegyzőkönyvéből, illetve a határozatokból,
rendeletekből mindig kapjanak másolatot. Kéri az éppen aktuális jegyzőt, hogy folyamatosan
nyújtson tájékoztatást a jogszabályváltozásokról.
Nagy Dániel Ferenc polgármester:
Mivel több hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra bocsátja a testületi ülések
időpontjáról szóló előterjesztést.
A képviselő-testület 6 /hat/ „igen” „nem”1 /egy/ tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
190/2010. (X.13.) határozata:
Testületi ülések időpontjáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy rendes üléseinek
időpontjául továbbra is a hónap utolsó keddi napját határozza meg, kezdési időpontként 18,00
órát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9/4. Jegyző helyettesítéséről
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jegyzői pályázatot mindaddig nem lehet kiírni,
amíg a volt jegyzővel a bírósági eljárás jogerősen le nem záródik. Szándékában állt
egyezségre jutni Visi Szilárd úrral, aki ma írásba be is adta egyezségkötési feltételeit, ezt
későbbi időpontban, zárt ülésen kívánja megtárgyalni a testülettel.
Jelenleg Zámoly és Gánt községek körjegyzője végzi a helyettesítést a hivatalban, kinevezése
az alakuló ülésig tart. Az új testületnek még időre van szüksége a végleges megoldás
kidolgozására, a feladatok ellátására a továbbiakban is szükség van, segítségét a hivatalban
dolgozók is kérték, ezért javasolja, hogy a meglévő kinevezést meghosszabbításáról
döntsenek. Zámoly község polgármesterével, Bánszki István úrral előzetesen egyeztetett erről,
aki azt mondta, hogy legkésőbb december 15-ég tudják támogatni a helyettesítést,
természetesen azzal, hogy a helyettesítés meghosszabbításához Zámoly és Gánt községek
képviselő-testületeinek is hozzá kell járulnia.
Nánási László képviselő:
Az ideiglenes jegyző milyen munkarendben dolgozik, és mennyiért.
Tóth Jánosné h. jegyző:
A kinevezése úgy szól, hogy hetente egy napot dolgozik Pátkán, pénteken. A gyakorlatban az
volt, hogy szabadsága terhére több napot töltött itt, a pénteken kívül kedden, illetve más
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napokon is egy-egy fél napot, pl. a választás miatt illetve a polgármesteri feladatok átadásátvétele miatt. A pénteki nap általában ügyfélfogadással telt, az adminisztratív munkát otthon
is tudta végezni. Folyamatos volt az e-mail és a telefon kapcsolat a kolleganőkkel illetve a
polgármesterrel.
Illetménye bruttó 250 eFt/hó összegben lett megállapítva.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:
Ismerteti a Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2010 /VII. 6./ sz.
határozatát és kéri az abban foglaltak módosítását úgy, hogy Tóth Jánosné helyettes jegyzői
feladatainak ellátására szóló kinevezését az „új Képviselő-testület alakuló ülését követő első
munkanapig terjedő időtartam” helyett, „legkésőbb 2010. év december 15-ig” szerepeljen.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ „igen” szavazattal „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
191/2010. (X.13.) határozata:
helyettes jegyző kinevezésének meghosszabbításáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Jánosné Körjegyző Asszony
helyettes jegyzői kinevezéséről szóló 130/2010. /VII. 6./ sz. határozatba foglalt alakuló
ülést követő munkanapig szóló, határozott idejű kinevezését /melyhez Zámoly Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2010./VII. 22./ sz. határozatával, Gánt
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2010. /VII. 14./ sz. határozatával
hozzájárult/ meghosszabbítja szükség szerinti, de legkésőbb 2010. december 15-i
időpontig. A meghosszabbításhoz kéri Zámoly és Gánt községek képviselő-testületeinek
hozzájárulását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Nagy Dániel Ferenc polgármester:
Igen sokan megjelentek a lakosság részéről, megkérdezi van-e valakinek hozzászólása.
Ármás János újságíró, pátkai lakos:
Törvénysértő volt az alakuló ülés, mert nem választottak pénzügyi és gazdasági bizottságot.
Nagy Dániel Ferenc polgármester:
A 2000 fő alatti településen nincs ilyen kötelezettség.
Visi Szilárd pátkai lakos:
Szerinte is törvénysértő volt az alakuló ülés, mert nem az SZMSZ szerint jártak el.
Sérelmezte, hogy a helyettes jegyző elhallgatta azt, hogy gépjárműhasználatához
költségtérítést is kap.
Nagy Dániel Ferenc polgármester:
Az SZMSZ 2010. október 1-től változott.
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Nánási László képviselő:
Arra kéri a tisztelt megjelenteket, hogy hozzászólásaikban a falu előbbre vitele legyen a cél,
ne a helyben topogás.
Kérdezi a jegyzőtől, hogy valóban törvénysértő volt-e az alakuló ülés, és ha igen, annak mi a
következménye.
Tóth Jánosné helyettes jegyző:
Az alakuló ülésen nem történt törvénysértés. A jegyzőkönyv 15 napon belül a törvényességi
felügyeletet végző Közigazgatási Hivatalhoz kerül, ahol ha törvénysértést állapítanak meg
egy-egy döntés kapcsán, felhívják a képviselő-testületet annak módosítására, illetve az
elmaradt döntés pótlására.
Demeter Zoltán képviselő:
Javasolja, hogy a testület foglalkozzon az iszapkárosultak megsegítésével, a segítségnyújtás
formájával.
Nagy Dániel Ferenc polgármester:
Szándéka szerint a következő hétre rendkívüli ülést hív össze, ennek egyik napirendi pontja
lesz majd az iszapkárosultak megsegítése.
Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 20 óra 10 perckor bezárja.

kmf.

Nagy Dániel Ferenc
polgármester

Tóth Jánosné
helyettes jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
ifj. Hollósi Dezső
képviselő

Demeter Zoltán
képviselő
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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2010. október 13-án megtartásra kerülő alakuló ülésére
a polgármesteri programról
Előterjesztő: Nagy Dániel
Tisztelt Képviselő-testület
Alapvetően arra törekszem, hogy Pátka település javát szolgáljam. A lakosságot minél szélesebb
körben be szeretném vonni saját életük megszervezésébe, jobbá tételébe. A legszélesebb
nyilvánosságot kívánom biztosítani az önkormányzati működésben. A legfontosabb feladat a
település működőképességének fenntartása, a lehetőségek szerinti fejlesztése.
Alapvető célom, hogy egy mindenki számára szerethető, fejlődő, közéletében nyugodt községben
élhessünk, olyan településen, ahová munka, iskola után szívesen térünk haza, ahol a kapukon
kilépve rendezett, tiszta környezet fogad minket, ahol nem kell tartanunk magunk, családtagjaink,
vagyontárgyaink biztonságáért.
A képviselőtestülettel egy olyan település vezetési rendszerének alapjait kívánom lefektetni,
amelyben a felelős költségvetési és vagyongazdálkodással az itt élők érdekében cselekszik minden
közéleti személyiség.
Mindezek érdekében a következő feladatok megoldására készülök:
ÚJ, FELKÉSZÜLT, HATÉKONY ÖNKORMÁNYZAT:
Az új képviselő-testülettel felülvizsgáljuk az eddigi működést, a keletkezett hibákat ki kell
javítanunk.
A kisebb létszámú testület hatékony működése érdekében átalakítjuk a testületi működést. A
bizottsági rendszer szerepét felértékelve meg erősítjük az ott végzett munkát.
Világosan meghatározzuk saját hatásköreinket. A települési feladatok összehangolására,
végigkövetésére felelősöket megnevezve, nem újabb funkciókat létrehozva, hanem a már
meglévőket (polgármester, alpolgármester, bizottsági elnök, képviselők) új tartalommal
bővítve, megtöltve.
Hangsúlyt fordítok az önkormányzati képviselők folyamatos képzésére, az új információkat el
kell juttatni minden döntéshozóhoz.
Újra kell építenünk kapcsolatunk a település mindenkori jegyzőjével, s hivatalának dolgozóival.
Tovább kell erősíteni a civil szervezetek kapcsolatát egymással, a hivatallal és a
képviselőtestülettel.
A közalkalmazottak
biztosítanunk kell.

munkáját

meg

kell becsülnünk, folyamatos

szakmai

fejlődésüket

Az ügyfélbarát hivatal kialakítására kell törekedni, a modern ügyintézés feltételeinek
megteremtésére
A lakossággal egyértelmű, világos időben elvégzett kommunikációra kell törekednünk
ÚJ GAZDASÁGI ALAPELVEK, FEJLŐDŐ TELEPÜLÉS:
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A költségvetés egyensúlya kiemelt jelentőségű, de tanulva a múlt eredménytelenségéből ki kell
hangsúlyozzam, hogy az egyensúly nem cél, hanem a hosszú távon fenntartható fejlődés
eszköze.
A pályázati rendszerek bevonása elengedhetetlen, a jelenlegi fejlesztési hitelfelvételi
gyakorlatot át kell alakítani pályázati önerő-finanszírozási gyakorlattá.
Az önkormányzati ciklus végére meg kell találnunk az egyensúlyt, amellyel kezelhető a
beruházások következtében létrejövő nagy mennyiségű hitelállomány (csatornázás, ivóvíz,
pályázati működtetések).
Tanulnunk kell más önkormányzatok jó gyakorlataiból.
Az önkormányzati intézményeket költség hatékonyan kell működtetni, a lakossági igényekhez
kell alakítva működésüket
Az új képviselő-testületnek felül kell vizsgálni a szerződéseket, az előnyteleneket szükség
esetén módosítani, megszüntetni kell.
Forrásainkat első sorban a helyi vállalkozásokon, cégeken keresztül használjuk fel. Ha van
lehetőség, a feladatok elvégzésénél élvezzen előnyt a helyi vállalkozás, a helyi szakember.
Egyeztetési lehetőségeket kezdeményezek az önkormányzati, lakossági és vállalkozói réteg
érdekeit.
Vállalkozóknak megkönnyítve a működését egy szolgáltató iroda felállítását kezdeményezem
(fénymásolás, fax, nyomtatás, számítógép stb.), melynek létrehozásával támogathatjuk a
kezdő, valamint a mikro és kis vállalkozásokat.
Továbbra is támogatni kell a községet segítő civil szervezeteket.
KÖZBIZTONSÁG A „NYUGALOM SZIGETÉN”:
A lakosság nyugodt életéhez növelni kell a pátkaiak biztonságérzetét. Saját forrásokat pályázati
rendszerek bevonásával kiegészítve a település több pontján térfigyelő rendszert hozunk létre.
Még 2010-ben elindítva a Pátkai Térfigyelő Programot, hogy a rendszer kiépítése által tovább
javuljon a községünk közbiztonsága.
Fokozni kell a rendőri jelenlétet a településen. Ennek érdekében egyeztetést kezdeményezek, a
település illetékes rendőri vezetésével.
A polgárőrséggel új megállapodást kell kidolgozni, az együttműködés eredményeképpen javítva
a bűnmegelőzést.
FEJLESZTÉSEK KÖZÖSSÉGI ALAPOKON:
A település központját (volt Belmajorral kibővített résszel együtt) újra kell tervezni, egy olyan
faluközpont kialakítása szükséges, amely teret ad az önkormányzati működésnek, oktatás
intézményeinek, civil szervezeteinknek, szabadidőnk kulturált eltöltésének, új vállalkozások
működésének.
A helyi kulturális értékeink megőrzésére, feltárására nagyobb figyelmet kell szentelnünk.
Egyrészt a kulturális, történelmi értékeink turisztikailag vonzóvá teszik településünket,
másrészt ezek megismerése nélkülözhetetlen alapját képezi a faluról alkotott képünk
kialakításának.
A rendezett település, a megújult településközpont növeli a falu lakosságmegtartó képességét.
Észre kell vegyük, hogy újabb építési telkek kialakításával nem érünk el eredményeket, sőt a
nagy mennyiségű eladó ingatlan elértékteleníti a települést. Törekedni kell a meglévő telkek
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beépítésére, amellyel a lakosság lélekszámát tovább növelhetjük, fiatalíthatjuk. A növekvő
lakossággal a fogyasztás is növekedhet (helyi vállalkozások támogatása). Az önkormányzatnak
eszközrendszerével ösztönöznie kell a magánerős építkezéseket, a társasházi (lakóparki)
építkezéseket.
Utak, járdák, belvízelvezető rendszer karbantartása, a csatornázási program továbbvitele
prioritás az új testület munkájában.
A legfiatalabb korosztály számára civil összefogásból elkészült játszóteret tovább kell
fejleszteni, és lehetőség szerint új játszóteret kell kialakítani.
A község lovas és vadász turisztikai szerepének előmozdítása érdekében vendéglő és fogadó
kialakítását kezdeményezni és támogatni fogom.
FELNÖVEKVŐ EGÉSZSÉGES ÖSSZETARTÓ IFJÚSÁG:
Az általános iskolában az oktatás feltételeit felmérjük, lehetőség szerint, legalább az alsóbb
osztályokban kialakítjuk annak működését. Az Iskolaépület kihasználtságának növelése
érdekében lépéseket teszek a felnőttképzés, nyelvoktatás, zeneoktatás igény szerinti
beindítására.
A tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekekkel a kötelező tanórán kívüli foglalkozáshoz a
feltételeket meg kell teremteni (pl.: gyermektáborok támogatása).
A nevelési, oktatási programot a helyi pedagógus szakemberek segítségével az óvodától a
felsőbb oktatási intézményekig meg kell tervezni, mindezt olyan formában, hogy az
intézménybe járók versenyképes oktatáshoz jussanak. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
környezettudatos fiatal generáció nevelésére.
A Művelődési Központot és Könyvtárt nyitottabbá kell tenni. Az intézmény teljes megújítására
forrásokat fogok keresni.
Többfunkciós sport és kulturális létesítmény építésére szintén megoldást keresek. A sportpályán
minden szervezet számára elérhető, kultúrált kiszolgáló helyiségek biztosítását támogatom.
(WC, öltözők)
Tehetséggondozás,
utánpótlás-nevelés,
előtérbe
helyezését
az
Önkormányzat
eszközrendszerével támogatom a "pénzekért" igazolt nem pátkai játékosokkal szemben. (iskolai
sport, tömegsport). Egy meghatározott szinten azonban próbáljuk biztosítani a versenysportot,
stabil, kiszámítható finanszírozással.
A fiatalok számára kulturált szórakozóhely kialakítása elengedhetetlen, fel kell számolni a
„buszmegálló klubok” működését. Létesítmények felújítása, korszerűsítése és karbantartása,
ezek ütemezése kihasználtságuktól függően ütemezett formában szükséges.
EGÉSZSÉGÜGYI – SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, A GAZDASÁGI VÁLSÁG UTÁN
Alapvető cél kell, hogy legyen a jelenlegi ellátások színvonalának megőrzése, a szükséges
ellátások lehetőség szerinti továbbfejlesztése. Szorosabb együttműködés szükséges a helyi
orvosi rendelő munkatársaival.
Újra kell alkotni a segélyezési rendszerünket.
A közétkeztetés működtetéséhez ki kell alakítani újra a helyben főzés lehetőségét,
ösztönöznünk kell a vállalkozói réteget a helyi vendéglátás kialakítására.
A kommunális hulladék szállítási díjának több kategóriába való osztására újra kísérletet kell
tennünk.
Az intézmények és boltok akadálymentesítése, az akadálymentesség javítása, nem csak a
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mozgássérültek, de a kismamák, vagy az idősek számára is hatalmas segítséget jelent, ezért
szorgalmazni kell az akadálymentesítési kötelezettségek betartását.
Közmunkaprogram működtetése, a gazdasági válság óta kiemelt jelentőségű, pályázati pénzek
bevonásával törekedni kell a hasznos közmunkavégzésre, amelynek keretet adhat például egy
szociális szövetkezet létrehozása.
TELEPÜLÉSI „KÜLPOLITIKA” A KISTÉRSÉGEN BELÜL:
Bár a munkahelyteremtés a legfontosabb feladataink egyike, fel kell ismernünk azt, hogy a
településünk munkahelyteremtő képessége csekély, így nagyon fontos, hogy a környező
településekkel –elsősorban Székesfehérvárral- olyan párbeszéden alapuló kapcsolatot alakítsunk
ki, amely segíti a munkához jutást a településen élők számára. A lobbizás lehetőségét fel kell
használni a helyi gazdaság élénkítése érdekében.
Meg kell kezdeni a Pátkai tározó, illetve partszakaszának hasznosítását (sétány kialakítása, stb.)
szolgáló tárgyalásokat a tó tulajdonosával, üzemeltetőjével, minden haszonélvezőjével.
Együttműködési megállapodás létrehozását kezdeményezem, a Pátka és Lovasberény határában
fekvő horgásztó és üdülő működtetésére
Ki kell alakítanunk a környező településekkel olyan egyeztetési, találkozási lehetőségeket,
amelyek teret adnak a közös megoldást igénylő problémák kezelésének.
A környező települések vezetőit a helyi kulturális eseményekre meghívom, erősítve ezzel is az
egymás mellett élő közösségek hivatalos kapcsolatát.
EGYHÁZAINK AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉBEN:
A történelmi egyházak működését segítsük elő, pályázataikban aktívan vegyünk részt.
A hitélet, erkölcsi nevelés elősegítése érdekében az egyházi közösségi ingatlanok felújításában
aktív segítséget kell nyújtani egyházainknak.
Rendezvényeink időbeni összehangolására nagyobb hangsúlyt fektetek.
A temetőben a régi temetőrész teljes takarítása elkezdődött, a takarítást követően az
emlékként itt maradt régi sírhelyek megőrzésére közös program kialakítását kezdeményezem.
Törvényi kötelezettségünknek eleget téve a katonai sírhelyek felújítására pályázati forrást kell
bevonnunk
EGÉSZSÉGES TISZTA KÖRNYEZET:
Az utóbbi időkben egyre nagyobb hangsúlyt kap mindennapi életünkben a környezetvédelem. A
község környezetvédelmi programja 2008-ban lejárt, aktualizálni, megújítani szükséges. Ennél is
nagyobb probléma azonban az, hogy a programban leírtakból igen kevés valósult meg a program
2003-2008-ig tartó ciklusában.
A leírt programok prioritását újragondolva, szükséges azok mielőbbi elindítása. A szennyező
források felszámolása kiemelt jelentőségű azt külön programként kell kezelni, míg az ajánlott
vízvédelmi, levegővédelmi, tájvédelmi feladatainkat a fejlesztéseinkbe kell bele illeszteni.
Azonnali intézkedéseket szükséges tennünk a Belmajori környezeti ártalmak felszámolására.
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1. melléklet: A ciklus során a szövegesen megfogalmazott feladatok és célok felosztása
kivonatos formában:
Rövid távú feladatok
(1 éven belül)

Középtávú feladatok
(1-3 év)

Hosszútávú célok
(3-10 év)

Aktív településőr rendszer kiépítése
(megfigyelő kamerarendszer, idős és
betegriasztó)

Melegétkeztetés és étterem
kialakításának ösztönzése

A jegyzői hivatal viszonyainak
rendezése

Belmajor környezetvédelmi
rehabilitációja

Munkahelyteremtés ösztönzése
hátrányos helyzetű munkavállalók
részére (szociális szövetkezet)

Vállalkozói szolgáltatóiroda
(pályázati tanácsadás)

Település központi zóna
kialakítása (Iskolaépület Belmajor közti terület):
 szabadidőközpont
 kulturális központ
 üzletsor (piac)
 szálláshelyek
(panzió)

Önkormányzati döntések és
működés átvilágítása

Háziorvosi praxis átadásának
levezénylése

Turizmus fejlesztése a tóra,
a vadászatra és a
lovassportokra építkezve.

Hiteles lakossági tájékoztatás
Helyi
kialakítása
Fizikoterápiás eszközök
piac/termékértékesítési
(fórumok, tájékoztató táblák,
beszerzése
lehetőség (önellátó falu)
rádió)
3 éves kor alatti óvodai ellátás
Alsó 4 osztályos iskola fokozatos
Utak javítása, külterületi
lehetőségének kivizsgálása szükség
újraindítási lehetőségének
utak fejlesztése
esetén elindítás
kivizsgálása az óvodára építve
Egységes településszerkezeti terv Sportolási lehetőségek bővítése –
Pátka község kistérségi
(előkészített anyag felülvizsgálata
közösségi tornaterem
kapcsolatainak pozíciójának
elfogadása)
kialakításának elindítása
erősítése
Pátka Kultúráért Közalapítvány
Ivóvíz minőségét javító
működésének legalizálása
intézkedések
Templomaink, műemlékeink
Intézményeink akadálymentesítése
renoválásának elindítása
Elektronikus ügyigazgatási rendszer
bevezetése

Civil szervezeti háló
Testvér települési kapcsolatok
fejlesztése
Játszótér építése, bővítése

Csatornázási Program !
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Pátka Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.
Tel: (22) 580-506; fax: 580-509
E-mail: igazgatas@citromail.hu
www.patka.hu
_______________________________________________________________________________________

Előterjesztés
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2010. (X.13) határozata (javaslat)
a Székesfehérvár Város és térsége – Pákozd, Pátka, Seregélyes –Szennyvízcsatorna Hálózat
Bővítési Önkormányzati Társulásban való önkormányzati képviselet ellátásáról
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Székesfehérvár Város és térsége – Pákozd, Pátka,
Seregélyes –Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulásban Pátka Község
Önkormányzatának képviseletére határozatának visszavonásáig ___________________________
képviselőt nevezi ki.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatáról a Társulás képviselőjét írásban
tájékoztassa.
Határidő: 2010-10-14
Felelős: polgármester

Pátka, 2010. október 13.
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