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Jegyzőkönyv
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 28-i nyílt,
rendkívüli üléséről
Jelen vannak: Nagy Dániel Ferenc
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
Demeter Zoltán
Füri József
Gerencsér Attila
ifj. Hollósi Dezső
Nánási László
a Képviselő-testület tagjai
Tóth Jánosné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
helyettes jegyző

Nagy Dániel polgármester
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős
képviselő-testület valamennyi tagja jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester, és Nánási László
képviselő személyében tesz javaslatot.
Kéri, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közül az aljegyzői pályázat kiírása
napirendi pontot vegyék ki, tekintettel arra, hogy a volt jegyzővel az egyezségkötésre
irányuló tárgyalások még nem zárultak le. Ismerteti a napirendi pontokat, amely az alábbi:
1./Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előterjesztő: Polgármester
2./ Bizottságok megalakulása
Előterjesztő: Polgármester
3./ Ivóvíz pályázattal kapcsolatos tárgyalás
Előterjesztő: Polgármester
4./ Óvodai elektromos kapuzár felszerelésének tárgyalása
Előterjesztő: Polgármester
5./ Takar-Net ingatlan-nyilvántartási program igénylése
Előterjesztő: polgármester
6./ Turisztikai táblák kihelyezése
Előterjesztő: polgármester
7./ Szolgalmi jog bejegyzéséről
Előterjesztő: Polgármester
8./ Vízügyi pályázat belvízelvezető árok kiépítésére
Előterjesztő: Polgármester
9./ Egyebek, bejelentések

Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, valamint a napirendi pontokra
tett javaslatot.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangú, 7 /hét/ igen szavazattal a
jegyzőkönyv hitelesítőkre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.
Napirendi pontok tárgyalása:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
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Nagy Dániel polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok az érintettek
részére átadásra kerültek, a képviselő-testületi döntésekről a nyilvántartás vezetése
folyamatos.
Visi Szilárd és az önkormányzat között fennálló munkaügyi per elkerülése érdekében a Visi
Szilárd által benyújtott egyezségi megállapodás tervezet képviselő-testület által történő
elutasításáról szóló határozatot nevezett kézhez kapta. A képviselő-testület megbízásából
most keresi annak lehetőségét, - a Munkaügyi bíróságtól kér majd tanácsot – hogyan lehet a
fegyelmi eljárás hivatalvesztését enyhébb jogkövetkezményre módosítani.
Nánási László képviselő urat választotta a testület a szennyvízberuházó társulatba
delegáltként. Már voltak is együtt társulati ülésen. Ott döntés született a kivitelezőről, a
munka ütemezéséről. Formálisan már ez évben elkezdődik a munka, meg lesz az első
kapavágás. A beruházás első részletét is már ebben az évben be kell fizetni. A képviselőtestülettől azt kérik, tájékoztassa a lakosságot a beruházás megkezdéséről.
Lovasberény polgármestere bemutatkozó látogatáson volt az elmúlt héten. Elmondta, hogy
önkormányzatuk 500 mFt-ot nyert inkubátorház-pályázaton, kéri, hogy ha eljön az ideje
Pátka is népszerűsítse a programot.
Szavazásra bocsátja az elhangzott tájékoztatót.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal a két
ülés között végzett munkáról szóló beszámolót elfogadta.
2./ Bizottságok megalakulása
Nagy Dániel polgármester:
Gerencsér Attila képviselő-társa írásos előterjesztést készített a képviselő-testület
bizottsági struktúrájának kialakításáról. Átadja neki a szót.
Gerencsér Attila képviselő:
Az egy-, két-, három,- négy-, és ötbizottságos modellt is kidolgozott,
legcélravezetőbbnek öt bizottság létrehozását javasolja az előterjesztés szerint.
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Nagy Dániel polgármester:
Mivel más javaslat nem volt, szavazásra bocsátja az öt bizottsági modell alkalmazását.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozza
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
196/2010. /X. 28/ határozata
bizottságok megalakításáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Ügyrendi
és Etikai Bizottság mellett Pénzügyi Bizottságot 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselő
taggal
Turizmus Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot 3 fő képviselő és 2
fő
nem képviselő taggal
Egészségügyi és Szociális Bizottságot 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselő
taggal
Oktatási és Kulturális Bizottságot 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselő taggal
hoz létre.
Felkéri a jegyzőt az SZMSZ fentiek szerinti módosítására.
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Határidő: azonnal, illetve az SZMSZ módosítás határideje: 2011. március 31.
Felelős. jegyző
Nagy Dániel polgármester:
Tekintettel arra, hogy előzetesen már egyeztettek, a bizottsági elnökök felkérése
megtörtént, javasolja, hogy válasszák meg a bizottságok képviselő-tagjait, és felkéri a
megválasztással felálló bizottságokat, hogy nem képviselő tagjaikra a novemberi soros
ülésen tegyenek javaslatot.
Mivel a bizottsági tagok megválasztásában valamennyi képviselő érintette, a polgármester
és az alpolgármester kivételével, kéri nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hozzájárulnak-e
bizottsági tagságuk nyílt ülésen történő megválasztásához.
Valamennyi érintett képviselő kézfeltartással jelezte, hogy bizottsági taggá választásának
nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul.

Nagy Dániel polgármester:
A Pénzügyi Bizottság elnökének Gerencsér Attilát, képviselő tagjainak Füri Józsefet és
Nánási Lászlót javasolja.
Kérdezi van-e más javaslat, hozzászólás, vélemény?
Más javaslat, hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
197/2010. /X. 28/ határozata
Pénzügyi Bizottság megalakításáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pénzügyi Bizottság elnökének Gerencsér Attila
tagjainak: Füri József
Nánási László képviselőket választotta.
Határidő: azonnal
Felelős. polgármester
Nagy Dániel polgármester:
A Turizmus, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Füri Józsefet,
képviselő tagjainak Gerencsér Attilát és Demeter Zoltánt javasolja.
Kérdezi van-e más javaslat, hozzászólás, vélemény?
Más javaslat, hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
198/2010. /X. 28/ határozata
Turizmus, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megalakításáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Turizmus, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnökének: Füri József
tagjainak: Gerencsér Attila és
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Demeter Zoltán képviselőket választotta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nagy Dániel polgármester:
A Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének ifj. Hollósi Dezsőt, képviselő tagjainak
Demeter Zoltánt és Gerencsér Attilát javasolja.
Kérdezi van-e más javaslat, hozzászólás, vélemény?
Más javaslat, hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
199/2010. /X. 28/ határozata
Egészségügyi és Szociális Bizottság megalakításáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének: ifj. Hollósi Dezsőt
tagjainak: Demeter Zoltán és
Gerencsér
Attila
képviselőket
választotta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nagy Dániel polgármester:
Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének Demeter Zoltánt, képviselő tagjainak Nánási
Lászlót és ifj. Hollósi Dezsőt javasolja.
Kérdezi van-e más javaslat, hozzászólás, vélemény?
Más javaslat, hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
200/2010. /X. 28/ határozata
Oktatási és Kulturális Bizottság megalakításáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének: Demeter Zoltánt,
tagjainak: Nánási Lászlót és
ifj. Hollósi Dezső képviselőket
választotta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Ivóvíz pályázattal kapcsolatos tárgyalás
Nagy Dániel polgármester:
Tekintettel arra, hogy a település ivóvize arzénnal szennyezett, már az előző testület is
kereste az egészséges ivóvíz biztosításának lehetőségét. A KEOP keretein belül lehetőség
van ivóvíz minőség javítására pályázatot benyújtani. A pályázati kiírás megjelenését
követően felmérések, egyeztetések, tárgyalások, lakossági tájékoztatók voltak a témában.
Több megoldási lehetőség rajzolódott ki, az írásos előterjesztés szerint ismerteti a
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lehetőségeket. Az előző testület a Királyberek KFT. lakópark építési igényét figyelembe
véve a Kft-vel közös beruházásban gondolkodott, azonban a megadott határideig a Kft.
írásban nem nyilatkozott költségviselési ígéretéről. A pályázat kétfordulós, a december 6ával határidős első fordulóban szerepeltetni kell a választott műszaki megoldást. Zámoly
község polgármestere is járt nála bemutatkozó látogatáson, akkor felajánlotta azt a
lehetőséget, hogy a jó vízminőségű zámolyi kúthoz csatlakozzanak. A Fejérvíz a
székesfehérvári vízbázishoz való csatlakozást preferálná. A pályázat a már meglévő
vízbázishoz való csatlakozást részesíti előnyben. Az első fordulón 15 mFt-ot lehetne nyerni,
ebből kellene megvalósítani a tervezést, a vízjogi létesítési engedély beszerzését,
közbeszerzési eljárás lebonyolítását. A pályázatírás saját erőből történő megvalósításában
kell gondolkodni, mert ezzel is lehetne spórolni.
Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester:
Mindenképpen érdemes lenne alaposan és gyorsan körbejárni a kérdést, úgy, hogy a
december 6-i pályázati határidőig tudjanak dönteni. Mivel tervek már készültek, nem látja
lehetetlennek a gyors előkészítést. Vállal feladatot abban, hogy a pályázati kiírást is
alaposan áttanulmányozza.
Ifj. Hollósi Dezső képviselő:
Mint az előző testületnek a tagja tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pályázat
benyújtásáról döntés azért nem született, mert a Királyberek Kft. a költségviselésre
vonatkozó szóbeli ígéretét írásban nem erősítette meg, a testület nem látta az önrész
fedezetének forrását.
A kérdéssel továbbra is foglalkozni kell, csak kérdés az, hogy melyik megoldás a lenne a
legjobb.
Nánási László képviselő:
A Királyberek Kft. tulajdonosaival beszélt, ők a helyi megoldást támogatnák, a
székesfehérvári vízbázishoz való csatlakozást nem.
Füri József képviselő:
Jelenleg nem rendelkeznek annyi ismerettel, hogy dönteni lehetne a pályázat beadásáról.
Sorra kell venni a variációkat, mellé kell írni melyiknek mi az előnye és mi a hátránya. Jól
lehet, hogy a székesfehérvári vízbázishoz való csatlakozás tűnik a legolcsóbbnak, azonban
kérdés, hogy azt a vizet mennyire szereti majd a lakosság.
Demeter Zoltán képviselő:
Korábban Székesfehérváron élt, az utóbbi 10 évben már ihatatlannak tartották a
székesfehérvári ivóvizet.
Nagy Dániel polgármester:
Az alpolgármester asszonnyal felvállalják a téma körbejárását és az alternatívák testület
elé terjesztését. Az anyagot a következő héten valamennyi képviselő részére megküldik.
Szavazásra bocsátja javaslatát, melyet a képviselők egyhangúlag 7 /hét/ igen szavazattal
elfogadtak az alábbiak szerint:
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
201/2010. /X. 28/ határozata
ivóvíz minőség javítása pályázat előkészítéséről
Pátka község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ivóvíz
minőség javítására kiírt KEOP-pályázat előkészítésére és az alternatívák testület elé
terjesztésére felkéri a polgármestert és az alpolgármestert. A pályázat elkészítésére,
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benyújtására saját erőforrás vehető igénybe, külső pályázatíró költségeinek fedezetére
nem biztosít fedezetet.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: polgármester
4./ Óvodai elektromos kapu felszerelése
Nagy Dániel polgármester:
Szülői megkeresésre foglalkozik a témával, mivel az óvodások a mostani kapun ki tudnak
szökni. A biztonságos zár kb. 3-5 eFt-os összköltséggel felszerelhető, 12 V-os üzemű, így
biztonságosan alkalmazható. A fedezet az óvodai költségvetésből biztosítható.
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. A képviselők
egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
202/2010. /X. 28/ határozata
óvodai elektromos kapuzár felszereléséről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az óvodai kapu
elektromos vezérlésű zárral történő felszereléséhez.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: polgármester

5./ Takar-NET ingatlan-nyilvántartási program igénylése
Nagy Dániel polgármester:
Az írásos előterjesztést valamennyien kézhez kapták. Azt tapasztalja, hogy a hivatali és az
önkormányzati munkában igen sok hasznát vennék az ingatlan-nyilvántartási adatokhoz
való hozzáférésnek. Javasolja az előterjesztés szerint határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 7 /hét/ igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
203/2010. /X. 28/ határozata
Takar-Net ingatlan-nyilvántartási programról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a
Takar-Net országos földhivatali számítógépes hálózathoz egy db digitális igazolvány hat
évre történő megvásárlásával. A 70 eFt + ÁFA fedezetét költségvetési tartalékából
biztosítja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Polgármester, jegyző
6./ Turisztikai táblák kihelyezése
Nagy Dániel polgármester:
Zámoly község polgármesterétől jött a felkérés, hogy a települések önerőből helyezzenek
el olyan turisztikai tájékoztató táblákat, amelyiket szerepel a szomszédos településekre

8

való utalás is. Jónak tartja az ötletet, ezért kéri az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
204/2010. /X. 28/ határozata
turisztikai információs táblák kihelyezéséről

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a
település turisztikai szerepének előmozdítása érdekében csatlakozik Zámoly község
megkereséséhez és elkezdi a település közigazgatási területén belüli turisztikai útvonal
kialakításának megtervezését. A tervezési feladatok elvégzésére a képviselő-testület
megbízza a Turizmus, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot.
Határidő: 2010. október 31. /feladatátadás/
Felelős: Polgármester, Turizmus, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
7./ Szolgalmi jog bejegyzéséről
Nagy Dániel polgármester:
Az előterjesztést írásban, valamennyiben kézhez kapták. A község víztározójához és a 0171
hrsz-ú ingatlanhoz vezető út a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Fejér Megyei Szakaszmérnökségének működési területébe tartozik, azonban mindenki
használja azt az utat, ezért célszerű a szolgalmi jog bejegyeztetése. Célszerűnek tartja,
hogy tájékozódjanak a Földhivatalnál a bejegyzett szolgalmi utakról. Ha még nem
bejegyzett útról van szó, kezdeményezzék a szolgalmi jog földhivatali bejegyzését.
Szavazásra bocsátja a határozat-tervezetet.
A képviselők egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
205/2010. /X. 28/ határozata
szolgalmi út kialakításáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a pátkai
víztározó mellett lévő 0171-es számú ingatlanhoz, valamint ivóvíz kutak
megközelítését biztosító szolgalmi utak kialakítása érdekében kérelemmel fordul a
Közép-dunántúli
Környezetvédelmi
és
Vízügyi
Igazgatóság
Fejér
Megyei
Szakaszmérnökségéhez.
Határidő. 2010. november 30.
Felelős: polgármester
8./ Belvíz elvezetés a víztározó melletti árok kiépítésével
Nagy Dániel polgármester:
A KÖDUVIZIG szakembere, Hullai Gyula kereste meg azzal, hogy a pátkai tavat körülvevő
kezelésükben lévő csapadékvíz elvezető árok karbantartását, felújítását tervezik pályázati
forrásból. Tekintettel arra, hogy az árok jelen állapotában alkalmatlan a becsatlakozó,
belterületi csapadékvíz elvezetésére, - a magas talajvíz miatt 60-70 cm-es víz áll a
pincékben – célszerű lenne kérni, hogy a tavat körülvevő árok felújításánál, befogadó
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kapacitásánál vegyék figyelembe, hogy a belterületi csapadékvíz-elvezetésre is alkalmas
legyen.
ifj. Hollósi Dezső képviselő:
Az pályázati önrész miből lenne finanszírozva?
Nagy Dániel polgármester:
Ha szerepel a KÖDUVIZIG fejlesztési tervei között, akkor az önkormányzatnak nem kell
önrészt biztosítania. Ahhoz, hogy az árkokból kijusson a csapadékvíz az említett szakaszba,
fel kell szólítani a lakosságot, az átereszek kitisztítására.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
206/2010. /X. 28/ határozata
a pátkai víztározó mellett húzódó árok belvíz- befogadó és elvezető funkciójáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kialakult magas talajvíz
kártételének megelőzése érdekében kérelemmel fordul a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnökségéhez, hogy a
pátkai víztározó mellett húzódó szivárgó árok belvíz- befogadó és elvezető
funkciójának kialakítását fejlesztési tervei között szerepeltesse.
Határidő: 2010. november 15.
Felelős: polgármester

9./ Aktuális ügyek
9/1. Református Egyház levele
Nagy Dániel polgármester:
Felolvassa a református lelkész új képviselő-testületet köszöntő, együttműködést felajánló
levelét.
A képviselő-testület nevében megköszöni a levelet és biztosítja a jelenlévő lelkész urat az
új testület együttműködési szándékáról.
Második levélként felolvassa a református presbitérium közösségi tér kialakítására irányuló
javaslatait.
Elmondja, hogy a használaton kívüli iskola épületet saját emberekkel elkezdte rendbe
rakni, a civil szervezetek az épület régi szárnyába 1-2 hónapon belül elfoglalhatják, az
épület új szárnyába a hivatal átköltöztetését tervezik.
ifj. Hollósi Dezső képviselő:
Azt tapasztalja, hogy az iskolának nincs gazdája, ki kell alakítani egy házi rendet, és ki kell
nevezni egy gondnokot, aki felel az épületért.
9/2. Tűzifa kérelmekről
Nagy Dániel polgármester:
Többen jelezték, hogy önerőből nem tudják megoldani a téli tüzelőjük beszerzését. Kérik
az önkormányzat segítségét, illetve hozzájárulását ahhoz, hogy az önkormányzat
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tulajdonában lévő erdőkben, fás területeken gyűjthessenek tűzifát. A problémára
megoldást kell találni.
ifj. Hollósi Dezső képviselő:
Tisztázni kell, hogy egyáltalán van-e olyan önkormányzati terület, amelyen van kivágható
fa, ki vágja ki a fát, milyen elgondolás alapján legyen szétosztva. A külterületi utak
melletti fasor az önkormányzat tulajdona, ismeretei szerint van bőven olyan terület, ahol
ezek a fasorok ritkításra, tisztításra szorulnak.

Nagy Dániel polgármester:
Van olyan önkormányzati alkalmazott, akinek van engedélye a favágásra, de vállalkozó
munkája is igénybe vehető, csak azt a munkadíjat ki kell fizetni.
Füri József képviselő:
Legelső feladatként fel kell térképezni, hol vannak, és mekkora mennyiségben kivágható
fák. Aztán dönteni kell arról. hogy kivágott fát adnak a rászorulóknak, vagy területet,
amelyen saját erőből, saját felelősségükre oldják meg a fakitermelést.
Nagy Dániel polgármester:
Az a meglátása, hogy a kérelmezők zöme a fakitermelésre nem képes, ezért azt az
önkormányzatnak kell megoldania.
Demeter Zoltán képviselő:
A Belmajorban van olyan bontott faanyag, ami másra úgy sem használható, kezdjék azzal a
tűzifa kérdés megoldását.
Van olyan információja, hogy a Székesfehérvári Tűzoltóságnál felhalmozott fa ingyenesen
elvihető.
Nánási László képviselő:
Megerősíteni tudja, hogy a belmajori bontott faanyag nagy része nem alkalmas másra, csak
tűzifának. Mivel a fakészlet végleges, olyan megoldást kell találni, ami hosszú távra
megoldást jelent. A fakivágási lehetőséget nagyon körbe kell járni, mert sok feltétele van.
Nagy Dániel polgármester:
Ő is hallott olyan információt, hogy a Depóniánál törött raklapok igényelhetők,
térítésmentesen elhozhatók a rászorulók részére. Ezeket az információkat leellenőrzi,
telefonon utánajár.
Javasolja, hogy az első kérelmezők igényeit a belmajori bontott faanyagból elégítsék ki, az
élő fák kivágása leghamarabb csak november második felétől engedélyezhető.
ifj. Hollósi Dezső képviselő:
Társadalmi problémával szembesült a képviselő-testület, egyre nagyobb a szegénység,
sokan vannak, akik szégyellnek kérni, őket is segíteni kell. Ki kell dolgozni azt is, milyen
alapon, milyen mennyiséget osszanak szét a rászorulóknak.
Füri József képviselő:
Első megoldásként a belmajori bontott faanyag kiosztását javasolja minél egyszerűbb
módon, azt követően pedig vagy azzal párhuzamosan felmérést kell végezni az árkok
rendeltetésszerű használatát akadályozó fák mennyiségéről, majd fakitermelő szakembert
kell megbízni a feladat elvégzésével.
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Gerencsér Attila képviselő:
Javasolja a kiosztásra kerülő fák egy méteresre történő darabolását az egyszerűbb
mennyiségi mérés és elszállítás érdekében.
Nagy Dániel polgármester:
Szavazásra bocsátja azt, hogy a belmajori bontott faanyag kiosztásra kerüljön a rászoruló
kérelmezők között.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
207/2010. /X. 28/ határozata
tűzifa kiosztásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
tulajdonában lévő belmajori bontott faanyagot a rászoruló kérelmezők részére
tűzifaként természetben nyújtott átmeneti segély címén kiosztja az erre
felhatalmazott bizottság elbírálása alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nagy Dániel polgármester:
Szavazásra bocsátja azt, hogy a természetben nyújtott átmeneti segély kérelmekben,
/tűzifakérelmekben/ átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság
döntsön.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2010. /X. 28/ határozata
tűzifa kérelmek elbírálásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tűzifa kérelmek elbírálására
felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottságot. A Bizottság ezen feladatát az átmeneti
segély előírásait figyelembe véve lássa el.
Határidő: azonnal,
Felelős: polgármester, jegyző
Nagy Dániel polgármester:
Szavazásra bocsátja azt, hogy a rászorulók tűzifa igényének kielégítése érdekében az
önkormányzat tulajdonában lévő területeken kivágható fák fellelhetőségének,
mennyiségének feltérképezését a Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottság végezze el.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
209/2010. /X. 28/ határozata
önkormányzati területen lévő, tűzifának kitermelhető terület felméréséről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Mezőgazdasági,
turisztikai Bizottságát, hogy térképezze fel az önkormányzat tulajdonában lévő
területeken lévő, tűzifának hasznosítható fa mennyiségét, fellelhetőségét.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9/3. Belmajori bontott cserép kérelem
Nagy Dániel polgármester:
Tallér Krisztián kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, szeretne vásárolni a
Belmajorban lévő bontott cserepekből.
ifj. Hollósi Dezső képviselő:
Az előző testület döntött arról, hogy nem értékesíti a bontott cserepet, azt épületeinél
felhasználja.
Demeter Zoltán képviselő:
A katolikus egyház közösségi házának felújítása tavasszal kezdődik, ők is szeretnének kérni
a bontott cserépből.

Nagy Dániel polgármester:
Tekintettel arra, hogy több belmajori bontott anyag igényről van tudomásuk, javasolja,
bízzák meg a Településfejlesztési Bizottságot a belmajori bontott anyagok
felhasználásának kidolgozásával.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
210/2010. /X. 28/ határozata
belmajori bontott anyagok felhasználásáról

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi Bizottságot
azzal, hogy a belmajori bontott anyagok felhasználásának lehetőségeit dolgozza ki, és
javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. november 30.
9/4. Élelmiszersegély programról
Nagy Dániel polgármester:
Többen jelezték, hogy tudomásuk van élelmiszer segélyakciókról, és szeretnék, ha a
faluban lakók is kapnának ingyen élelmiszercsomagokat. Utána nézett, a 2010. évi
élelmiszer segély programba a település nem nevezett be. Javasolja, bízzák meg Demeter
Zoltán képviselő urat azzal, hogy vegye fel a kapcsolatot a Katolikus Karitasz szervezettel
és érdeklődjön a csatlakozás lehetőségéről.
ifj. Hollósi Dezső képviselő:
Nem tudja mi az oka annak, hogy a családsegítők által osztott segélyekből többen
kimaradtak.
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Nagy Dániel polgármester:
A feltételeket helyi szinten nem tudják befolyásolni, hisz nem az önkormányzat adja a
támogatást, azonban ha néhányan ki is maradnak az osztásból, az önkormányzat feladata
az, hogy a kimaradt rászorulókat helyi támogatásba részesítse.
9/5. Felszólítás úttisztításra
Nagy Dániel polgármester:
Az esőzések következménye, hogy a Pátka-Zámoly összekötő út melletti árok megtelt a
szántóföldről lezúduló földdel, és sok helyen az utat is belepte a föld. Komoly eróziós
károk keletkeztek a nyár folyamán a sok eső miatt. Megtette a szükséges lépéseket, a
közcélú munkások bevonásával, kézi erővel megkezdték az árok kitakarítását, illetve az
utak letisztítását. Szándékában áll a földtulajdonosokat felszólítani, hogy vegyenek részt
ebben a munkában, illetve ugyancsak ezzel a céllal felveszi a kapcsolatot a legnagyobb
földhasználóval, a Corn Agro KFT-vel.
9/6. ALBA WIND Szélerőmű KFT kérelme

Nagy Dániel polgármester:
Az Alba Wind Szélerőmű Kft. kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Kft pátkai
székhelyéül biztosítson egy önkormányzati ingatlant.
Tekintettel arra, hogy az iskola új szárnyában egy mindenki irodájának a kialakítását már
korábban is tervezték, ott helyet kaphatna a KFT székhelyéül szolgáló helyiség.
Kéri, legyen testületi döntés arra vonatkozóan, hogy az iskola épületében egy helyiséget
kialakíthasson közösségi irodává, közösségi színtérré. Szavazásra bocsátja az
elhangzottakat.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
211/2010. /X. 28/ határozata
Közösségi iroda, közösségi színtér kialakításáról
Pátka község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az iskolai
épület új szárnyának helyiségében kialakít egy lakosság által, civil szervezet által
használható közösségi irodát, amely alkalmas közösségeket befogadó színtérnek is.
Felkéri a polgármestert a kialakítás saját erőből történő megvalósítására.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: polgármester

Nagy Dániel polgármester:
Kéri a Képviselő-testület szavazatását arra vonatkozóan, hogy az Alba-Wind Kft kérelmének
helyt adva a volt iskolaépületben kialakított mindenki irodájának székhelyként történő
használatához járuljon hozzá.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
212/2010. /X. 28/ határozata
Hozzájárulás a volt iskolaépületben kialakított mindenki irodájának székhelyül történő
használatához
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
tulajdonában lévő, Pátka Vak Bottyán tér 2. sz. alatti iskolaépületben kialakított
mindenki irodája az Alba-Wind Szélerőmű Kft székhelyéül szolgáljon.
Felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló Megállapodás elkészítésére és aláírására.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Polgármester
9/7. Vörös iszap sújtotta területen élők támogatásáról
Nagy Dániel polgármester:
A vörös iszap sújtotta területen élők támogatását javasolja postabélyeg vásárlással
megvalósítani. Most jelent meg egy olyan akció, hogy egy bélyeg megvásárlásával 50,- Ft
támogatást közvetít a posta. Most aktuális a hivatalban a bélyegvásárlás, 700 db bélyeg
megvásárlásával 35 eFt támogatást nyújtanának.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 /hét/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
Pátka község Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2010. /X. 28/ határozata
Vörös iszap sújtotta területen élők támogatásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vörös iszap
sújtotta területen élőket 700 db, a Postán erre a célra kibocsátott bélyeg
megvásárlásával,
- bélyegenként 50,- Ft-tal - támogatja.
Határidő: 2010. november 15.
Felelős: Polgármester
Nagy Dániel polgármester:
Mivel több napirendi pont, hozzászólás, vélemény nem volt, az ülést 22,00 órakor bezárta.
Pátka, 2010. november 8.

Nagy Dániel Ferenc
polgármester

Tóth Jánosné
helyettes jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Dr. Dávid-Nagy Krisztina
alpolgármester

Nánási László
képviselő

