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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 13-i nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
  Demeter Zoltán   képviselő 
  Gerencsér Attila  képviselő 
  Ifj. Hollósi Dezső  képviselő 
  Nánási László   képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
                       
Távol maradását jelezte: 
  Füri József   képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
                        Tóth Jánosné                                 helyettes jegyző 
 
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Jánosné 
helyettes jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármestert és Nánási 
László képviselőt. Ismerteti a tervezett napirendi pontot: 
 
1.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
  Előterjesztő:  polgármester 
 
2.) 2011. I. félévi munkaterv. 
  Előterjesztő: polgármester 
 
3.) Köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 

kiemelt célokról. 
  Előterjesztő: helyettes jegyző 
 
4.) Hulladékszállítás 2011. évi díjai. 
  Előterjesztő: polgármester 
 
5.) Diák és Ifjúsági Sport Egyesület kérelme. 
  Előterjesztő: polgármester 
 
6.) Az óvoda két ünnep közötti zárva tartásáról. 
  Előterjesztő: polgármester 
 
7.) Aktuális ügyek. 
  7.1. FEJÉRVÍZ Zrt. 2011. évi szolgáltatási díjairól. 
  7.2. Helyi újság decemberi számának megjelenéséről. 
 
8.) Zárt ülés. 
  8.1. Jegyzői pályázatok elbírálása. 
  8.2. Költségtérítésről. 
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Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a 
jegyzőkönyv hitelesítőkre és a tervezett napirendi pontok megtárgyalására. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
241/2010. (XII.13.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
és a tervezett napirendi pontokról 

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

határozatokról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
 
Nagy Dániel polgármester:  
-  Két nagyon fontos esemény történt az előző ülés óta. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elbírálta a tűzifa kérelmeket. Viszonylag zökkenőmentesen történt a tűzifa kiosztása, jelentős 
segítséget nyújtott ez a rászoruló családoknak. 

-  A másik jelentős esemény, hogy Demeter Zoltán Képviselő Úr közbenjárásával részt 
vehettünk a Katolikus Karitász élelmiszersegély akciójában, 97 család, közel 400 fő részesült 
élelmiszer segélycsomagokban.  

-  A körzeti megbízott jelezte, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Vereckei utat benőtte a 
bozót és sűrűn nőttek rajta a fák, közbiztonsági szempontból is jó lenne ezeket a területeket 
kitakarítani. Felhívtuk az érintettek figyelmét arra, hogy ezen a területen, szabadon szedhetik 
a fát, illetve a tüzelésre alkalmas bozótot. Vélhetően, amíg ezen a területen kitart a fa, nem 
történik eltulajdonítás magánterületekről. 

-  A rendezési tervvel kapcsolatos egyeztetés megtörtént a főépítésszel. A főépítész 
aggályosnak tartja a szélerőművek eltérő helyét a megyei rendezési terven, illetve a település 
rendezési tervében. Vélhetően a megyei terv a hibás, egyeztetést kell ez ügyben lefolytatni. 

 A Fehérvári út, Vargahegyi út, Vasút utca területén megvalósult módosítás az alaptérképen 
és a valós helyzetben nem egyezik.  

 A Gulyás tó helyén is pontatlanságokat talált a főépítész, a patak és az út közötti terület 
besorolása is téves. 

 A Belmajori rajz és írásos anyag nincs összhangban, ez különösebb problémát nem jelen, hisz 
a vegyes besorolású települési központban mindegyik elgondolás megvalósítható.  

- Tájékoztatja a testületet, hogy az elkülönített bankszámlára a viziközmű számláról a lakossági 
befizetések átutalása megtörtént. Erről a számláról a szennyvíz beruházás kezdő részletét 
217 mFt-ot, plusz ugyanennyi ÁFA összeget december 31-ig átutalnak a gesztor számlájára. 

 A fizetés ütemezése még nem látható, az ÁFA teher vélhetően komoly terhet jelent majd az 
önkormányzat részére. 

- A Vértes-Gerecse Leader-akciócsoporthoz benyújtott „Park-pályázat” kiegészítésre szorult, az 
eredeti pályázatban a zöld felület irreálisan szerepelt. A következő héten már a bírálati 
szakaszba kerülnek a pályázatok. Jó lenne, ha az önkormányzat is képviseltetné magát az 
akciócsoportban. 
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Tájékoztatja a testületet, hogy lejárt határidejű határozat, illetve átruházott hatáskörben hozott 
döntés nem volt. 
 
Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri a képviselő-testület 
szavazását a polgármester beszámolójáról. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
242/2010. (XII.13.) önkormányzati határozata 

a polgármester beszámolójáról  
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testület a polgármester két ülés között végzett 
munkáról szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
2.) 2011. I. félévi munkaterv. 
 
Nagy Dániel polgármester: A képviselő-testület I. félévi munkaterve az előre látható ismeretek 
alapján készült el.  Nem szerepel benne például a RÁT megváltozása miatti szociális rendelet-
módosítás, a hivatal iskolába való átköltözését megelőző testületi döntések lehetősége, a civil 
szervezetekkel kapcsolatos napirendi pontok sem.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő: Jó-e, hogy májusban van a közmeghallgatás, nem kellene-e előbb 
tartani? Tekintettel arra, hogy a költségvetést januárban vélhetően még nem tudja elfogadni a 
testület, javasolja a februári ülés napirendi pontjai közé is felvenni.  
Jó lenne mielőbb folytatni a közcélú munkát, ez a testületi döntés miatt ne késlekedjen, ha kell, 
rendkívüli ülés összehívását javasolja.  
 
Nagy Dániel polgármester: A közmeghallgatás májusi időpontját jónak tartja, ugyanis a szennyvíz 
beruházás elkezdését követően, tervszerűen kell közmeghallgatást tartani az aktuális kérdésekről, 
például melyik utcába nem lehet bejutni, melyek a lakóktól elvárt feladatok. A testületi ülés 
munkatervéről van szó, a bizottságok ülésterve nem szerepel a munkatervben, holott jó lenne, ha 
arról is döntene a testület. Javasolja, hogy az egyes napirendi pontoknál kerüljön megjelölésre, hogy 
az milyen bizottság előzetes tárgyalását igényli.  
 
Nánási László képviselő: A hivatal iskolába történő átköltözésével kapcsolatban kérdezi, hogy a 
házasságkötő teremnek lesz-e ott helyiség? 
 
Demeter Zoltán képviselő: A civil szervezetek támogatása hogyan fog történni a következő évben? 
 
Nagy Dániel polgármester: Az iskola épületében van elég nagy helyiség házasságkötő terem 
kialakítására, illetve a testületi ülések tartására. 
A civil szervezetek támogatását a Pátka Kultúráért Közalapítványon keresztül célszerű megvalósítani a 
jövőben, a koncepcióban is egy összegben szerepel az erre szánt fedezet. 
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő: A közalapítvány működésének ellenőrzésében szívesen részt vállal.  
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Nagy Dániel polgármester: A képviselő-testület 2011. I. féléves munkatervéhez több hozzászólás, 
vélemény nem volt, ezért szavazásra bocsátja az írásban kiküldött tervezetet azzal a kiegészítéssel, 
hogy az egyes napirendi pontok bizottsági tárgyalását tartalmazza a munkaterv. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
243/2010. (XII.13.) önkormányzati határozata 

a képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervéről 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. I. félévi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
Rendes ülések időpontja és napirendi pontjai 

 

1. 2011. január 26. (szerda) 17:00 óra: 

• Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

• Pátka Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése. 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

• Iskolaépület hasznosításának kérdése. 
  Előterjesztést véleményezi: Oktatási és Kulturális Bizottság 

• A 2011. évi pályázati lehetőségekről. 
  Előterjesztést véleményezi: Oktatási és Kulturális Bizottság és Pénzügyi Bizottság 

• Gyermekvédelmi szolgálat, és a családsegítői szolgálat 2010. évi beszámolója. 

• Egyebek, bejelentések. 
 
2.  2011. február 23. (szerda) 17:00 óra: 

• Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

• Pátka Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének elfogadása. 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

• Civil szervezetek beszámolója a 2010. évi működésről. 

• Pátkai Beruházó Viziközmű Társulás beszámolója a 2010. évi működésről. 

• Az Önkormányzat SzMSz-ének felülvizsgálata. 

• Egyebek, bejelentések. 
 
3.  2011. március 30. (szerda) 17:00 óra 

• Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

• Pátka Község 2010. évi költségvetési rendelet módosítása. 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

• Az Önkormányzat Gazdasági Programjáról. 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

• Egyebek, bejelentések. 
 
4.  2011. április 27. (szerda) 17:00 óra 

• Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

• A szennyvízberuházással kapcsolatos kérdések tárgyalása. 
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•  A 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadása. 
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

• Egyebek, bejelentések. 
 
5.  2011. május 25. (szerda) 17:00 óra 

• Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

• Falunappal kapcsolatos kérdések tárgyalása 
  Előterjesztést véleményezi: Oktatási és Kulturális Bizottság 

• A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás átfogó értékelése (Gytv. 96.§.). 
  Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság, Ügyrendi Bizottság és az Oktatási és 
              Kulturális Bizottság 

• Egyebek, bejelentések. 
 
6.  2011. május 27. (péntek) 18:00 óra Közmeghallgatás 

• Szennyvízcsatorna kivitelezéssel kapcsolatos kérdések tárgyalása. 

• Szélerőmű beruházással kapcsolatos tájékoztató. 

• Lakossági hozzászólások, bejelentések 
 
7.  2011. június 29. (szerda) 17:00 óra 

• Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatokról. 

• Falunappal kapcsolatos kérdések tárgyalása. 

• Egyebek, bejelentések. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 
3.) Köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 

kiemelt célokról. 
 
Nagy Dániel polgármester: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Megkérdezi, hogy van-e 
kérdés, javaslat. 
 
Mivel a napirendi ponthoz kérdés, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a köztisztviselőkkel szemben 
meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
244/2010. (XII.13.) önkormányzati határozata 

a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját 
képező kiemelt célokról 

 

A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. 
törvény 34. § (3) bekezdése alapján 2011. évre a következő kiemelt célokat határozza meg: 
 
a.) Az önkormányzatra vonatkozó átfogó célkitűzések: 
 A képviselő-testület a tevékenységéhez minden szükséges információt, tájékoztatást 

időben, megfelelő részletezettségben megkapjon, a döntést igénylő kérdéseknél 
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számításokkal, felmérésekkel megfelelően alátámasztott lehetőségek segítsék a 
legkedvezőbb döntés meghozatalát. 
A döntéshozók számára rendszeres tájékoztatás álljon rendelkezésre az önkormányzat 
pénzügyi-gazdasági helyzetéről, a település számára kedvező társulási, pályázati 
lehetőségekről. 

 
b.) Az egyes, önkormányzat által ellátott feladatokra, tevékenységekre vonatkozó 

célkitűzések: 
A helyi közszolgáltatások és településműködtetés biztosításának egyre magasabb 
színvonalon történő biztosítása érdekében a szolgáltatók munkájának fokozott 
figyelemmel kísérése. 
A hivatali ügyintézés szakmai színvonalának emelése céljából a köztisztviselők a 
munkavégzésükhöz elengedhetetlen szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, törekedjenek 
minél több szakmai ismeret megszerzésére, feladataikat határidőben, szakszerűen lássák 
el. 
Különös figyelmet fordítsanak az ügyfelek felelősségteljes, segítőkész kiszolgálására, ehhez 
vegyék igénybe a helyi lap és a honlap adta lehetőségeket. 
 

c.) Az önkormányzati feladatellátást segítő tevékenységekre vonatkozó célkitűzések: 
A pénzügyi-gazdálkodási tevékenység naprakész legyen, megfelelő információt nyújtson a 
döntéshozók számára. A költségvetés tervezését a belső kontroll, a könyvelés helyességét 
belső ellenőrzés biztosítsa. A vagyongazdálkodás, beruházások kivitelezése felelősséggel, 
szakszerűen történjen. 

 Az adóztatási tevékenységnél kiemelt figyelmet fordítsanak a végrehajtásra. 
 A közigazgatás szolgáltatás-jellegét szem előtt tartva történjen az ügyfélfogadás. 

A társulásban ellátott feladatokhoz a szükséges adatszolgáltatás pontosan, határidőben 
teljesüljön. 

 
d.) Eseti célkitűzések: 

Közreműködjenek a fejlesztési célok, beruházások megvalósításában, a pályázati források 
elnyerésében. 
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
- a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel szembeni 
teljesítménykövetelmények 2011. január 30-ig történő kidolgozásáról, és a jegyző részére 
írásos dokumentum formájában történő átadásáról; 
 
- a jegyző teljesítményértékelését 2011. december 10-ig végezze el, s arról a testületet 
legkésőbb 2012. január 30-ig tájékoztassa; 
 
- a jegyző – a többi köztisztviselőt érintő – teljesítményértékeléssel kapcsolatos 
feladatellátását kísérje figyelemmel. 

 
 
Határidő: 2011. január 15., illetve 2011. december 10. és 2011. december 30. 
Felelős:  polgármester 
 
4.) Hulladékszállítás 2011. évi díjai. 
 
Nagy Dániel polgármester:  A Depónia Kft. írásos előterjesztését valamennyi képviselő megkapta. A 
javaslat szerint 2011. évben a 110 literes edényzet szállítási díja 216,- Ft-ról 247,- Ft-ra emelkedne, 
azaz 14,3 %-os az árnövekedés. 
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Sajnálatos tapasztalata az – a korábbi évek tárgyalásai alapján -, hogy a javasolt díj csökkentésére 
nem lát lehetőséget, a szolgáltató a betervezett bevételét mindenképpen érvényesíti.  
 
Nánási László képviselő: Elfogadhatónak tartja az árat, ha tartalmazza a lakosság havi egy köbméter 
mennyiségű beszállítását a Depónia Kft. gyűjtőtelepére.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő: Minden évben megtörténik a szolgáltatóval való alkudozás, sajnos 
eredménytelenül. Meglátása az, hogy az adott szolgáltatási díjból a lehető legszélesebb szolgáltatást 
kell kihozni, erről konkrét egyeztetést folytatni a Depónia Kft-vel. Elfogadhatónak tartja az árat akkor, 
ha a temetői szemét az önként vállalkozó pátkaiakkal összefogva, összegyűjtve, térítésmentesen 
bevihető a Depónia Kft. telephelyére. 
 
Nagy Dániel polgármester:  Az észrevételekkel egyetért, tárgyalásokat folytat a plusz szolgáltatások 
ügyében a Depónia Kft-vel, a 110 literes edényzet ajánlatban szereplő 247,- Ft/ürítési díjat illetve a 
szemeteszsák 240,- Ft + 25 % ÁFA térítési díját elfogadásra javasolja. 
 
 A képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi 
közszolgáltatásáról szóló 1/2003. (I.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 

1/2003. (I.28.) rendelet 2. számú melléklet (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi (2) és (3) 
bekezdés kerül:  

 
         „2. számú melléklet 
 

(2)  A 110 literes kukaedény alkalmankénti ürítése esetén a szolgáltatási díj 247,- Ft + 
ÁFA, vagyis bruttó 284,- Ft. 

 
(3) A szolgáltató a szolgáltatási díj ellenében biztosítja, hogy ingatlanonként havonta 1 

m3 kommunális hulladék elhelyezhető a Székesfehérvár-Csala Pénzverő-dűlőnél 
kialakított hulladéklerakóban, valamint a 2011. év tavaszán lomtalanítási, míg 
2011. őszén lombtalanítási akciót is biztosít a szolgáltató.” 

 
2. § 

Ezen rendelet 2011. január 01-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 7/2009. (VII.1.) rendelet 
hatályát veszti. 
 
5.) Diák és Ifjúsági Sport Egyesület kérelme. 
 
Nagy Dániel polgármester: A Diák és Ifjúsági Sport Egyesület a szilveszteri rendezvényére kéri a 
Művelődési Ház rendelkezésükre bocsátását. Tekintettel arra, hogy ennek nem látja akadályát, 
javasolja a kérelem támogatását. 
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Ifj. Hollósi Dezső képviselő: Egy évben egyszer ingyenesen rendelkezésre kellene bocsátani a civil 
szervezetek részére a Művelődési Házat éves összejövetelük, nonprofit rendezvényük céljára. 
Tekintettel, hogy a Diák és Ifjúsági Sport Egyesület úgynevezett „batyus bált” rendez, bevételük nem 
keletkezik a rendezvényből, javasolja a féláron történő bérbeadást. 
 
Nagy Dániel polgármester: Meglátása szerint az önkormányzat ilyen rendezvénynél felvállalhatná a 
fűtés és világítás díját, javasolja, hogy az egyesület részére a december 31-i szilveszteri rendezvény 
céljára  térítésmentesen adják használatra a Művelődési Házat. Szavazásra bocsátja a javaslatát. 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 (egy) tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
245/2010. (XII.13.) önkormányzati határozata 

a Művelődési Ház bérbeadásáról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pátkai Diák és Ifjúsági Sport Egyesület 
részére szilveszteri rendezvényének megtartása céljából térítésmentesen használatba adja a 
Művelődési Házat.  
Felkéri a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős:  polgármester 
 
6.) Az óvoda két ünnep közötti zárva tartásáról. 
 
Nagy Dániel polgármester: A gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató jelezte, hogy a két ünnep 
között nem tudja biztosítani a gyermekek ebédjét, illetve a tízórait és az uzsonnát. A tagóvoda 
vezetője fentiekre tekintettel, illetve az előző évek tapasztalata szerint a nagyszámú hiányzásra 
tekintettel kéri a fenntartót az óvoda két ünnep közötti zárva tartásának engedélyezésére.  
 
Ifj. Hollósi Dezső képviselő:  Egyetért az óvoda zárva tartásával, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, 
hogy az épületben a zárva tartás alatt a fűtés termosztátját alacsonyabb fokozatra állítsák. 
 
Demeter Zoltán képviselő 18,20 órakor távozott a tanácsteremből. A képviselő-testület továbbra is 
határozatképes, mivel a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van.  
 
Nagy Dániel polgármester: Szavazásra bocsátja az óvoda két ünnep közötti zárva tartásáról szóló 
javaslatát. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
246/2010. (XII.13.) önkormányzati határozata 
a tagóvoda két ünnep közötti zárva tartásáról 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tagóvoda két ünnep közötti 
zárva tartásához.  
Felkéri a tagóvoda vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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7.) Aktuális ügyek. 
 
7.1. FEJÉRVÍZ Zrt. 2011. évi szolgáltatási díjairól. 
 
Nagy Dániel polgármester:  A Fejérvíz Zrt. tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jelenleg nem 
kívánja a szolgáltatási díjat emelni előreláthatólag 2011. március 01-ig.  Javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az 50,- Ft-os bérleti díjat 2011. január 01-jétől 30,- Ft-tal emeljék. Tisztában van 
azzal, hogy a bérleti díj emelést a Fejérvíz Zrt. áthárítja a lakosságra, ezzel együtt vállalni kell a 
díjemelést. Felkészülnek a szennyvízcsatorna elkészültét követő magasabb szolgáltatási díjakra, ezzel 
biztosítva egyfajta átmenetet. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
247/2010. (XII.13.) önkormányzati határozata 

ivóvízszolgáltatás bérleti díjáról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő közüzemi viziközmű 
bérleti díját 2011. január 01-jétől 80,- Ft/m³-ben határozza meg, melyet az ivóvizszolgáltatást 
biztosító Fejérvíz Zrt. mért fogyasztás után évi két részletben fizet meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
7.2. Helyi újság decemberi számának megjelenéséről. 
 
Nagy Dániel polgármester: Kérdezi a képviselő-testülettől, hogy legyen-e a helyi újságnak decemberi 
száma, tekintettel arra, hogy ennek nyomdai költségét már csak a tartalékból tudnák fedezni. 
 
Nánási László képviselő: Mindenképpen javasolja a karácsonyi különszám megjelentetését. A lapban 
ne adjanak teret a nem ünnephez kapcsolódó cikkeknek.  
 
Nagy Dániel polgármester: A felelős szerkesztő az önkormányzat, így biztosított a megfelelő 
tartalommal történő megjelenés.  
Szavazásra bocsátja a helyi újság ünnepi megjelentetéséről szóló javaslatát. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
248/2010. (XII.13.) önkormányzati határozata 

a helyi újság karácsonyi ünnepi számának megjelentetéséről 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megjelenteti a Pátkai 
Hírek karácsonyi különszámát.  
A nyomdai költséget költségvetési tartalékából biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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Nagy Dániel polgármester: Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, az 
ülést 19,05 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 

   Nagy Dániel      Tóth Jánosné 
             polgármester                 helyettes jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
       Dr. Dávid-Nagy Krisztina     Nánási László 
    alpolgármester              képviselő 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi 
közszolgáltatásáról szóló 1/2003. (I.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 

1/2003. (I.28.) rendelet 2. számú melléklet (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi (2) és (3) 
bekezdés kerül:  

 
         „2. számú melléklet 
 

(2)  A 110 literes kukaedény alkalmankénti ürítése esetén a szolgáltatási díj 247,- Ft + 
ÁFA, vagyis bruttó 284,- Ft. 

 
(3) A szolgáltató a szolgáltatási díj ellenében biztosítja, hogy ingatlanonként havonta 1 

m3 kommunális hulladék elhelyezhető a Székesfehérvár-Csala Pénzverő-dűlőnél 
kialakított hulladéklerakóban, valamint a 2011. év tavaszán lomtalanítási, míg 
2011. őszén lombtalanítási akciót is biztosít a szolgáltató.” 

 
2. § 

Ezen rendelet 2011. január 01-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 7/2009. (VII.1.) rendelet 
hatályát veszti. 
 
 

Kmf. 
 
 

                           Nagy Dániel                                                                                  Tóth Jánosné 
                          polgármester                                                                                helyettes jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2010. december  15-én 
 
                                                              Tóth Jánosné 
                                                             helyettes jegyző 


